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CARTA DE ABERTURA 

 

 

 É com muito entusiasmo que me dirijo à banca avaliadora deste trabalho e à 

Cresol Tradição, sendo esta última uma das melhores cooperativas do sistema Cresol, 

gerida por pessoas sérias, de caráter e íntegras, além de possuírem o espírito 

cooperativista presente em seu dia a dia. Indo diretamente ao assunto, gostaria de 

apresentar a linha de crédito para negativados, linha nova para a instituição, sendo 

um nicho de mercado inexplorado, onde existe a possibilidade de se utilizar taxas 

agressivas, e desta forma, um resultado maior sobre as operações. 

 Considerando o momento de pandemia que se vive, comércio fechado por 

alguns períodos, empresas fechando, desemprego, informalidade. Preocupado com 

essa situação surgiu este produto, atendendo aquelas pessoas que gostariam que 

seu CPF esteja em dia, sem restrições financeiras e sem crédito negado na praça. 

Pois bem, para estes casos a Cresol inova mais uma vez e vai de encontro com a 

necessidade da sociedade à sua volta oferecendo este novo produto, possibilitando 

que todas as pessoas tenham chance de realizar seus sonhos, mesmo possuindo 

restrição financeira. 

 Além de se direcionar para um novo nicho de clientes, a Cresol se tornaria mais 

presente no meio social, pois teria mais uma opção de solução financeira, melhorando 

ainda mais sua imagem. Quando se trata de divulgação, poderiam ser utilizadas as 

linhas de redes sociais, programas de rádio, folders, divulgando essa nova opção de 

crédito.  

 Como retorno, além da adição da carteira de sócios, pois se trata de um público 

inexplorado hoje, poderiam ser solucionados casos internos de inadimplência. Tudo 

isso sem falar no retorno financeiro, embora o retorno social pode ser ainda maior, 

pois, no momento mais crítico da vida do cooperado, no desemprego, pandemia, onde 

tudo parecia estar incontornável, a Cresol Tradição oferece uma saída, deixando este 

cooperado eternamente grato à instituição financeira. 

A linha basicamente seria trabalhada entre a faixa de taxas de 4,5% a 7,5% ao 

mês, taxas fixas, com prazos máximos de 24 meses, carência máxima de 30 dias e 

garantias mínimas de avais. 
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Espera-se que em média o retorno financeiro seja alcançado entre as parcelas 

14 e 16, quando tratadas em operações até 24 meses. Já quando tratadas em 12 

parcelas, o início do retorno viria entre as parcelas 9 e 10. 

Por fim, além de retorno financeiro, aumento do quadro social, a imagem da 

Cresol seria mais espalhada por todos, pois vem sempre demonstrando preocupação 

com a sociedade e seus cooperados. Em resumo, investimento de baixo custo, risco 

alto e retorno social imensurável. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

O presente plano de negócios é voltado para a Cresol Tradição, 

especificamente, em fase de testes, para a agência de Francisco Beltrão, uma das 

maiores cidades do sudoeste paranaense, com uma das maiores agências do sistema 

Cresol. Com o intuito de buscar essa visibilidade se torna a agência perfeita para 

implementar inicialmente a linha de crédito para negativados. 

A Cresol Tradição é composta por oito municípios, sendo eles: Francisco 

Beltrão, Marmeleiro, Renascença, Enéas Marques, Salgado Filho, Flor da Serra do 

Sul, Manfrinópolis e Vitorino (agência em estágio de construção). A primeira desta 

relação é a maior desta cooperativa, com fluxo muito grande de pessoas de toda a 

região sudoeste do Estado. É também nesta cidade que se encontra a Central Cresol 

Baser, a Sede nacional da Cresol, que dá suporte para as demais agências Cresol. 

Uma cidade que vem crescendo muito, e desenvolvendo as empresas e sociedade a 

sua volta, ambiente perfeito para a implantação desta nova linha de crédito. 

Devido a ser uma nova linha de crédito não teria dificuldades de implantação, 

apenas um breve treinamento para os gerentes de conta, depois seria apenas 

aproveitar o fluxo de pessoas na agência, pois este nicho de mercado vem ao encontro 

da financeira. 

Esta nova linha pode gerar, além de receita para a instituição, um retorno 

financeiro em torno de 12 meses após as liberações de crédito. Sugere-se, para a 

linha de crédito taxas agressivas de 4,5% a 7,5%am, garantias mínimas de avais e a 

abertura de novas contas, de um público ainda não explorado pela cooperativa. Com 

isso, tem-se mais um produto a ser ofertado aumentando a participação da Cresol no 

mercado e na lembrança do público. 

Pensando no mercado atual, devido aos impactos causados pela pandemia do 

coronavírus como desemprego, empresas fechando as portas, aumento do trabalho 

informal, pessoas com suas contas vencendo sem possibilidade de arcar com as 

liquidações, a Cresol tem possibilidade de oferecer um produto atrativo, com taxas 

relativamente leves, possibilitando o acesso ao crédito e assim oferecer ao cooperado 

uma chance de resolver sua situação de restrições financeiras. Com esse objetivo se 

pode chegar ainda mais na sociedade, marcar território e incrementar a visão de que 
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a Cresol é pensada para seus cooperados, buscando soluções financeiras de forma 

simples e objetiva, atendendo a todos os tipos de crédito e realizando sonhos. 
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2 COOPERATIVA DE CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA TRADIÇÃO – 

CRESOL TRADIÇÃO E O CRÉDITO PARA NEGATIVADOS  

 

 A Cresol tradição vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, possui 

hoje 7 agências de relacionamento e está presente em 07 cidades do sudoeste 

paranaense. Com planos audaciosos, e buscando aumentar sua participação no 

espaço nacional, está buscando novas cidades de atuação para instalar novas 

agências, sendo assim, em constante busca de crescimento e melhoramento de seus 

produtos. 

Com este pensamento em contraste com o cenário de pandemia em que o 

planeta vive no momento, onde muitas pessoas acabaram perdendo seu emprego ou 

reduzindo consideravelmente suas rendas, está sendo proposto o produto crédito para 

negativados. Este produto tem como principal característica a possibilidade de 

pessoas com restrições financeiras tomarem crédito buscando liquidar suas 

inadimplências, ou simplesmente o crédito para realizar algum projeto pessoal que 

não teriam acesso em outra instituição. 

Como projeto inicial buscaria atingir pessoas físicas que buscassem “limpar o 

nome”, liquidando as restrições que apresentem, em segundo plano, oferecer crédito 

pessoal, a pessoas que já não conseguem no mercado. 

Este seria mais um produto no rol de produtos da cooperativa, atraindo um 

público específico, que ainda não conhece a cooperativa, funcionando para aumentar 

o quadro de cooperados, atingindo um público que até então não era atendido, e 

aumentando a presença da Cresol na comunidade. Inicialmente aplicável em todo o 

território de abrangência da Cresol Tradição, podendo ser expandido para todo o 

sistema. 

A cooperativa apresenta quadro de diretoria executiva formado por um 

superintendente, um diretor comercial e uma diretora administrativa, todos já 

trabalhando a considerável período em instituições financeiras, possuindo bagagem e 

experiência de acordo com as expectativas de crescimento e resultado esperados 

pelo seu Conselho Administrativo. Esse grupo seleto acompanharia todo o 

desenvolvimento deste novo produto, considerando resultados obtidos, frente ao risco 

envolvido. 
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Com produtos que atendem não só o público rural, a Cresol oferece linhas de 

crédito para pessoas físicas urbanas também, como crédito imobiliário, veículos, 

créditos pessoais, consórcios, consignados, seguros, isso tudo também para as 

empresas, sendo que este último não seria atendido inicialmente por esta nova linha 

proposta. 

A Cresol tem como missão oferecer soluções financeiras a seus cooperados, e 

esta seria mais uma solução, para aqueles que já não sabem mais a quem recorrer, 

pois estão travados pelo mercado financeiro. Este produto adicionaria a cooperativa a 

mais um grupo de indivíduos, aumentando disseminação da marca, indo ao encontro 

de sua visão de se tornar a cooperativa referência, desenvolvendo seus cooperados, 

principalmente neste momento mais difícil de pandemia. 

Conforme uma pesquisa elaborada pela Federação do Comércio do Estado do 

Paraná (2020), apesar do índice de inadimplência do estado do Paraná estar 

diminuindo, em relação ao mesmo período do ano anterior, o percentual de  famílias 

sem condições de honrar suas obrigações aumentou para 11,06%, demonstrando ser 

um nicho de  mercado, uma oportunidade de apresentar uma solução a esse grupo e 

apresentar a Cresol aos mesmos. 

Como existe certa concorrência no mercado, como principal instituição poderia 

ser citada a Crefisa SA, o governo também está auxiliando com  taxas mais baixas e 

outras medidas como postergação dos prazos de pagamento, porém, se até esses 

novos prazos as pessoas não conseguirem  honrar, passaram a aumentar o 

percentual apresentado anteriormente, ou seja, se não imediatamente, logo será 

necessária uma ação em busca deste público, e com esta nova linha de crédito seria 

possível sair na frente da concorrência, aumentando o quadro de sócios, receitas e 

imagem, pois no momento mais complicado da vida daquela pessoa que a Cresol 

ofereceu um auxílio. 

A cooperativa vem crescendo muito, e nessa tendência, em mais alguns anos 

pode estar lado a lado em termos de mercado e tamanho com a cooperativa de crédito 

Sicredi, principal concorrente hoje, sendo assim, um produto novo como este, bem 

administrado, poderia render a longo prazo não só resultado financeiro, mas imagem 

de que esta cooperativa é feita para seus cooperados, pensa neles e em seus 

familiares, e está disposta a realizar todos os esforços para que seus clientes realizem 

seus sonhos. 
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3 O PROJETO 

 

 

3.1 Características Gerais 

 

 O crédito para negativados surge em momento propício da economia, pois 

pode proporcionar a possibilidade de um financiamento a quem possui restrições, e 

logo não tem acesso a crédito em outros lugares, a quitarem seus débitos e se livrarem 

das restrições financeiras. Esta linha de crédito visa atender inicialmente este tipo de 

público, possibilitando o acesso ao crédito deste nicho de mercado. As operações 

seriam tratadas com garantias mínimas fidejussórias, com taxas variantes entre 

4,5%am e 7,5%am, com preferência com prazos não superiores a 2 anos. Essas 

características se dão em virtude das restrições normalmente não possuírem valores 

muito elevados, possibilitando prazos mais curtos para liquidação. 

 A análise swot é tratada por PAULILO como “método de planejamento 

estruturado, usado para avaliar os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças envolvidas em um projeto ou em um negócio.” Esse método é utilizado 

amplamente e expressa de maneira simples alguns pontos onde um projeto, ou 

empresa deve focar, evidenciando assim o seu autoconhecimento e tomada de 

decisão mais acertada. 

 Essa nova linha de crédito tem como principal oportunidade a atração de um 

novo público para a Cresol Tradição, se inserindo ainda mais no mercado financeiro. 

Em contrapartida existe a ameaça de um concorrente com grande experiência na 

área, ainda como ameaça pode ser citada a falta de experiência com esse tipo de 

crédito. As forças desta cooperativa estão no relacionamento mais próximo do cliente, 

simplicidade das ações, o que deixa estes clientes mais a vontade na agência, 

facilitando as negociações. Assim como uma das ameaças é a concorrência, a 

fraqueza se baseia na inexperiência com esta linha e público, podendo gerar algumas 

perdas financeiras e créditos mal emprestados. 

 Hoje a cidade de Francisco Beltrão apresenta um concorrente direto com uma 

agência física, sendo o principal e único concorrente. Desta forma, pensando nessa 

nova linha, poderia ser aproveitada a imagem de proximidade e preocupação 
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apresentada pela Cresol para lançar essa modalidade de crédito, e com foco nesse 

relacionamento, atrair novos cooperados. 

 Este projeto não necessita de incremento financeiro, pois pode ser trabalhado 

junto das demais linhas de crédito existentes, tendo sempre o suporte da sede 

administrativa da cooperativa. O suporte seria no sentido de entender questões 

eventuais de renegociação quanto as diretrizes deste tipo de crédito. 

 

3.2 A Análise de Mercado 

 

A cidade de Francisco Beltrão é um dos centros da região sudoeste do Paraná, 

tendo importante movimentação de pessoas de toda região, com isso apresenta 

cenário muito oportuno para testar essa linha de crédito. O município conta com várias 

instituições financeiras, algumas até trabalham com este tipo de crédito, porém não 

oferecem o grau de relacionamento que a cooperativa possui. 

Como polo regional, esta cidade pode expressar a intenção em tomada de 

crédito para negativados, podendo demonstrar os hábitos deste público, melhorando 

alguns pontos no processo de evolução da linha. 

Conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), Francisco 

Beltrão possui uma estimativa populacional de 91.093 habitantes, sendo 25º município 

mais populoso do Estado, servindo como excelente laboratório de teste para a 

proposta de crédito. O município aparenta estar em constante crescimento, com várias 

obras viárias, do ramo de saúde e educacional, possuindo várias instituições que 

oferecem curso superior, por isso com grandes possibilidades de negócio. 

Ainda, com base na Federação do Comércio do Estado do Paraná (2020), em 

abril deste ano, 46,58% das famílias que possuem contas a pagar estão 

inadimplentes, considerando que 89,57% das famílias paranaenses possuem dívidas. 

Tomando como realidade da área de atuação da cooperativa, este seria o público alvo 

para a tomada de crédito que este projeto apresenta. 

 

3.3 Tamanho e Localização 

 

Além de ser o maior município da região, em termos de população, estar em 

amplo crescimento, e ser a localização da Central Cresol Baser, o ambiente 
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econômico, em virtude da pandemia, faz com este produto tenha  aumento na procura, 

principalmente devido as demissões causadas em função do fechamento do  

comércio, redução do consumo e partindo para aumento da informalidade, a 

necessidade  de crédito deve crescer. Outra cidade da região que poderia ser base 

para o desenvolvimento desta linha seria Pato Branco, 2º maior município da região 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019) e com excelente 

movimentação econômica. 

Obtendo-se resultados positivos nos 3 primeiros anos da implantação da linha, 

a tendência natural é disseminar esta linha para todo o sistema Cresol, pois as 

operações base inicial terão prazo de liquidação dentro deste período, sendo possível 

medir a inadimplência, caso haja, sendo o principal fator de risco desta modalidade 

de crédito. 

O custo de implantação é praticamente zero, pois se dará através de uma 

circular interna com as diretrizes da linha, junto de uma live com toda a área comercial, 

explicando os benefícios da nova proposta, por isso custo praticamente zero, sendo 

despendido apenas tempo da área comercial para absorver estas informações. 

 

3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

 

Acredita-se que inicialmente tenha um baixo índice de adesão, até que se 

chegue ao cliente final através da mídia, oferecendo esse novo produto. Contudo, a 

partir do 6º mês, estima-se a possibilidade de ser possível participar de 1% a 1,5% do 

resultado operacional da cooperativa no mês. A referida participação é possível em 

decorrência da prática de taxas mais agressivas e compromisso de liquidação por 

parte do proponente. 

Por exemplo, na hipótese de uma proposta de R$5.000,00 com prazo de 24 

meses, taxa de juros de 4,5%am, com parcela de R$344,94, assim ao final do período 

se receberia um valor de R$8.278,44, rendendo R$3.278,44 no período. Se 

considerada uma aplicação na poupança no mesmo período com rendimento anual 

de 1,575%, geraria aproximadamente R$158,74, sem descontar impostos, ou seja, 

apresenta um excelente rendimento, se não apresentar despesas com recuperação 

de crédito. Este ponto poderia acabar com o resultado da linha, desta forma deve ser 
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estudada cada situação solicitada com muito cuidado, principalmente pela análise de 

crédito da cooperativa, pois esta área pode apresentar os riscos de cada operação. 
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4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Por se tratar de adição de uma linha de crédito ao rol de operações disponíveis 

na cooperativa, não se faz necessário investimentos externos, pois, a instituição 

possui excelente curva de equilíbrio financeiro, sendo um campo a ser explorado. A 

única ferramenta a ser utilizada seria a inclusão desta linha em sistema Colmeia, para 

que as propostas possam ser elaboradas. 

Seria encaminhada à Confederação esta solicitação de abertura de linha para 

a cooperativa desta cidade, por se tratar de recursos próprios, independe de regras 

mais específicas do governo federal, portanto, facilitando seu manuseio. 

Com isso em vista, entende-se que não existe a necessidade de aporte 

financeiro para que este novo produto seja posto em mercado, além, é claro, do 

merchandising, este sim teria custo para que a informação desta linha chegue até o 

cliente final. Poderiam ser trabalhadas as plataformas digitais como facebook, twitter, 

artes a serem compartilhadas nos grupos de whatsapp, reduzindo em grande escala 

o investimento em mídia. 
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5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

Os investimentos necessários para que possa ser incorporada a nova linha de 

crédito à lista de operações da Cresol é muito simples, treinamento, publicidade e 

apetite ao risco. Essa linha preza pelo retorno financeiro devido ao risco envolvido, 

desta forma o resultado final obtido deve ser interessante e vantajoso para a 

instituição. 

 

 

5.1 Demonstração de Resultados 

 

Como a intenção inicial é de trabalhar com valores menores por CPF, a curto 

prazo e de que não terão carência, os valores emprestados retornam como receita já 

no primeiro ano, considerando que Francisco Beltrão possui uma população 

economicamente ativa de 46.884 habitantes (prefeitura de Francisco Beltrão, 2010), 

e com base na pesquisa da Fundação do Comércio do Estado do Paraná (2020) 

11,06% das famílias do Estado estão se condições de pagar suas dívidas, 

apresentando aí o nicho de mercado buscado por este novo produto. 

O Jornalista Cymbaluk (2012) apresenta em uma matéria que a média de 

integrantes da família brasileira é de 03 pessoas, desta forma se tem 

aproximadamente quinze mil famílias na cidade de Francisco Beltrão ativas 

economicamente, e por consequência, com o apontamento de 11,06% sem condições 

de pagar, tem-se que 1.728 destas famílias podem estar sem condições de honrar 

suas dívidas. Sendo assim, entende-se haver mercado para a linha de crédito 

proposta. 

Os resultados para os 3 primeiros anos podem ser apresentados no formato a 

seguir: Como os valores de dívidas variam, a tabela foi elaborada com uma média de 

saldo contratado de R$5.000,00 por família, atendendo inicialmente em torno de 1% 

das famílias sem condições de pagar. 

 

 

 

 



12 
 

12 

 

 

Tabela de Resultado de Vendas 

Indicadores 31/12/2021 % 31/12/2022 % 31/12/2023 % 
Receita 80.000,00 100% 110.000,00 100% 120.000,00 100% 

Treinamento 2.000,00 3% 3.000,00 3% 4.000,00 3% 
Marketing 15.000,00 19% 15.000,00 14% 20.000,00 17% 
Provisão 12.000,00 15% 13.500,00 12% 14.500,00 12% 

Inadimplência 6.000,00 8% 7.000,00 6% 8.500,00 7% 
Resultado 45.000,00 56% 71.500,00 65% 73.000,00 61% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Pode-se perceber que o resultado final tende a não possuir um crescimento 

contínuo, assim como este tipo de crédito pode auxiliar a diminuir o número de 

pessoas com restrições, à medida que isso acontece é normal diminuir o número de 

operações deste tipo, porém, mesmo com a oscilação, o valor do resultado tende 

compensar os esforços e riscos envolvidos nesta linha de crédito. 

 Através da planilha fica claro o baixo investimento necessário para operar esta 

nova linha, o foco principal se dará nos treinamentos e divulgação, obtendo resultados 

líquidos expressivos apenas em uma única agência de todo o sistema, o que pode se 

transformar em resultado muito expressivo quando tratado em sistema. 

 Um crescimento de 62% em 3 anos é muito significativo, isso se tratando 

apenas de resultado final, sem contar os demais benefícios que essa linha pode 

oferecer como: aumento da carteira de cooperados, introdução em um novo nicho de 

clientes, mais uma linha de crédito para atender a comunidade. Ressalta-se que vai 

ao encontro do que a Cresol tem oferecido para a sociedade, soluções financeiras e 

busca incansável por produtos que atendam seu público e possam resolver os 

problemas financeiros que os mesmos estejam tendo. 

 Como sugestão inicial, devem ser trabalhados valores de empréstimos até a 

casa dos 40 mil reais, evitando problemas de provisão em massa que hoje ocorrem 

com CPFs que possuem saldo devedor com a cooperativa acima de 50 mil reais. Após 

essa medida, deve-se condicionar o empréstimo a liquidação de alguma dívida, dessa 

forma a comprovação deve ser uma nota fiscal/comprovante emitido pela empresa 

que recebeu os valores e liquidou esta dívida, sendo assim, quando o agravamento 

de score se dá pela inadimplência, e mediante o recibo de quitação da dívida, pode-

se solicitar a Central Baser uma reversão de score, melhorando o rating do cooperado 

e, se habilitando para novas operações de crédito. 



13 
 

13 

 

6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Perante o cenário atual, onde muitas pessoas acabaram perdendo seus 

empregos formais, resultado do fechamento do comércio em alguns períodos devido 

à pandemia, muitas pessoas podem ter sua possibilidade de financiamentos afetada, 

em decorrência de restrições em seus CPFs. Pensando nisso, se propôs no presente 

estudo uma linha de crédito para negativados, sendo oferecida não somente através 

de débito em folha de pagamento, mas também tratada como crédito pessoal com 

garantias mínimas fidejussórias. 

A Cresol sempre vai ao encontro das necessidades de seu cooperado, por isso 

passaria a oferecer este produto, tanto para quem já possui conta quanto para novos 

sócios, estando ainda mais presente no mercado, diversificando sua carteira de 

produtos. 

Pensando em uma nova linha, se pode atrair um nicho de mercado ainda não 

trabalhado pelo sistema, embora possua concorrência, seria mais um produto para 

marcar a sociedade, principalmente urbana, onde a cooperativa está tendo forte 

investimento. 

Além do retorno financeiro, devido as altas taxas passíveis de serem 

executadas, a mídia passível deste nova linha deve ser muito benéfica, pois mostra o 

quão a cooperativa está preocupada com a sociedade a sua volta, como fala sua 

missão, para gerar desenvolvimento da comunidade, estando a frente dos 

concorrentes diretos. 

Finalmente, absorvendo todo o exposto, percebe-se a intenção de atender a 

comunidade através de uma inovação que possa solucionar os problemas financeiros 

de seus cooperados e futuros cooperados. Novas contas, novo nicho de mercado, 

altas taxas praticadas, solução financeira, receita e satisfação do sócio e comunidade, 

em resumo, uma linha de crédito que pode abrir muitas portas positivas para a 

cooperativa de crédito Cresol. 
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