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CARTA DE ABERTURA 

 

O presente Plano de Negócios se destina a Cresol Rio Grande do Sul e a 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, como trabalho final do curso 

MBA em Estratégias Cooperativas – Ênfase em negócios e finanças. O projeto 

desenvolvido trata-se de uma ferramenta digital denominada Cresol @gro digital que 

tem por objetivo auxiliar os colaboradores e tomadores de crédito rural na 

formalização e operacionalização do crédito, trazendo modernidade e ainda mais 

tecnologia a este processo.  

Dentre as principais funções do aplicativo estão a solicitação de crédito, 

marcação de glebas, atualização cadastral, armazenamento e encaminhamento de 

documentação necessárias a formalização, bem como comprovação, reduzindo o 

fluxo operacional e digitalizando o processo, tanto para cooperativa quanto para o 

agricultor tomador.  

A Cresol está em pleno crescimento tanto de ativos quanto de receitas, sendo 

uma das cooperativas com maior ascensão do mercado, e procurada por vários 

públicos. Necessita apresentar tecnologias e diferenciais a estes, a fim de crescer com 

sustentabilidade e perenidade no sistema, principalmente na era digital, 

proporcionando uma nova experiência no crédito rural aos agricultores, reduzindo 

custos e aumentando a agilidade do crédito. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

  

O aplicativo Cresol @gro Digital tem por objetivo fomentar e modernizar o 

acesso ao crédito rural no sistema de cooperativas de crédito com interação solidária 

– Cresol, sendo instalado como piloto na Cresol Rio Grande do Sul. A escolha por 

esta cooperativa decorre devido a mesma ser uma singular em plena expansão de 

atuação em regiões onde o crédito rural está desenvolvido, necessitando de novas 

ferramentas para tornar-se mais competitivo, principalmente com o público jovem que 

são os novos gestores no campo. 

A Cresol Rio Grande do Sul, com agências abrangendo as regiões da Serra 

Gaúcha, Campos de Cima da Serra, Planalto médio, noroeste/missões, sudeste, sul 

e fronteira, possui sua sede administrativa na cidade de Ibiraiaras, e conta com mais 

de 13 mil associados e um ativo total de 115,505 milhões de reais (PWC, 2020) 

As plataformas digitais são uma alternativa para a formalização e contratação 

do crédito rural, permitindo aprimorar a maneira rudimentar do processo de concessão 

de crédito. Esta facilidade se torna possível dada a popularização da internet, 

principalmente no rural, aliado as facilidades criadas neste processo, seja na 

modernização, na maior sustentabilidade via armazenamento em nuvens, ao invés de 

arquivos físicos, flexibilidade para ajustar-se as demandas do campo vindas em tempo 

real, e também, o papel social de integrar os agricultores familiares na era digital e da 

tecnologia da informação.  

A ferramenta Cresol @gro digital possui viabilidade econômica para seu 

desenvolvimento e implantação na cooperativa, apresentando VPL e VPLa positivo, 

sendo possível a adoção desta tecnologia nas condições apresentadas pelo plano de 

negócios, considerando os índices de indicadores calculados e as hipóteses 

planejadas, considerando uma TMA de 26% fruto do crescimento anual global da 

cooperativa. 

 

 

 

 

 



6 
 

2 A CRESOL RIO GRANDE DO SUL E O APLICATIVO CRESOL @GRO DIGITAL 

 

A Cresol Nordeste, recentemente incorporou a Cresol Sul, vindo a ser 

denominada de Cresol Rio Grande do Sul. Após este processo, passou a contar com 

18 agências de atendimento, situadas na região sul, norte, nordeste e noroeste do 

estado do Rio Grande do Sul, abrangendo assim mais de 13 mil associados dos mais 

diferentes ramos de atuação, urbanos e rurais. Conta com as mais variadas linhas de 

crédito, financiando para as diversas culturas produzidas no Rio Grande do Sul (PWC, 

2020) 

Importante salientar que a cooperativa faz parte do Sistema Cresol Baser, com 

sede em Francisco Beltrão/PR, o qual possui 203 mil cooperados em 246 agencias 

de relacionamento. Este sistema integra a Cresol Confederação, que congrega além 

da Cresol Baser, outros três sistemas, estes: Cresol Sicooper, Cresol Central RS/SC 

e Ascoob, que juntos congregam 553 mil cooperados e 548 agências de 

relacionamento, abrangendo 17 estados do Brasil (CRESOL, 2020). 

Vale ressaltar que a organização da cooperativa em 3 níveis hierárquicos: 

Confederação, Central e Singular, permite que o projeto seja implantado em todo 

sistema, porém também necessita validação da mesma nos 3 níveis afim de implantar 

o mesmo, sendo todo aparato tecnológico advindo da confederação.  

A cooperativa singular sede da Cresol Rio Grande do Sul, situada na cidade de 

Ibiraiaras/RS, nasceu, conforme relatos do presidente da cooperativa o Sr. Afrânio 

Dalcin, em 2003 através da organização de um grupo de agricultores familiares que 

buscavam acessar o crédito rural por meio do Pronaf – Programa de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar. O Pronaf estava em ascensão e crescimento no período, 

porém ainda restrito ao amplo acesso do agricultor familiar, assim nasceu a primeira 

cooperativa filiada ao antigo sistema CREHNOR, hoje incorporado pelo sistema 

Cresol. 

Diante do histórico rural e a localização da cooperativa em regiões 

essencialmente agrícolas, este plano de negócios tem por objetivo, desenvolver uma 

ferramenta mobile (aplicativo) para facilitar e agilizar o acesso, solicitação e 

formalização do crédito rural por agricultores, na cooperativa Singular Cresol Rio 

Grande do Sul. Inicialmente o projeto piloto será implantado nesta cooperativa, visto 

que é uma das regiões do Brasil em que a Cresol Baser pretende expandir e crescer 

seus negócios, mas o sistema pode vir a ser expandido a nível de sistema Cresol 
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Baser e após a nível de confederação, chegando a todos os sistemas filiados: 

Sicooper, Central RS/SC e Ascoob ao longo dos próximos 2 anos. 

A Cresol, de acordo com seu Institucional de 2020, possui a missão de: 

“Fornecer soluções financeiras com excelência por meio do relacionamento para gerar 

desenvolvimento dos cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade”. Já 

sua visão é: “Ser uma instituição financeira cooperativa de referência que desenvolve 

seus cooperados”. (CRESOL, 2020). Isso faz com que este projeto esteja em 

concordância com estes preceitos de excelência, relacionamento, desenvolvimento, e 

referência nas comunidades onde atua, por meio do desenvolvimento e 

disponibilização de tecnologias que venham a contribuir no dia-a-dia dos cooperados, 

inovando em ferramentas processos e serviços  

A ferramenta permitirá diversos serviços, como: à digitalização de documentos 

necessários a formalização do crédito, seleção de culturas a serem financiada, 

demarcação das glebas georreferenciadas das áreas a serem cultivadas, solicitação 

do crédito, acompanhamento do status, agendamento de visitas, elaboração do 

inventário de bens para fins de comprovação patrimonial, cadastro de chaves 

eletrônicas de notas fiscais de venda para comprovação de renda e de notas de 

compra de insumos afim de comprovação de uso destes e possível comprovação para 

PROAGRO em caso de sinistros amparados pelo programa, além de outras 

possibilidades que poderão ser incorporadas.  

A ferramenta será denominada CRESOL @GRO e será desenvolvida por 

profissionais das diferentes áreas de Tecnologia da Informação, Agronomia e Jurídica, 

a fim de fazer uma ferramenta funcional, atendendo as demandas técnicas, jurídicas 

da segurança dos dados pessoais, aliado a isso, deverá estar em consonância com o 

que estabelece o MCR – Manual do Crédito Rural. 

Parcerias serão firmadas com empresas de desenvolvimento de software a fim 

de gerar uma plataforma sem custo de desenvolvimento, sem custo mensal e sim com 

remuneração percentual do montante liberado efetivamente via aplicativo, aferido 

mensalmente, que poderão variar desde 0,2% (taxa mais elevada), e a medida do 

aumento do montante liberado em operações, chegando a 0,10% para montantes 

acima de 10 milhões mensal. Estes percentuais de remuneração estabelecidos são 

fictícios e obtidos a partir de consulta sobre a disposição de pagar dos gestores d 

cooperativa. 
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O aplicativo Cresol @gro visa facilitar o acesso ao crédito rural, trazendo 

facilidades tanto para o agricultor, quanto para a cooperativa, desburocratizando 

processos, digitalizando documentações e de forma online comunicar-se com o 

agricultor, no intuito de levar a tecnologia e facilidade a este público, focando 

principalmente na atratividade dos jovens sucessores das propriedades rurais. 

A ferramenta vem de encontro com um novo público jovem que está assumindo 

as propriedades, um público que a cooperativa necessita trazer para o seu quadro 

social, além de atender aqueles agricultores que já operacionalizam credito rural. Os 

efeitos atingiriam cerca de 60% dos cooperados atuais da cooperativa piloto Cresol 

Rio Grande do Sul, ao ser implantada esta ferramenta no acesso, formalização e 

contratação do crédito rural. A difusão ocorrerá através das mídias, eventos de 

lançamento do Plano Safra Cresol e difusão entre agricultores formadores de opinião, 

considerados inovadores e pioneiros na adesão de novas tecnologias. 
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3 O PROJETO 

 

3.1 Características Gerais 

 

A Cresol, como uma cooperativa que ainda possui um viés agrícola, em sua 

essência, requer a adequação para acompanhar as novas tecnologias e tendências 

do sistema financeiro cooperativista. Tendências que retratem a incorporação dos 

conceitos de relacionamento digital, principalmente envolvendo ferramentas 

tecnológicas que facilitem as transações bancárias e operações de crédito rural. 

Silva (2018), analisando as transformações digitais nas maiores instituições 

financeiras do Brasil, conclui que para ser uma instituição digital, é necessário adotar 

tecnologias que já são amplamente utilizadas pelos clientes, ou definidas pelo 

mercado, e então aplicar nos processos, produtos e serviços, para que seja de fato 

útil ao cliente. Para Jesus (2017), a evolução das tecnologias bancárias é observada 

na relação banco-cliente, proporcionando maior eficiência e comodidade no 

atendimento.  

Segundo Camarano e Abramovay (1999), nas últimas décadas vem ocorrendo 

um processo de desruralização, uma migração massiva da população rural para as 

cidades, principalmente entre os jovens, aliado a isso o número de filhos nas famílias 

também reduziu, agravando a desproporcionalidade entre a população rural e urbana. 

Para Froehlich, et al (2011), na região central do RS, houve uma forte redução da 

população de 0 a 14 anos no meio rural, e o aumento na população idosa no mesmo 

período, comprometendo a sucessão familiar nas propriedades, tendo efeito na 

dinâmica social, financeira e de produção da região. Cenário este que indica à 

necessidade de envolver o jovem do campo, visto que o contexto é de envelhecimento 

do quadro social da cooperativa e baixa adesão de jovens. 

Pagnoncelli e Berghauser (2010), estudando o perfil dos associados de uma 

cooperativa de crédito, concluíram que 34,56% do quadro social possuem mais de 50 

anos e 36,03% possuem entre 40 e 49 anos, evidenciando um envelhecimento 

considerável do quadro social que requer ferramentas e processos para atrair os 

jovens ao sistema.  

Este novo público de jovens do agro, possuem um perfil de relacionamento 

diferenciado, e que em um futuro próximo gerenciarão as propriedades e demandarão 

crédito, um jovem que busca comodidades no relacionamento bancário, avesso a via 
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física, aos papeis, a burocracia, a espera e aos longos contratos para assinatura, mas 

que busca com poucos clicks, aplicativos e informação a mão, e que já estão 

disponíveis em outras instituições resolver suas necessidades bancárias. A Cresol 

precisa acompanhar as tendências e propor ferramentas, tecnologias e formas 

diferenciadas e efetivas de atender este público, gerando ainda mais negócios, sob 

pena de perder participação neste mercado. 

O jovem presente no meio rural está na faixa etária de 25 anos e em maior 

concentração no sexo masculino, o que denota uma sucessão masculinizada das 

propriedades, e estes enfatizam a qualidade de vida no meio rural (DOTTO, 2011). 

Para Fischer et al (2015), os processos de modernização da agricultura no Brasil e a 

nova base tecnológica, impactaram nas condições de inserção dos agricultores 

familiares no mercado, tornando os pequenos estabelecimentos economicamente 

inviáveis, refletindo no abandono destes e migração do agricultor para as cidades. 

O êxodo rural, principalmente dos jovens, vem criando uma tendência no rural 

de incorporação de propriedades (venda), o que torna as existentes cada vez maiores, 

com maior demanda de mão de obra e mecanização, e como consequência, maior 

demanda de crédito (FROEHLICH et al, 2011). Por outra via, o perfil do agricultor 

retrata uma pessoa com menos tempo para relacionamento presencial nas instituições 

financeiras, além de estar mais informado sobre este mercado (FARIA; CARRETE, 

2019).  

As ferramentas digitais são fundamentais neste contexto, permitindo ao 

agricultor realizar tarefas sem o deslocamento a agência física, como por exemplo: 

encaminhar à cooperativa as glebas (pontos geográficos) da área que irá necessitar 

custeio, identificando a cultura e a data de plantio, ou então, enviar um banco de dados 

com a documentação de sua propriedade necessária a operação de crédito agrícola, 

procedimentos estes que agilizam o processo de intenção de crédito. 

Modelar este negócio requer a aquisição de tecnologias, e formatação de um 

sistema digital para aparelhos móveis, em uma nova plataforma digital com conteúdo 

interessante e interativo nas telas de senhas, com informações do mercado financeiro 

e agrícola, previsão do tempo, cotações, dentre outras facilidades, além de telas e 

processos intuitivos que tornem o processo fácil e dinâmico, proporcionando uma 

experiência simples, rápida e objetiva. 



11 
 

 

 

Outra ferramenta é o agendamento de visita do cooperado na agência ou do 

gerente de negócios à propriedade via aplicativo, a cooperativa, através das 

ferramentas CRM, pode com antecedência identificar as demandas do cooperado, 

permitindo oferecer novos produtos e serviços. Uma demanda latente do público rural 

é a comprovação de patrimônio e rendas, assim a ferramenta digital, permite registrar 

fotos dos bens móveis, demarcar áreas rurais e instalações, além de permitir cadastrar 

as chaves eletrônicas das notas fiscais de vendas, tudo isso, alimenta o banco de 

dados e mantém atualizado o cadastro do cooperado. 

Este novo conceito de agência digital, voltada ao público rural, permitirá garantir 

a perenidade do sistema de crédito cooperativo junto a nova geração de agricultores 

e a tendência de redução do número de estabelecimentos rurais. A proposta de 

negócios baseia-se em um aplicativo móvel para concessão de crédito rural, com 

alimentação de dados “in loco”, facilitando o acesso, desburocratizando processos, 

agilizando etapas, porém dentro da norma do crédito rural.  

A análise de SWOT de acordo com Souza Dantas e Souza Mello (2008) busca 

analisar cenários no âmbito interno (forças e fraquezas), relacionadas ao contexto 

atual do negócio, e externo (oportunidades e ameaças), compreendidas como 

antecipações de situações futuras. Diante deste conceito entende-se que a análise de 

SWOT para a proposta de negócios envolve os seguintes pontos de acordo com o 

Quadro 1.  

 

Quadro 01 – Analise SWOT da proposta de negócio. 
Forças Fraquezas 

• Agilidade nos processos de formalização de 
crédito; 

•  Facilidade de acesso; 
•  Vantagem tecnológica perante a 

concorrência; 
• Tradição da cooperativa no crédito rural, 

simples, rápido e fácil. 

• Dificuldade de parceiros para 
desenvolvimento; 

• Ideia pioneira desconhecida no mercado 
que pode gerar receio no uso e aceitação.  

 

Oportunidades Ameaças 
• Público alvo em constante evolução 

tecnológica em suas propriedades;  
• Demanda por crédito rural crescente;  
• Redução da mão-de-obra na agência de 

atendimento na formalização de crédito rural; 
• Potencial de aceitabilidade e prospecção de 

novas operações. 

• Pouca aceitação por pessoas avessas a 
tecnologia;  

• Estar dentro da regra do Manual do 
Crédito Rural;  

• Fornecimento de dados não fidedignos; 
• Conectividade com internet no meio rural, 

surgimento de fintechs que atualmente já 
estão prestando serviços semelhantes a 
alguns grupos de agricultores. 
empresariais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2 A Análise de Mercado 

 

Este plano de negócios tem por foco momentâneo ser implantado como piloto 

nas 18 agências da Cresol Rio Grande do Sul, abrangendo um quadro atual de cerca 

de 1.000 cooperados, que tomaram crédito rural em 1.675 operações ativas, ver 

Tabela 1. Estas operações somaram um valor total de R$ 84.079.143,57, 

demonstrando uma concentração de 69,7% em operações de até 50 mil. 

As operações de crédito rural, independente do valor liberado por operação 

demandam os mesmos processos operacionais, regulamentação e normas, e também 

são concentradas nos meses de julho a setembro, os quais compreendem o inicio do 

plano safra e captação de recursos para instalação das culturas de verão.  

O objetivo do aplicativo é operacionalizar com a carteira de renovações de 

créditos vigentes, mas também captar novos associados e operações, devido ao seu 

diferencial no mercado, principalmente com o público jovem, sucessores das 

propriedades rurais. 

 

Tabela 1: Faixa de valores e número de operações da Cresol Rio Grande do Sul. 

Valores (R$) Numero de operações 
até 10 mil 394 
10.001 a 50 mil 773 
50.001 a 100 mil 291 
100.001 a 200 mil 161 
200.001 a 300 mil 32 
300.001 a 400 mil 13 
400.001 a 500 mil 7 
acima de 500 mil 4 
Total 1675 

Elaborado pelo autor a partir de Cresol Credi Baser (2020)  
  

Ainda sobre expansão, a ferramenta pode atingir todas as cooperativas do 

sistema Cresol Baser, este possuindo 120.208 operações com saldo total de 2.82 

bilhões de reais em credito rural, bem como todos os demais sistemas filiados a Cresol 

Confederação. O Sistema ASCOOB, segundo Dagostini (2020) possui um total de 40 

milhões de reais em operações, já o sistema SICOOPER possui 577,3 milhões de 

reais (CRESOLSICOPER, 2020), ainda dentro da Cresol Confederação o Sistema 

Cresol Central RS/SC conta com 765,1 milhões de reais (MOORE, 2020). Um universo 

de operações e de associados que podem ser atingidos com a ferramenta, que 
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permite ainda atrair novos cooperados que buscam a simplicidade, tecnologia e 

redução da burocracia no acesso ao crédito rural.  

 

3.3 Tamanho e Localização 

 

O projeto será implantado em caráter piloto nas agências da Cresol Rio Grande 

do Sul, localizadas nas cidades de Ibiraiaras, Caseiros, Lagoa Vermelha, Marau, São 

Jorge, Nova Prata, Gentil, Mato Castelhano, Tapejara, Ijuí, Joia, Charrua, São Gabriel, 

Pelotas, Piratini, Canguçu, Santana do Livramento e Pinheiro Machado, abrangendo 

as regiões, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste do estado.  

A população total destes 18 municípios é de 770.829 habitantes, destes, 

apenas Pelotas (328.275), Canguçu (53.259), Ijuí (78.915), São Gabriel (60.425) e 

Santana do Livramento (82.464) possuem mais de 50 mil habitantes. A população 

rural total é de 121.737, em média corresponde a 15% da população total dos 

municípios. Contudo Gentil (56,8%), Caseiros (50,5%), Mato Castelhano (78,9%), Joia 

(74,9%) e Canguçu (63%), possuem mais de 50% da população vivendo na zona rural. 

Ao total são 28.899 estabelecimentos rurais nos municípios de abrangência (IBGE – 

CENSO DEMOGRÁFICO, 2010). 

Em termos do setor agropecuário, segundo a Fundação de Economia e 

Estatística (2015), as principais culturas produzidas por estes municípios de 

abrangência são: soja, milho, trigo, arroz, e na pecuária são destaques a produção de 

bovinos para leite e corte, avicultura, ovinocultura e suinocultura. Destaca-se que 

estas atividades todas são contempladas pela cooperativa com operações tanto de 

custeio, quanto investimento, e que atualmente somam 1.675 operações, 

beneficiando cerca de 1.000 famílias cooperadas na área de abrangência da 

cooperativa. 

Nota-se ainda que no conjunto de municípios a Cresol Rio Grande do Sul 

atende 1.000 famílias e suas operações de crédito rural, mas que existe um potencial 

significativo de expansão, tendo em vista que no rural destes municípios residem um 

total de 121.737 pessoas, em 28.889 propriedades rurais (IBGE – CENSO 

DEMOGRÁFICO, 2010), famílias estas que poderão um dia ser atendidas pela 

cooperativa. 
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3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

 

De acordo com a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e Lei 

Complementar nº 157, de 2016 a tributação que engloba aplicativos estabelece uma 

alíquota mínima de 2% e máxima de 5% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, sobre o valor faturado. Como neste caso o fornecimento do aplicativo será 

feito por uma empresa terceirizada, este imposto será recolhido pela empresa 

desenvolvedora do software nos municípios de atuação de acordo com o valor de 

comissionamento mensal. Cabendo as cooperativas apenas o pagamento do 

percentual sobre o valor das operações.    
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4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

O capital de investimento para desenvolvimento do software será de 

responsabilidade da empresa de desenvolvimento parceira, a qual fornecerá a 

ferramenta funcional com layout da marca Cresol. As cooperativas remunerarão a 

empresa em função do montante das operações liberadas mensalmente, variando de 

0,20% a 0,10%. 

Vale pontuar, que a remuneração da empresa de software projetada é fictícia, 

os valores percentuais foram levantados a partir de uma pesquisa de demanda com 

os diretores da cooperativa, onde atualmente a cooperativa possui parcerias com 

técnicos externos que são remunerados em 0,4% do valor das operações. Os mesmos 

afirmaram que pagariam até 50% do valor percentual que pagam atualmente a um 

técnico externo, uma vez que o software será uma ferramenta de cadastro e não 

operacionalizará por si só a operação de crédito. A Tabela 02 apresenta estes 

percentuais de remuneração regressivos em função do valor liberado efetivamente de 

operações formalizadas via aplicativo.  

 

Tabela 02 – Percentuais de Remuneração da plataforma aos desenvolvedores 
Valor Liberado (R$) Remuneração (%) 
100 a 500 mil 0,2% 
500,001 a 1 milhão 0,18% 
1,01 a 3 milhões 0,14% 
3,01 a 5 milhões 0,12% 
5,01 a 10 milhões 0,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de pesquisa de demanda com diretores 
 

O foco e funcionalidade primordial do aplicativo é auxiliar no crédito rural de 

custeio agrícola e pecuário, assim sendo, é necessário identificar os valores liberados 

mensalmente nestas modalidades a fim de calcular os valores a serem pagos aos 

desenvolvedores. A Tabela 03 apresenta estes dados, da Cresol Rio Grande do Sul, 

extraídos do Plano Safra 2019/2020, que envolveu o período de julho de 2019 a junho 

de 2020 em operações de crédito rural de custeio. 

Nota-se, conforme apresentado na Tabela 03, que ocorre uma concentração 

de operações nos primeiros 4 meses de abertura do ano agrícola, uma concentração 

de 58,4% localizada em ¼ do ano, demandando muita mão de obra operacional 

concentrada neste período, posterior a isso, apresenta uma redução até março onde 
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se tem um novo pico proveniente das operações de custeio de inverno, principalmente 

trigo e outros cereais. Novamente tem-se uma grande demanda de pessoal 

especializado e logo após uma ociosidade gradual deste pessoal. 

Vale ressaltar que as regras e o operacional adotados são os mesmos, 

independentemente do valor. A ferramenta digital auxiliaria na agilidade dos fluxos, 

liberações mais rápidas, além de aumentar a produtividade dos colaboradores, visto 

que estas liberações devem ocorrer dentro dos prazos de cada cultura. 

 

Tabela 03 – Valores liberados e números de operações no Plano Safra 2019/2020 na 
Cresol Rio Grande do Sul. 

Mês 
Valor Liberado 

(R$) Nº Operações 
Remuneração 

(%) 

Valor 
remunerado 

(R$) 
Julho 4.092.317,50 99 0,12% 4.910,78 
Agosto 9.112.938,70 211 0,10% 9.112,94 
Setembro 7.048.438,60 161 0,10% 7.048,44 
Outubro 5.822.066,90 121 0,10% 5.822,07 
Novembro 3.503.759,20 63 0,12% 4.204,51 
Dezembro 290.990,00 9 0,20% 581,98 
Janeiro 2.374.076,80 34 0,14% 3.323,71 
Fevereiro 1.959.472,90 38 0,14% 2.743,26 
Março 4.501.415,00 78 0,12% 5.401,70 
Abril 2.460.191,00 46 0,14% 3.444,27 
Maio 2.207.808,10 57 0,14% 3.090,93 
Junho 1.278.676,60 29 0,14% 1.790,15 
Total 44.652.151,30 946   51.474,73 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Cresol Credi Baser (2020) 
 

 A remuneração a ser repassada a empresa desenvolvedora do aplicativo 

expressa na Tabela 03 considera que 100% das atuais operações sejam realizadas 

via aplicativo, isso equivale a uma remuneração dos desenvolvedores do software de 

R$ 51.474,73 anual.  

 Os valores correspondentes a estas remunerações virão dos Spreds pagos 

pelo BNDES e demais parceiros, os quais disponibilizam recursos equalizados para o 

crédito rural, sendo que estes variam de 1 a 3,9% do valor da operação, além da 

possibilidade de utilização de TAC (tarifa de abertura de crédito) para estas 

operações. Neste plano de negócios piloto, considera-se a opção de remunerar os 

desenvolvedores, porém com a aderência de agricultores e sucesso na implantação 

deste piloto, expandindo-se para outras cooperativas, pode-se considerar a alternativa 

de adquirir a plataforma dos desenvolvedores.  
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5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

5.1 Demonstração de Resultados 

 

A Cresol Rio Grande do Sul vem em uma crescente de operações, 

principalmente no crédito de custeio, no ano safra 2017/2018 foram 722 operações, 

em 2018/2019 foram 704 e na safra 2019/2020 outras 946 operações, neste último 

ano agrícola este total de 946 foi operacionalizado por 46 colaboradores, variando de 

1 operação até 106, com média de 20,5 operações por colaborador. O Quadro 02 

sintetiza os números de operações, colaboradores envolvidos e valor movimentado. 

 

Quadro 02 – Operações, valores e colaboradores envolvidos com a operacionalização 
dos planos safras de 2017 a 2020. 

SAFRA OPERAÇÕES COLABORADORES VALOR (Milhões de reais) 
2017/2018 722 33 16,30 
2018/2019 704 39 20,63 
2019/2020 946 46 44,70 

Fonte: Cresol Credi Baser (2020) 
 

Os retornos do projeto são tanto indiretos, como diretos, no cenário de retornos 

indiretos, permitem gerar uma maior agilidade no trabalho dos colaboradores das 

cooperativas, os quais poderão se dedicar as demais atividades e consequentemente 

representam maior rentabilidade, principalmente nos meses de maior demanda das 

operações agrícolas. Aliado a isso, de forma direta, a maior agilidade poderá permitir 

a realização de um número maior de operações no mesmo período, operações estas 

fruto do crescimento da cooperativa. Como hipótese admite-se que nas próximas 5 

safras agrícolas (2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025) com o 

aplicativo seja possível manter o número de colaboradores fixo, e consequentemente 

a sua folha de pagamentos, um efeito direto dobre as despesas com pessoal.  

Avaliando os dados do Quadro 02, o Quadro 03 a seguir projeta as receitas e 

despesas para as próximas safras agrícolas. Com base no Quadro 02 percebe-se que 

a taxa média geométrica de crescimento das operações nas últimas três safras foi de 

14,47% e o crescimento do volume financeiro repassado foi de 65,55% nestas safras. 

Estes percentuais foram empregados para projetar o crescimento exposto no Quadro 

03. 
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Quadro 03 – Projeção de valores com a implantação do Software 

Safra Operações Colaboradores 
Projetados 

Colaboradores 
Fixos Valor Operações Valor Folha 

Projetada 
Valor Folha 

Fixa 
Diferença 

Folha 
Pagamento 

Software 
Saldo Folha/ 

Software 

2017/2018 722 33 33 R$16.291.633,85 R$2.679.470,51 R$2.679.470,51 R$0,00     
2018/2019 704 39 39 R$20.635.871,28 R$2.435.589,29 R$2.435.589,29 R$0,00     
2019/2020 946 46 46 R$44.652.151,30 R$3.714.782,53 R$3.714.782,53 R$0,00     
2020/2021 1082,849514 53,7127735 46 R$73.923.285,56 R$4.337.636,36 R$3.714.782,53 R$455.688,62 R$85.218,32 R$370.470,30 
2021/2022 1239,495845 61,48292881 46 R$122.382.729,35 R$4.965.124,13 R$3.714.782,53 R$898.783,87 R$141.082,07 R$757.701,80 
2022/2023 1418,802825 70,37712428 46 R$202.609.128,25 R$5.683.385,04 R$3.714.782,53 R$1.423.893,61 R$233.566,58 R$1.190.327,04 
2023/2024 1624,048572 80,5579649 46 R$335.426.894,52 R$6.505.550,45 R$3.714.782,53 R$2.043.733,18 R$386.678,10 R$1.657.055,09 
2024/2025 1858,985419 92,21157834 46 R$555.311.611,76 R$7.446.651,31 R$3.714.782,53 R$2.772.897,72 R$640.159,87 R$2.132.737,86 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Os dados do Quadro 03 foram projetados a partir da taxa geométrica de crescimento do número de operações e do volume 

de recursos repassados. Além do que, admite-se como hipótese que tanto esta taxa de crescimento se mantenha fixa como também 

que os colaboradores consigam dobrar seus atendimentos de operações de crédito com o aplicativo, isto é, que um operador fazendo 

uso do aplicativo passe a atender de 20,16 operações anuais em média para 40,32 operações anuais em média, o que levaria então 

este grupo de colaboradores (46 funcionários) a atender até 1.854 operações, sem a necessidade de novas contratações.  

Portanto, a coluna colaboradores projetados considera a necessidade de funcionários tendo em vista o crescimento do número 

de operações a uma taxa geométrica média de 14,47% e a uma média de operações de 20,16 por colaborador, o que demandaria 

a contratação de pessoal, chegando a aproximadamente 92 colaboradores na safra agrícola de 2024/2025, o que resultaria na coluna 

de Folha projetada que considera um valor médio de R$ 80.756,14 por colaborador (valor corrente da folha atual). No entanto, ao 

supor como hipótese que o aplicativo dobraria a capacidade de atendimento do colaborador, e considerando que não haveriam 

demissões, mantem-se o número de colaboradores fixos até a safra 2024/2025 que é o momento que os 46 colaboradores dobrariam 

sua capacidade de atendimento, passando de 20,16 operações atendidas anualmente para 40,32 operações atendidas ano. 
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Deste modo, a folha permanecerá fixa, apenas variando em decorrência de 

reajuste anual atrelado ao IPCA acrescido de 1%, mas considerando o número fixo 

de colaboradores até 2025. A diferença de folha entre o valor sem a implantação do 

software (requer aumento de colaboradores), e por outra via uma folha fixa diante da 

implantação do software (sem a contratação de novos colaboradores), a coluna 

Diferença Folha apresenta este resultado projetado da economicidade com a folha. 

Por outra via, haverá o pagamento da empresa fornecedora do software, deste 

modo, a projeção dos pagamentos considera a taxa aproximada de 0,1152%, 

resultante dos pagamentos médios projetados para a corrente safra (2019/2020) e 

expressos na Tabela 03. Este percentual foi multiplicado pelo valor projetado das 

operações, considerando uma taxa geométrica de crescimento médio de 65,55% ao 

ano, obtida com o Quadro 02. 

Diante disso, nota-se que a economicidade com o pagamento de folha de 

colaboradores verso o valor de desembolso para o pagamento da empresa 

fornecedora do software leva a uma receita liquida para as próximas safras agrícolas 

positiva (coluna Saldo Folha/Software). Mesmo diante desta constatação é necessário 

calcular os indicadores financeiros e verificar a viabilidade do projeto. 

Por fim, é importante destacar que a ferramenta tem por objetivo ser uma porta 

de entrada para novos associados, pois se constitui como uma ferramenta inovadora 

no acesso ao crédito podendo ser um atrativo a associados novos que não tinham 

intenção de operacionalizar com a cooperativa. Este é um dos principais intuitos do 

aplicativo, se figurar como uma importante inovação para trazer mais agilidade, 

credibilidade e incrementar o quadro social. 

 

5.2 Análise de Viabilidade Econômica 

 

A partir dos dados da Tabela 02 onde foram apresentados a projeção de 

faturamento do projeto, aqui denominado de fluxo de caixa das próximas 5 safras, 

calculou-se o VPL (valor presente liquido), sendo estabelecido uma Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) de 26%, indicador este de crescimento da cooperativa no último 

ano. O VPL calculado foi de R$ 2.695.335,95, o que significa que a remuneração do 

projeto supera a taxa de crescimento de 26% ao ano da cooperativa, indicando que a 

opção é viável e permitirá expandir ainda mais o crescimento da cooperativa. Outro 
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indicador é o VPLa (Valor presente líquido anualizado) o qual distribui o VPL no fluxo 

de caixa de forma anual. O VPLa calculado foi de R$ 1.022.870,41, apresentando 

viabilidade neste indicador também e indicando fluxos anuais positivos. 

 Os demais indicadores como TIR, ROIA, IBC e PAY-BACK não são passiveis 

de cálculo visto que para estes é necessário ter um valor de investimento inicial no 

fluxo de caixa. Como para este projeto este valor é zero, não se torna possível o 

cálculo.  
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

O plano de negócios para desenvolvimento do aplicativo Cresol @gro digital 

apresenta viabilidade econômica como uma ferramenta de auxilio na contratação de 

crédito rural, bem como atualização cadastral de associados. 

Estes resultados somente serão perceptíveis caso a hipótese estabelecida se 

confirme, isto é, que com a ferramenta, cada colaborador envolvido na contratação de 

crédito rural, dobre sua capacidade operacional, atualmente são 20,16 operações por 

colaborador, e que com a ferramenta cada colaborador atinja a capacidade de 

atendimento de 40,32. Outra hipótese estabelecida é que não ocorram demissões 

neste cenário inicial, mantendo a cooperativa os atuais 46 colaboradores para pelo 

menos os próximos 5 anos. 

Aliado a isso, uma terceira hipótese para se chegar a estes resultados é que 

minimamente se mantenham os índices de crescimento do número de operações em 

14,47%, do volume de recursos em 65,55%, com spread de 3,9%, e também a 

remuneração média do software de 0,01152%.     

Considerando ao atual crescimento tanto das operações, quanto valores 

liberados, e projetando a partir das taxas, a cooperativa alcançará R$ 555.311.611,76 

na safra 2024/2025, com um total de 1858 operações, valor este muito próximo do 

cenário onde os 46 colaboradores atenderiam dobrariam sua capacidade de 

atendimento (1854 operações) com a ferramenta.  

O plano de negócios apresenta viabilidade, apresentando um VPL de R$ 

2.695.335,95 e VPLa de R$ 1.022.870,41. Comparando-se com a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) de 26% com o VPL, conclui-se que os retornos econômicos, 

entradas, trazidos para o presente são superiores as saídas a uma taxa de 26%, 

contudo neste não há saídas, ou seja, investimento. 

Uma limitação deste projeto se refere ao cenário planejado de remuneração 

aos desenvolvedores de software, uma vez que foi considerado um cenário fictício a 

partir da disposição percentual de remuneração da cooperativa. O risco neste ponto é 

não encontrar empresas interessadas em desenvolver o software nos percentuais de 

remuneração propostos, os quais se alterados podem alterar os resultados. 
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