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CARTA DE ABERTURA 

 

Encaminho a proposta de plano de negócios a banca examinadora do TCC, 

e a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Fronteiras PR/SC/SP – 

Cresol Fronteiras PR/SC/SP. 

A proposta que está sendo encaminhada trata do aprimoramento e 

aperfeiçoamento de um produto oferecido pela Cooperativa Cresol Central Baser e 

Singulares, trata-se do Crédito Rural - Pronaf mais alimentos - habitação rural, 

trata-se de um produto já ofertado pela cooperativa nas demais modalidades, 

porém novo no que se trata no ‘’ empreendimento habitação rural’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA 

FRONTEIRAS PR/SC/SP – CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP. 

 

ENDEREÇO: Rua Belém, N° 3090, Centro, Cep:85.770-000, Realeza PR. 
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PROJETOS E/OU PRODUTOS E/OU SERVIÇOS E/OU OUTROS: produto 

proposto neste plano de negócios é o crédito rural - Pronaf mais alimentos -  

empreendimento habitação rural.  

 

RAMO DE ATIVIDADE: Cooperativa de Crédito Rural, ramo financeiro. 

 

PESSOA RESPONSÁVEL: a pessoa responsável pela coordenação da carteira 

agrícola na Cresol Fronteiras é o diretor comercial juntamente com o assessor de 

negócios, e cada agência possui o gerente de negócios responsável pela carteira 

agrícola. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

A proposta que está sendo elaborada neste plano de negócios é o aprimoramento 

e aperfeiçoamento de um produto oferecido pela Cooperativa Cresol Central Baser 

e Singulares, trata-se do Crédito Rural - Pronaf mais alimentos - habitação rural, 

trata-se de um produto já ofertado pela cooperativa na demais modalidades, 

porém novo no que se trata no ‘’empreendimento habitação rural’’, o mesmo foi 

oferecido neste ano safra (2019/2020), podendo ser aprimorado e intensificado, 

pois esse  tipo de investimento traz bem estar, qualidade de vida e  conforto aos 

seus beneficiários, porém é um investimento que não gera renda, não possui 

lucratividade, no entanto é uma excelente forma de promover inclusão social e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que  moram no campo, aumentando 

assim a autoestima das mesmas. Por outro lado existe também a questão 

econômica envolvida, é de conhecimento que a construção civil movimenta a 

economia local, fazendo com que o dinheiro circule no comércio deste ramo. 

Palavras-chave: Crédito Rural; Habitação; Qualidade de Vida. 

 

 



 
 

 

2 COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA 

FRONTEIRAS PR/SC/SP – CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP, CRÉDITO 

RURAL: HABITAÇÃO RURAL. 

  

O Sistema Cresol nasceu há 25 anos, com a missão de incluir famílias 

agricultoras ao sistema financeiro nacional, proporcionando crédito para investir e 

gerar renda na propriedade familiar. O sistema, ao longo dos anos, se desafiou em 

ser e fazer a diferença e hoje é referência em crédito solidário, sendo a maior 

cooperativa do Brasil, atendendo tanto o público rural quanto o público urbano 

(CRESOL, 2020). 

A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Fronteiras PR/SC 

/SP – Cresol Fronteiras PR/SC/SP está presente em 3 estados, Paraná, Santa 

Catarina e São Paulo, possui 16 agências de relacionamento e 1 sede regional, foi 

fundada em 28/08/2002, atualmente possui 15.144 cooperados, nossos 

colaboradores buscam desempenhar o seu trabalho aliado ao desenvolvimento 

econômico e social dos seus associados, proporcionando serviços financeiros com 

excelência e qualidade (ESTATUTO SOCIAL CRESOL FRONTEIRAS, 2019). 

Razão social: está constituída como Cooperativa de Crédito Rural com 

Interação Solidária, com ramo de atividade ‘’ cooperativa de crédito rural’’. 

O produto / serviço que está sendo proposto é o aprimoramento do produto 

crédito rural - Pronaf mais alimentos - habitação rural. 

Para que se alcance o objetivo principal, o passo inicial é buscar junto ao 

BNDES, parceiro de longa data da Cresol, a manutenção e possível ampliação do 

volume de recurso destinado ao empreendimento habitação rural, podendo assim 

intensificar está linha de crédito, assim atingindo um número maior de 

beneficiários. 

O endereço em que a proposta se aplica é a Central Cresol Baser em 

especial a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Fronteiras PR/ 

SC/SP – Cresol Fronteiras PR/SC/SP, com endereço na Rua Belém, n° 3090, 

centro, cep:85.770-000, Realeza - PR. 

A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária Fronteiras PR/SC 

/SP – Cresol Fronteiras PR/SC/SP, é composta por 1 sede regional, localizada no 

Município de Realeza, no estado do Paraná, além desta possui 16 agências de 

relacionamento, distribuídas em 3 estados, 12 agências localizadas  no estado do 



 
 

 

Paraná, nos municípios de Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Capanema, 

Ibaiti, Pranchita, Pérola do Oeste, Planalto, Pinhal de São Bento, Realeza, Santa 

Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste; 2 agências localizadas  no estado de 

Santa Catarina, nos municípios de São José do Cedro e São Miguel do Oeste; 2 

agências localizadas  no estado de São Paulo, nos municípios de Apiaí e Capão 

Bonito (ESTATUTO SOCIAL CRESOL FRONTEIRAS, 2019). 

A cooperativa é composta por uma diretoria executiva (Diretor 

Superintendente, Diretor Comercial, Diretor Administrativo), também possui 

Conselho de Administração, composta pelo (Conselheiro Presidente, Conselheiro 

Vice Presidente, e demais membros conselho administrativo e fiscal), além de 

cerca de 140 colaboradores que executam suas atividades na sede regional e 

agências de relacionamento (ESTATUTO SOCIAL CRESOL FRONTEIRAS, 

2019). 

Os diretores que estão à frente da Cooperativa de Crédito Rural com 

Interação Solidária Fronteiras PR/SC/SP – Cresol Fronteiras PR/SC/SP são: 

Conselheiro Presidente Claudir Sirota, é graduado em Administração, 

trabalha no sistema Cresol a cerca de 8 anos. Atualmente atua na região 

Sudoeste do estado do Paraná. 

Diretor superintendente Jeferson Claudio Signor, é graduado em 

Agronegócios, pós graduado em Gestão de Cooperativas de Crédito e MBA em 

Gestão Empresarial. Atuou orientando na gestão de Cooperativas de Crédito junto 

à Central Cresol Baser. É especialista em Gestão de Cooperativas de Crédito e 

atua na região Sudoeste do estado do Paraná. 

Diretor de Negócios Jucemar Dávila dos Santos, é Magistrado em 

Informática Empresarial, pós graduado em Gestão de Cooperativismo de Crédito, 

possui MBA em Gestão Empresarial, trabalha no sistema Cresol a cerca de 17 

anos, atuou na gestão de Cooperativas de Crédito junto à Central Cresol Baser. 

Atualmente atua na região Sudoeste do estado do Paraná. 

Diretor Administrativo Velcir Jochem é graduado em Administração, possui 

pós graduação em Gestão de Cooperativismo de Crédito, trabalha no sistema 

Cresol a cerca de 15 anos, atuou na gestão de Cooperativas de Crédito junto à 

Central Cresol Baser. Atualmente atua na região Sudoeste do estado do Paraná. 

A Cresol tem seguido as tendências do mercado, estando entre as 

instituições financeiras cooperativas do País com os melhores resultados 



 
 

 

financeiros para ano de 2019, oriundo da confiança depositada pelos seus 

cooperados, que mais investem o seu dinheiro em uma cooperativa de crédito 

sólida (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019 CRESOL FRONTEIRAS PR 

SC SP, 2019). 

O sistema de cooperativas Cresol vem se expandindo e destacando em 

todo o País, fornecendo soluções financeiras personalizadas a todos os públicos. 

O interesse do cooperado é a principal preocupação, com produtos 

personalizados priorizando o atendimento, sendo que o diferencial está na forma 

de como relacionamento com o cooperado e com a comunidade. 

A visão adotada pela cooperativa é ser uma instituição financeira 

cooperativa de referência que desenvolve seus cooperados, buscando 

crescimento da cooperativa e também de seu quadro social (ESTATUTO SOCIAL 

CRESOL FRONTEIRAS, 2019). 

 A missão adota pela cooperativa é fornecer soluções financeiras com 

excelência por meio do relacionamento para gerar desenvolvimento dos 

cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade. Buscando expandir sua 

área de abrangência para outras cidades e estados do País, levando produtos e 

serviços com qualidade e excelência no atendimento ao cooperado (ESTATUTO 

SOCIAL CRESOL FRONTEIRAS, 2019). 

Em relação as metas adotadas pela cooperativa os principais indicadores a 

serem atingidos são: expandir o número de ativos, que serão alcançados por meio 

do aumento do quadro social e fortalecimento do relacionamento com a base já 

existente, aumentando a aderência dos produtos e serviços ofertados. 

A habitação rural trata-se tipo de investimento que traz bem estar, 

qualidade de vida e conforto aos seus beneficiários, sendo possível promover 

inclusão social e melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no campo, 

aumentando assim a autoestima das mesmas. Também existe a questão 

econômica envolvida, é de conhecimento que a construção civil movimenta a 

economia local, fazendo com que o dinheiro circule no comercio deste ramo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 O PROJETO 

 

 Crédito rural: Habitação Rural na Cresol Fronteiras PR/SC/SP. 

 

3.1 Características Gerais 

 

Todos os brasileiros, tem o sonho da sua casa própria, o sonho de morar 

bem, esse sonho é comum entre todos, inclusive para os agricultores e 

agricultoras familiares, como a realidade é bastante dura e os recursos 

econômicos são restritos, o financiamento por meio de empréstimo é uma opção 

para a consolidação deste projeto.  

Silvestro et al. (2001) observa que o mundo rural é tão heterogêneo   

quanto o urbano, necessitando mais do que uma política agrícola. Uma visão 

multidisciplinar, em sintonia com a realidade e com as potencialidades locais, é   

pressuposto para o desenvolvimento de uma política rural, aonde suas opções, 

instrumentos e investimentos sejam voltados também à qualidade de vida do   

agricultor.    

A questão habitacional surge nessa perspectiva, a implementação de   

políticas sociais à zona rural não devem ficar esquecidas, apesar de representar   

uma histórica demanda, poucas foram as alternativas criadas para resolver a 

problemática da habitação rural, sendo que a política habitacional começou a ser 

implementada no país somente nos últimos anos (TESTA, 1996). 

Quem mora no campo vivencia no dia a dia situações diferentes daqueles 

que residem na cidade. Por isso, é preciso de política pública de habitação voltada 

especificamente para o campo, pois esse tipo de investimento traz bem estar, 

qualidade de vida e conforto aos seus beneficiários, sendo possível promover 

inclusão social e melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no campo, 

aumentando assim a autoestima das mesmas. 

Nesse sentido Ferrari (2003) destaca que fortalecer a agricultura familiar é   

proporcionar cidadania no campo. Ao fazer tal afirmativa insere a zona rural   

como um espaço de vida e trabalho de famílias, área de socialização das relações 

sociais, onde o cotidiano familiar transforma-se em socialização, produção e 

trabalho em um mesmo local. 



 
 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 

através do Plano Safra 2019/2020, disponibilizou uma linha de crédito especial 

para o financiamento de reformas, ampliações ou construções de moradias no 

meio rural. Na safra 2019/2020 os beneficiários do Pronaf contam com R$31,2 

bilhões à disposição para custeio, comercialização e investimento. Deste 

montante, R$ 500 milhões são recursos destinados para à construção, reformas e 

ampliações de aproximadamente 10 mil habitações rurais, aos custos dos juros do 

Pronaf de 4,6% ao ano, com prazo para pagamento em até 10 anos, com limite 

disponível R$ 50.000,00 por CPF, sendo obrigatório possuir a DAP – Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (CANAL RURAL, 2019; MDA - MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2019). 

A disponibilização desta linha de crédito é vista como à busca pela 

valorização de pequenas propriedades com mão de obra familiar, (agricultores 

familiares enquadrados no Pronaf Mais Alimentos), estes são responsável por 

produzir mais 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. (CANAL 

RURAL, 2019; MDA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2019). 

Em relação a análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), 

podem ser destacados os seguintes itens. 

- Pontos Fortes: oportunidade de proporcionar conforto, bem estar e 

qualidade de vida aos tomadores da linha de crédito, acesso ao crédito de forma 

de forma orientada. 

- Pontos Fracos: concorrência, inadimplência. 

-  Oportunidades: melhor qualidade de vida aos beneficiários, bem estar, 

realização de um sonho, fomento da economia local pois incrementará a venda de 

materiais do ramo da construção civil. 

- Ameaças: Inadimplência, o acesso ao crédito deve ser forma de forma 

orientada afim de evitar inadimplência por se tratar de um investimento que não 

traz retorno financeiro. 

 

3.2 A Análise de Mercado 

 

Em se tratando da análise de mercado, o produto/serviço proposto possui 

amplo mercado, com procura pela linha de crédito por parte dos associados. 



 
 

 

O produto/serviço que está sendo proposto é a linha de crédito 

investimento, empreendimento habitação rural financiamento para 

construção/reforma/ampliação de moradias, está sendo proposto neste plano de 

negócios que seja feita alteração prazo e no volume de recursos. 

No plano safra vigente (2019/2020), o volume de recursos disponível para 

tal linha, é de R$500.000.000,00 milhões, hoje disponíveis para todas as 

instituições financeiras operacionalizar, e o limite individual de R$50.000,00 

mil/beneficiário. 

Uma das propostas do plano de negócios é fique disponível para Cresol 

Fronteiras PR/SC/SP operacionalizar R$10.000.000,00 milhões, que fique 

disponível o limite de R$100.000,00mil/beneficiário, tal alteração de volume de 

recurso e se justifica pelo fato de poder atender um número maior de cooperados 

e também com a disponibilização de um valor maior por mutuário o qual 

proporcionará que o mesmo consiga construir um imóvel da tamanho maior. 

 Faz-se necessário destacar que o valor impacta nos atuais tetos de R$ 165 

mil anual (limite disponível por cpf), e R$ 330 mil (limite total), tais limites são tetos 

disponíveis para adesão de crédito do Pronaf, porém alterações destes limites 

podem ser discutidas e alterados. 

Em relação ao prazo atualmente o prazo é de 10 anos, propõe-se o 

aumento deste prazo para 20 anos, (vale salientar que se trata de uma norma 

nacional e que precisa de aprovação), que se justifica pelo fato de que como está 

sendo proposto a ampliação do limite orçamentário por cpf, é necessário alterar o 

prazo, pois o mutuário terá um valor maior de crédito para tomar, o que vai 

aumentar o valor da parcela e por se tratar de um investimento que não traz lucro 

financeiros, se faz necessário ampliar o prazo para pagamento, pois as receitas 

para pagamento terão que sair de outros empreendimentos existentes na 

propriedade (grãos, gado de corte, bovinocultura de leite, fruticultura, olericultura, 

avicultura). Sobre a taxa de juros o que se propôs é 4,0% a.a. 

Como já citado em outros momentos neste plano de negócios, são 

inúmeros os benefícios que está linha proporciona, dentre estes podemos citar: 

melhoria das condições de vida; manutenção do agricultor familiar no meio rural, 

pois a questão da sucessão rural é problema recorrente no meio rural; geração de 

emprego e renda; integração da mulher e do jovem rural. 



 
 

 

É necessário um estudo de capacidade de pagamento, dados importantes 

como capacidade de pagamento, o qual tange sobre entradas e saídas na 

propriedade são pontos chaves para evitar inadimplência, sugere-se a utilização 

de fluxo de caixa, com receitas e despensas,  

Conforme quadro 1 abaixo, observa-se um simulado no valor de 

R$100.000,00, com prazo de pagamento em 20 anos, objetos propostos no plano 

de negócios, neste destacam-se informações a respeito de receitas e despesas, 

também é descrito um simulado, onde se leva em consideração montante 

necessário para pagamento da primeira parcela. 

No simulado descrito no quadro 1 abaixo – item empréstimo, faz se uma 

simulação no valor de R$100.000,00, com pagamento em 20 anos, temos então o 

cálculo da primeira parcela, sendo que são decrescentes, no cálculo da primeira 

parcela temos o juro de 4,0% a.a. atribuído a capital de R$100.000,00, tendo 

assim R$4.000,00 de juros, mais os R$5.000,00 de amortização do capital, 

finalizando com uma parcela no valor de R$9.000,00. 

 

Quadro 1 –Simulado da capacidade de pagamento, (simulado de um empréstimo 
de R$100.000,00, com pagamento em 20 anos). 
Receitas   

a) Rendas agrícolas R$ 120.000,00 

b) Rendas não agrícolas R$ 15.000,00 

c) Aposentadoria rural R$ 0,00 

  

Despesas  

a) Custeio R$ 20.000,00 

b) Investimentos R$ 12.000,00 

c) Taxas, juros, impostos R$ 6.000,00 

d) Manutenção familiar R$ 18.000,00 

  

Resultado  

a) Margem bruta R$ 79.000,00 

b) Margem liquida (40%) R$ 31.600,00 

  



 
 

 

Empréstimo R$ 100.000,00 

Prazo (anos) 20 

Parcelas (capital) R$ 5.000,00 

Juros (4% a.a.) R$ 4.000,00 

TOTAL (1° parcela) R$ 9.000,00 

Fonte: o autor. 

 

Aspectos relacionados a execução e construção da obra, no projeto deve 

ser detalhar se trata de uma construção, ampliação ou reforma, é importante 

observar legislação vigente de acordo com cada município.  

É possível construção de alvenaria, madeira, misto, o imóvel onde será 

realizada a construção dever do proprietário ou integrante da DAP – Declaração 

de Aptidão ao Pronaf, sendo admissível parentesco de primeiro grau com o 

proprietário do imóvel desde que tenha DAP vigente. Ainda faz –se necessário a 

realização de projeto técnico, elaborado por profissional legalizado junto ao CREA 

– (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), emissão de ART - (Anotação 

de Responsabilidade Técnica), emitida por Engenheiro civil ou Agrônomo. 

Orçamento com o detalhamento dos itens a serem utilizados na obra, e no 

decorrer da obra apresentação das notas fiscais, liberação gradual do recurso de 

acordo com a execução da obra. Profissional responsável pelo projeto e instituição 

financeira devem orientar o mutuário a guardar todas as notas fiscais, os 

documentos comprobatórios da aplicação do crédito devem estar em 

conformidade com o instrumento de crédito, em relação aos seguintes quesitos: 

nome do beneficiário/tomador do crédito, itens financiados, valor financiado, 

imóvel beneficiado, data dos documentos compatíveis com a data da 

contratação/liberação dos recursos e o cronograma de execução do projeto 

técnico. 

É importante as instituições financeiras buscarem parcerias com sindicatos, 

cooperativas de produção, prefeituras, técnicos, entidades do ramo agropecuário 

como EPAGRI – SC (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina), e EMATER – PR (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural), entre outros parceiros. 

 

 



 
 

 

3.3 Tamanho e Localização 

 

A Cresol Fronteiras, cooperativa o qual está sendo proposto plano de 

negócios, está localizada no município de Realeza, Sudoeste do Paraná, possui 

16 agências relacionamento, distribuídas em 3 estados, no sistema Cresol é 

considerada uma cooperativa de grande porte dentro do sistema Cresol. 

Os motivos que influenciaram na escolha deste produto / serviço, foi a 

possiblidade de proporcionar melhor qualidade de vida aos cooperados e aos 

cooperados que serão prospectados, ofertando um serviço que atrelado a outros 

produtos já ofertados pela cooperativa trazendo também maior rentabilidade 

financeira. 

Em relação a área de atuação, a opção de escolha, se dá pelo fato de que 

a área de abrangência da Cresol Fronteiras ser uma área fortemente agrícola, 

justificando assim a necessidade de melhoraria do produto ofertado no plano de 

negócios proposto. 

De início como projeto piloto, propõe-se que esse novo formato da linha de 

crédito seja disponibilizada para os municípios de área de abrangência da Cresol 

Fronteiras, mas não se descarta a possibilidade de que após estudo de viabilidade 

sejam replicadas para outras regiões de atuação. 

 

3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

 

No que tange a respeitos de aspectos tributários, os encargos financeiros 

que terão serão os vigentes na linha de crédito rural, aplicados tanto para o 

beneficiário quanto para cooperativa. 

 

 

 



 
 

4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

No que tange sobre a questão orçamentária para colocação do 

empreendimento em prática (neste caso linha de crédito), o passo inicial é a busca 

de parceria junto ao BNDES, buscando limite orçamentário para 

operacionalização. 

Em relação ao volume de recurso necessário, o proposto no plano de 

negócios é R$10.000.000,00 milhões, podendo atender cerca de 100 

beneficiários, inicialmente sendo operacionalizado pelas agências da Cresol 

Fronteiras PR/SC/SP para operacionalização da linha de crédito, sendo pago pelo 

beneficiário a taxa de juro de 4,0% ao a.a. 

 

 

 



 
 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

No âmbito do plano econômico financeiro, teremos ganhos diretos e 

indiretos, portanto então duas fontes de receitas, a primeira atrelada diretamente 

ao produtos/serviço discutido no plano de negócios, e a segunda nos produtos e 

serviços agregados juntos a estes negócios oferecidos, bem como oportunidades 

de negócios que surgirão com estreitamento de relação com os parceiros. 

 

5.1 Demonstração de Resultados 

 

No que se diz respeito a demonstração de resultados, o plano de negócios 

proposto terá resultados diretos e indiretos. 

No que tange aos ganhos diretos várias são as oportunidades de negócios 

para cooperativa, dentre elas podemos destacar, aumento da base de 

cooperados,  partindo do pressuposto que todo limite de crédito citado neste plano 

de negócios seja utilizado, minimamente a aumento da base de cooperados seria 

de 100 associados, porém este número pode ser maior pensado que existe a 

possibilidade de cada beneficiário pegar uma valor menor dependendo da sua 

necessidade, assim contemplando um número maior de beneficiários. 

Em relação ao retorno com os juros pagos pelos associados por meios das 

operações realizadas pela modalidade proposta no plano de negócios, fazendo 

um cálculo levando em consideração que todo o limite seja utilizado, teríamos no 

primeiro ano um retorno financeiro bruto de R$400.000,00, visto que as parcelas 

são descrentes e o cálculo do juro é feito sobre o saldo devedor do capital, outro 

benefício é o aumento da carteira de repasse, ou seja crédito oficial oriundo do 

governo federal, que operacionalizados por instituições financeiras como a Cresol 

por exemplo. 

Já em relação aos ganhos indiretos destacam-se por exemplo aumento de 

capital social, sendo negociado com cada cooperado um aporte por operação 

realizada, sendo de recurso próprio, aporte mensal, ou financiada. Outro item 

atrelado é os seguros das residências financiadas, protegendo assim os bens dos 

associados. Além de ganhos com pacote de serviço, limite de cheque especial, 

rotativos, custeios agrícola / pecuário, enfim toda gama de produtos oferecida pela 

Cresol. 



 
 

 

Outra importante parceria e fonte de receita, é a possibilidade de estreitar 

relação com as lojas de matérias de construção e pedreiros, podendo abrir conta 

destes, fazer a venda segura e gerar um spread para a cooperativa, além de as 

lojas de materiais de construção ao serem novos cooperados ajudarem com 

depósito à vista, depósito a prazo ou quem sabe demandem um crédito para 

capital de giro por exemplo. 

 

5.2 Análise de Viabilidade Econômica 

 

No que tange a respeito da análise da viabilidade econômica, todos os 

fatores de rentabilidade e receita devem ser levados em consideração, visto que 

teremos a receita direta provinda dos juros do empréstimo, mais ganhos indiretos, 

como comissão de seguros residenciais, limite de cheque especial, cartão de 

crédito, consórcios, deposito a vista, deposito a prazo, crédito comercial, entre 

outros. 

 

 

 

 



 
 

6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

A proposta discutida no plano de negócios, tem grande importância de 

cunho social para o seu público alvo, possibilitando inclusão social e bem estar. 

Por outro lado se estruturada conforme proposta neste plano de negócios, 

possibilita crescimento da cooperativa e rentabilidade para a mesma.  

Proposta é um pouco ampla, porém se bem planejada e desenvolvida com 

seriedade, fará com que a cooperativa se destaque no meio em que está inserida.
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