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CARTA DE ABERTURA

O presente plano de negócios destina-se inicialmente a banca avaliadora do

Curso de MBA em Estratégias Cooperativas com Ênfase em Gestão de Pessoas, da

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e também à Cooperativa de

Crédito Rural com Interação Solidária de Tenente Portela – Cresol Tenente Portela,

tendo como principal objetivo, proporcionar uma ferramenta de negócios a todo o

sistema Cresol.

Este  projeto  propõe  uma abordagem diferenciada ao modelo  de negócios

atualmente adotado pela Cresol, no que se refere ao pagamento de juros sobre os

valores aplicados na cooperativa, os quais são pagos de acordo com o CDI ou com

taxa fixa. A presente proposta sugere uma remuneração “HÍBRIDA”, ou seja, um

rendimento fixo somado a um outro indicador, neste caso, ao IPCA.

Este modelo de remuneração já é utilizado por outras instituições, sempre

com por  um período alongado chamado CDB híbrido.  Com esta  nova proposta,

objetiva-se conceder à cooperativa um valor aplicado a longo prazo, para tanto é

preciso estipular algumas regras com relação ao tempo de permanência do valor na

cooperativa, as quais serão especificadas no decorrer do projeto.

Com uma previsibilidade do valor aplicado e do prazo de permanência deste

na  cooperativa,  a  mesma poderá  prever  a  escassez  de  liquidez  a  longo  prazo,

oferecendo aos associados tomadores de crédito, juros acessíveis as variações do

mercado oque, por fim, proporcionará a cooperativa, uma redução a longo prazo do

valor  pago  nas  remunerações,  valor  este,  que  é  o  principal  passivo  de  uma

cooperativa de crédito.

Utilizando o indexador proposto, o associado estará protegido a longo prazo

de fatores como a inflação, pois o IPCA é o índice medido de inflação no país. E

ainda mais com uma bonificação anual sobre este índice, este variando de acordo

com o prazo acordado da aplicação, quanto maior o prazo maior o juro fixo que o

associado recebe.
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1 RESUMO EXECUTIVO

O objetivo desta proposta é apresentar uma alternativa para o pagamento de

juros aos associados aplicadores. Destina-se inicialmente a Cooperativa de Credito

Cresol Tenente Portela, podendo contudo, disponibilizar o  presente método para

todas as cooperativas do sistema Cresol.

Atualmente, o principal custo de uma instituição financeira é a remuneração

paga aos investidores, sendo assim, tem-se por finalidade,   diminuir este custo, o

que será garantido com a utilização deste novo modelo, cujas características serão

apresentadas no decorrer deste plano. 

A presente proposta foi elaborada tomando como base relatórios do Banco

Central do Brasil no que diz respeito à política econômica e projeções de taxas de

juros e inflação.

Um grande ponto positivo desta nova modalidade é que a mesma não possui

custos adicionais para a cooperativa, seja no momento de sua implantação ou em

seu desenvolvimento. Por se tratar de uma forma diferenciada de cálculo, gera a

previsibilidade dos recursos aportados na cooperativa e acima de tudo com uma

redução a longo prazo dos pagamentos efetivados aos  associados. Aumentando

assim  a  margem  de  lucro  nas  operações  de  crédito  tornando-se  assim,  uma

alternativa lucrativa para a cooperativa. 

Tudo isso poderá ser utilizado para ampliar as linhas de crédito disponíveis na

cooperativa ou até mesmo a redução das taxas cobradas dos associados.
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2 A COOPERATIVA DE CRÉDITO TENENTE PORTELA E CDB HÍBRIDO

A Cooperativa de crédito Tenente Portela tem sua sede e principal região de

atuação localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul com uma unidade

no  sertão  Pernambucano, em  fase  de  expansão  para  a  região  metropolitana.

Pertence ao Sistema Cresol Confederação, sendo filiada à Central Cresol Sicoper.

Se  constitui  como  Cooperativa  de  Crédito  Rural  com  Integração  Solidária  de

Tenente Portela - Cresol Tenente Portela.

Este  plano  de  negócios  propõe  para  a  cooperativa  a  implantação  de  um

produto novo, um CDB (Certificado do Depósito Bancário) atrelado ao IPCA, Índice

de Preço ao Consumidor Amplo, com o adicional de uma taxa fixa. O foco principal

está  no  público  investidor,  como  alternativa  e,  até  mesmo  solução,  para  os

associados que desejam a proteção da remuneração de seu capital, maior que a

inflação medida pelo país.

A  Cresol  Tenente  Portela  é  composta,  conforme  seu  organograma,  pela

assembleia geral, que representa os associados da cooperativa, pelo conselho de

administração  e conselho  fiscal.  Para  a  implantação  da  visão  estratégica,  a

cooperativa  possui  diretoria  executiva  composta  pelo  Diretor  Financeiro,  Diretor

Administrativo  e  Diretor  Comercial.  Os  funcionários  dos  PAs  desempenham  a

execução das atividades operacionais do dia a dia da cooperativa. A Cresol Tenente

Portela possui uma equipe de 69 profissionais contratados divididos em 10 Postos

de Atendimento, com funções e tarefas divididas em setores, administrativo, caixa e

de negócios, conforme se observa no organograma abaixo:
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Imagem 01: Organograma da Cresol Tenente Portela

Planejamento Estratégico Cresol Tenente Portela 2020

A missão  da  Cooperativa  Tenente  Portela  é “Fomentar  a  cooperação  entre

associados,  especialmente  agricultores  familiares  e  cooperativas,  por  meio  do  crédito

orientado e da educação financeira construindo novos saberes, visando o desenvolvimento

regional de forma sustentável e solidária”,  sua visão de negócio é “ser referência das

cooperativas de crédito solidário do Brasil atuando em prol da agricultura familiar”, possui

como  princípios  e  valores  a  democracia,  transparência  e  confiança,  cooperação  e

solidariedade, ética e profissionalismo, articulação com os movimentos populares, governança

pelos agricultores familiares e sustentabilidade institucional (Planejamento estratégico Cresol

Tenente Portela).

A cooperativa Cresol Tenente Portela pertence a um dos maiores sistemas de

cooperativas de crédito do Brasil. Encontra-se situada no mercado, com produtos e

serviços competitivos tanto para o público rural como para o urbano. Porém, com a
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expansão para novas regiões de atuação com diversidade econômica e cultural, e

principalmente,  com  o  crescimento  das  incertezas  do  mercado,  se  justifica  o

incremento de mais uma opção de aplicação financeira para o associado, uma vez

que a mesma, possa gerar para este associado, a proteção do seu dinheiro e ao

mesmo tempo ganho de capital proporcionando reservas futuras.

Para a implantação do novo produto não será necessária a contratação de

novos  funcionários,  pois  se  trata  apenas  de  uma  mudança  na  metodologia  de

cálculo da remuneração dos valores aplicados pelos associados. No entanto, será

fundamental realizar treinamento para os colaboradores utilizando-se da plataforma

EAD do Cresol Instituto e atividades práticas de aplicação no dia a dia, adotado pelo

diretor comercial e diretor financeiro da cooperativa.

Como o objetivo da proposta é implementar uma nova metodologia de juros

sobre  os  valores  aplicados,  propõe-se  uma  remuneração  condizente  com  o

mercado, sugerindo que para acompanhar a variável de inflação que a cooperativa

utilize  o  IPCA ao  invés  do  CDI,  que  por  uma observação  dos  últimos  12  anos

sempre se manteve abaixo do CDI. Isto ocorre devido ao CDI variar de acordo com

a taxa Selic, a qual é o indicador utilizado para regular a inflação do país, desta

forma,  se  o  IPCA  subir  o  CDI  vai  subir  mais  para  regular  o  mesmo  na  meta

desejada.

Para estimular os investimentos a longo prazo é praxe do mercado pagar um

valor maior para estes recursos. O que para a cooperativa se torna atrativo, pois a

mesma  saberá  quanto  tempo  o  recurso  ficará  à  disposição  da  instituição  para

fornecer  créditos  mais  longos.  Ou  seja,  se  a  cooperativa  tem  um  recurso  à

disposição por 5 anos fixos, pode projetar a sua utilização por este período. Com

esta  disponibilidade  de  recurso  surge  a  possibilidade  de  novas  modalidades  de

crédito a longo prazo.

Também  com  uma  remuneração  híbrida  não  se  faz  mais  necessário  a

remuneração  fixa.  Destaca-se  que,  a  cooperativa  historicamente  sofreu  certo

desgaste  com os  associados,  pois  ocorreram diversos  casos  em que,  devido  a

redução das taxas de mercado, foi necessário um contato com os associados para

reduzir também a taxa fixa. Nesse sentido, com essa nova modalidade ocorre uma

migração  de  parte  dos  recursos  já  aportados  na  cooperativa  para  novas

modalidades de CDB,  sendo que parte  dos recursos já  alocados na cooperativa

poderiam ser fidelizados por um período maior.
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3 O PROJETO

 A proposta destina-se a toda cooperativa Cresol Tenente Portela, podendo

ser expandida para toda rede de atuação da Cresol, implementando uma alternativa

para os aplicadores, com um diferencial na metodologia de cálculo da remuneração,

e  um  indexador  híbrido.  Este,  por  sua  vez  ,  se  refere  ao  índice  IPCA  (anual)

acrescido de uma taxa fixa ao ano, variando de acordo com o tempo proposto para a

aplicação. Aplicações estas, que tem prazo de validade a médio e longo prazo. A

proposta se caracteriza por três formas de aplicação, com liquidez imediata IPCA

apenas, com liquidação em 2 anos IPCA + 2% e com liquidação em 5 anos IPCA  +

3%.

3.1 Características Gerais

Segundo o Site do IBGE (www.ibge.gov.br), o Sistema Nacional de Índices de

Preços  ao  Consumidor  –  SNIPC  é  responsável  pela  coleta  de  informações  e

sistematizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.. O IPCA

também é conhecido como uma alternativa para se mensurar a inflação do país,

considerado  a  métrica  real  de  variação  de  preços  dos  produtos  adquiridos  pela

maioria das famílias.

A proposta é utilizar  este indicador  como fator  para remuneração dos CDB

(certificado  de  depósito  bancário)  aplicados  junto  à  cooperativa,  desta  forma,  o

rendimento do associado será sempre acima da inflação medida no país, ou seja, o

dinheiro do associado não perderá valor com o passar do tempo como ocorre muitas

vezes com a aplicação poupança.

Além do IPCA medido anualmente, a proposta propõe remunerar as aplicações

financeiras  com  um  adicional  de  2%  a  3%  ao  ano,  dependendo  do  prazo  de

vencimento da aplicação, ou seja, quando o índice mensal se apresentar negativo o

associado receberá no mínimo a porcentagem proposta ao ano, o que garante para

o associado uma remuneração mínima ou adicional a inflação, se o associado optar

por realizar aplicações com prazo fixo.

Com uma remuneração compatível a inflação, o associado irá se sentir mais

confiante  em  relação  a  administração  da  cooperativa.  Por  se  tratar  de  uma
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remuneração híbrida, o associado sabe quanto receberá acima da inflação no final

do período. Por este motivo, esta aplicação é indicada para aplicadores de médio e

longo  prazo,  o  que  é  considerado  um ponto  positivo,  pois  dará  longevidade  ao

relacionamento  do  associado  com  a  cooperativa.  Por  outro  lado,  a  cooperativa

ganha perspectiva de relacionamento a longo prazo com o associado.

Por se tratar de um CDB o associado tem a proteção do fundo garantidor do

cooperativismo de crédito (FGCoop), se tornando uma aplicação de baixo risco. O

FGCoop é uma entidade independente, com o fim específico de prestar garantia aos

associados das cooperativas no valor máximo de R$ 250.000,00 sobre os créditos

dos associados CPF e CNPJ (www.fgcoop.coop.br).

Conforme o histórico de inflação observado nos últimos 10 anos, percebe-se

que a taxa IPCA teve uma variação mensal maior que o CDI, contudo, apresentando

valores inferiores a este, o que se torna um ponto positivo para a cooperativa no

momento do pagamento dos juros aos associados, por estes serem menores do que

os  pagos até o momento. Com o adicional da porcentagem fixa, o associado sabe

que receberá ao final do período a remuneração fixa acordada mais o índice de

inflação (IPCA), desta forma se torna mais atrativo para aqueles associados com

baixa tolerância ao risco, ou mesmo que desejam ter a certeza de ganhos futuros

acima da inflação.

Um fator favorável à cooperativa, além da redução no pagamento de juros,

seria a fidelidade do associado no longo período, este, além de ter a garantia de

rendimentos  superiores  à  inflação,  teria  a  segurança  de  deixar  seus  valores

aplicados a longo prazo.

Atualmente a cooperativa possui  duas modalidades de aplicação,  CDB pré-

fixado e CDB pós-fixado em CDI, em um curto período de tempo o país passou por

um declínio na taxa SELIC, o que reduziu drasticamente o CDI. Como a cooperativa

tinha vários CDBs com rendimento fixo, foi necessário dialogar com os associados e

reduzir essas taxas, para se tornar compatível com o mercado, o que gerou conflitos

com os associados. Com esta nova proposta de rendimento, não haveriam estes

conflitos entre as partes, pois ao associado seria garantido o rendimento proposto e

à cooperativa, por sua vez, seria assegurada a manutenção dos recursos aplicados.

No entanto, um ponto negativo é justamente a indecisão do mercado, com a

instabilidade política e econômica as remunerações se tornam incertas, podendo ser

tanto  positivas,  quanto  negativas. Justamente  por  este  motivo,  sugere-se  que  a
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modalidade de aplicação deve ser híbrida, para garantir uma remuneração mínima,

se o IPCA cair abaixo de ZERO.

Contudo,  se  a  cooperativa  também  utilizar  o  IPCA  como  indicador  para

cobrança de juros a longo prazo nos empréstimos cedidos, vai ter o benefício de

saber exatamente o valor do spreed, e assim poderá projetar créditos a longo prazo.

A  Caixa  Econômica  Federal  já  utiliza  deste  cálculo  nos  créditos  habitacionais

(www.caixa.gov.br.).

Outro  ponto  negativo  observado,  é  que  este  tipo  de  variação  é  pouco

conhecida na região de atuação da cooperativa, com pequeno conhecimento por

parte  dos  cooperados  e  colaboradores  da  cooperativa.  Uma  alternativa  para

minimizar este problema é efetuar um treinamento dos profissionais da cooperativa

os quais serão os principais responsáveis para divulgação dos novos produtos. O

que em muitos casos pode ser um ponto positivo de diferencial de produto.

Destaca-se ainda que por se tratar de CBD apenas com outro indexador, no

momento do saque do valor aplicado o associado irá pagar Imposto de Renda sobre

os rendimentos, seguindo a tabela regressiva de Imposto de Renda.

Outro ponto a ser observado é que além de treinamento para elucidar a nova

modalidade  de  CDB,  também é  necessário  treinamento  para  que  o  colaborador

saiba identificar qual é o público propenso a realizar este tipo de investimento. 

Inicialmente a cooperativa não terá custo adicional para a implantação desta

modalidade,  a  única  variação  de  custos  será  em  relação  a  remuneração,

considerando que a cooperativa hoje está pagando rendimentos de 4,9% fixo para 1

ano ou variável, de acordo com o CDI, podendo chegar até a 120% do CDI e este

com tendências de reduções a curto prazo, e no caso de uma alavancagem no IPCA

podendo remunerar  valores maiores que o atual  no curto  prazo,  porém, a longo

prazo  a  taxa  do  CDI  tem a  tendência  de  se  manter  acima da  taxa  de  inflação

medida, assim a cooperativa vai pagar menos rendimento a longo prazo.

Com o crescimento da economia e a busca por novos mercados, há uma

tendência a surgir concorrentes e nem sempre isto é uma ameaça, pois em muitos

casos, estes podem ser uma oportunidade de crescimento e melhoria dos serviços

prestados.
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3.2 A Análise de Mercado

Atualmente a modalidade mais utilizada de aplicação financeira é atrelada ao

CDI,  que  é  a  taxa  utilizada  pelas  instituições  financeiras  nas  operações

interbancárias. Em contrapartida, grandes instituições trabalham com aplicações a

longo  prazo  atrelados  ao  IPCA,  um  pouco  distante  ainda  do  público  das

cooperativas, questão proposta neste trabalho.

A  demanda  para  este  tipo  de  investimento  já  é  existente  dentro  da

cooperativa.  Atualmente  existem  aplicações  realizadas  há  vários  anos  que  tem

apenas  a  variação  da  CDI,  que  estava  elevada  e  recentemente  chegou  a  sua

mínima  histórica,  ou  seja,  o  CDI  tem  uma  variação  mais  lenta,  o  que  para  a

cooperativa aumenta as despesas. Com esta proposta e o IPCA tendo uma variação

mensal conforme a inflação, assim a cooperativa teria uma redução nos pagamentos

dos juros aos associados, sendo que ao mesmo tempo o associado teria a garantia

de remuneração estável e acima da inflação no período determinado. 

Com as aplicações atuais a cooperativa não possui a garantia de manutenção

destes valores, com o novo modelo e uma política padrão de pagamento adicional

pelo  prazo  de  manutenção,  a  cooperativa  terá  esta  garantia  podendo  projetar

operações de crédito  a longo prazo com estabilidade e a certeza de um spreed

maior.

3.3 Tamanho e Localização

Esta nova modalidade de rendimento  proposta,  é destinada inicialmente a

Cresol  Tenente  Portela  podendo,  no  entanto,  ser  ampliada  para  todas  as

cooperativas do sistema CRESOL.

Os custos para a implantação dizem respeito ao sistema como um todo, se

referem a criação da modalidade de investimento por parte da central, onde a central

estabelece no sistema o índice a ser utilizado para a correção dos valores aplicados.

O  que  não  acarreta  custo  adicional,  em virtude  de  que  a  cooperativa  já  tem a

mensalidade a ser paga proveniente do quadro social. As demandas de melhoria

não agregam valor a este custo.
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Abaixo uma tabela com os valores pagos pela cooperativa no ano de 2018 e

2019 de remuneração aos associados aplicadores. Os valores foram considerados

de fechamento semestral,  e suas despesas,  também pode ser observado a taxa

média de rentabilidade sobre o valor aplicado na Cresol Tenente Portela.

HISTÓRICO DE VALORES APLICADOS E REMUNERAÇÃO PAGA EM 2018 E 2019

SALDO DEPOSITO
A PRAZO

DESPESA COM
REMUNERAÇÃO

TAXA MÉDIA
PERÍODO

TAXA MÉDIA
MENSAL

CDI ANUAL

30/06/2018 R$ 45.685.627,11 R$ 1.357.773,27 2,97% 0,49%

31/12/2018 R$ 53.640.183,80 R$ 1.250.482,58 2,33% 0,38%

SALDO MÉDIO R$ 49.662.905,46 R$ 2.608.255,85 5,25% 0,43% 6,42

20/06/2019 R$ 55.413.650,05 R$ 1.563.708,21 2,82% 0,46%

31/12/2019 R$ 69.863.383,22 R$ 1.869.542,58 2,68% 0,44%

SALDO MÉDIO R$ 62.638.516,64 R$ 3.433.250,79 5,48% 0,45% 5,96

Fonte: Relatório DRE, Gênesis(2018, 2019).

O aumento observado nas taxas do período 2019, mesmo com a redução do

CDI se deve a uma aplicação com rendimento fixo de 0,7% a.m., e já comentado

anteriormente  que  gerou  descrédito  com  os  associados  no  momento  da

renegociação desta taxa, tendo um impacto direto na rentabilidade da cooperativa.

Para as projeções seguintes será utilizado uma proposta inicial de migração de 10%

do valor já aplicado na cooperativa referente ao saldo do dia 31/12/2019.

3.4 Aspectos Tributários do Projeto

O  associado  terá,  no  momento  do  saque,  o  desembolso  de  Imposto  de

Renda, o qual já é descontado pela cooperativa. Para a cooperativa o custo mensal

será a provisão de remuneração ao final do período. 
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4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL

Em se tratando de um projeto para alteração da modalidade de pagamento de

juros, o custo da cooperativa basicamente está na provisão de juros. É evidente que

uma  alteração  deste  porte,  acarretará  aos  desenvolvedores  do  sistema,  uma

demanda de tempo com horas de trabalho. Como o sistema é gerido pela Cresol

Confederação (Confesol) e a cooperativa paga uma mensalidade para a mesma,

este custo já está embutido na mensalidade. No que se refere ao treinamento dos

colaboradores, o mesmo será fornecido pela própria diretoria administrativa, sem

custos adicionais.

Sendo a provisão de juros  a  única  despesa contabilizada,  será  feito  uma

estrutura  de  provisão  de  pagamento  de  juros  levando  em consideração  valores

aplicados  atualmente  e  propondo  uma  migração  de  parte  destes  para  o  novo

produto com a previsão proposta pelo Banco Central para as taxas futuras.



12

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Pode ser observado nas tabelas anteriores uma inversão nas taxas a partir de

2018,  quando  a  taxa  IPCA  apresenta  um  pico  ascendente  e  o  CDI  um  pico

descendente. A partir de 2019 se tornou mais atrativo para o investidor a aplicação

em IPCA,  contudo,  pode-se  observar  que  para  o  investidor  ter  um histórico  de

rendimentos maiores, é mais atrativo com um lucro líquido no final do período maior

para os investimentos em CDI. 

Por este motivo, para a cooperativa é mais vantajoso o investimento em IPCA

pois sendo o investimento um passivo, ou seja, uma despesa, a provisão de juros

teria sido menor, o que reverteria em rentabilidade maior para a cooperativa, ou uma

possível redução das taxas de juros cobrados dos associados.

Em  contrapartida,  observando  os  investimentos  a  partir  de  2020  com

remuneração de IPCA pode-se observar que o rendimento será maior do que o CDI,

porém, com a realidade de que se a inflação for maior que o CDI obrigatoriamente

este se eleva acima para controlar a inflação. Abaixo será demonstrado planilha com

rendimentos anuais e provisão de remuneração com uma possibilidade de migração

de 10% do valor atual aplicado na cooperativa.

COMPARATIVO DE RENDIMENTOS ANUAIS

Saldo Aplicado 1,53% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50%

R$ 6.986.338,32
2020 2021 2022 2023 2024 Despesa no 

período

IPCA

1,53% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50%

R$ 106.890,98 R$ 212.796,88 R$ 255.710,92 R$ 264.660,80 R$ 273.923,93 R$ 1.113.983,50

R$ 7.093.229,30 R$ 7.306.026,18 R$ 7.561.737,09 R$ 7.826.397,89 R$ 8.100.321,82

IPCA + 1%

2,53% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50%

R$ 176.754,36 R$ 286.523,71 R$ 335.232,74 R$ 350.318,21 R$ 366.082,53 R$ 1.514.911,55

R$ 7.163.092,68 R$ 7.449.616,39 R$ 7.784.849,13 R$ 8.135.167,34 R$ 8.501.249,87

IPCA+2%

3,53% 5,00% 5,50% 5,50% 5,50%

R$ 246.617,74 R$ 361.647,80 R$ 417.703,21 R$ 440.676,89 R$ 464.914,12 R$ 1.931.559,77

R$ 7.232.956,06 R$ 7.594.603,87 R$ 8.012.307,08 R$ 8.452.983,97 R$ 8.917.898,09

IPCA+3%

4,53% 6,00% 6,50% 6,50% 6,50%

R$ 316.481,13 R$ 438.169,17 R$ 503.164,26 R$ 535.869,94 R$ 570.701,48 R$ 2.364.385,97

R$ 7.302.819,45 R$ 7.740.988,61 R$ 8.244.152,87 R$ 8.780.022,81 R$ 9.350.724,29

120% do CDI

2,70% 4,20% 6,00% 7,20% 7,20%

R$ 188.631,13 R$ 301.348,72 R$ 448.579,09 R$ 570.592,60 R$ 611.675,27 R$ 2.120.826,82

R$ 7.174.969,46 R$ 7.476.318,17 R$ 7.924.897,26 R$ 8.495.489,87 R$ 9.107.165,14

Fonte: Daniel A. Schmaedecke (2020).
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Como  resultado  para  a  cooperativa,  observa-se  uma  diminuição  dos

rendimentos pagos aos associados quando utilizado apenas o índice IPCA, sem

correção adicional. Porém, se comparar a remuneração paga aos associados com o

acréscimo  de  3%  sobre  o  IPCA,  se  observa  o  crescimento  das  despesas  da

cooperativa nos primeiros períodos, porém com a manutenção dos recursos por um

período de 5 anos e no final do período proposto, observa-se um pagamento maior

levando em consideração o CDI,  assim continua sendo atrativo o pagamento de

rendimento híbrido. É preciso deixar claro que estas observações foram feitas com

base no relatório Focus do Banco Central do Brasil, o qual estima uma projeção dos

índices  nacionais,  valores  que  tendem a  apresentar  alterações  no  decorrer  dos

anos, influenciados pela economia mundial.

5.1 Demonstração de Resultados

Vale salientar que o resultado da cooperativa é influenciado pelo valor pago

aos associados com relação ao valor aplicado. Ou seja, quanto menor for o valor

pago, maior será a rentabilidade da cooperativa. Assim sendo, segue rentabilidade

da cooperativa comparando ao valor atual pago de rendimentos.

Fluxo de caixa comparativo entre 120%CDI e IPCA

Período 1 2 3 4 5 Total

Fluxo de caixa
120% do CDI

R$ 188.631,13 R$ 301.348,72 R$ 448.579,09 R$ 570.592,60 R$ 611.675,27 R$ 2.120.826,82

Fluxo de caixa
IPCA + 2%

R$ 106.890,98 R$ 212.796,88 R$ 255.710,92 R$ 264.660,80 R$ 273.923,93 R$ 1.113.983,50

DIFERENÇA R$ 81.740,16 R$ 88.551,84 R$ 192.868,17 R$ 305.931,80 R$ 337.751,34 R$ 1.006.843,32

Fluxo de caixa
Descontado

R$ 77.847,77 R$ 80.319,13 R$ 166.606,78 R$ 251.690,85 R$ 264.637,02 R$ 841.101,55

Fonte: Daniel A. Schmaedecke (2020).

Fluxo de Caixa comparativo entre 120% CDI e IPCA+2%

Período 1 2 3 4 5 Total

Fluxo de caixa
120% do CDI R$ 188.631,13 R$ 301.348,72 R$ 448.579,09 R$ 570.592,60 R$ 611.675,27 R$ 2.120.826,82

Fluxo de caixa
IPCA + 2% R$ 246.617,74 R$ 361.647,80 R$ 417.703,21 R$ 440.676,89 R$ 464.914,12 R$ 1.931.559,77

DIFERENÇA -R$ 57.986,61 -R$ 60.299,09 R$ 30.875,88 R$ 129.915,71 R$ 146.761,15 R$ 189.267,05

Fluxo de caixa
Descontado -R$ 55.225,34 -R$ 54.693,05 R$ 26.671,74 R$ 106.881,98 R$ 114.991,20 R$ 138.626,54

Fonte: Daniel A. Schmaedecke (2020).
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Fluxo de Caixa comparativo entre 120% CDI e IPCA+3%

Período 1 2 3 4 5 Total

Fluxo de caixa
120% do CDI

R$ 188.631,13 R$ 301.348,72 R$ 448.579,09 R$ 570.592,60 R$ 611.675,27 R$ 2.120.826,82

Fluxo de caixa
IPCA + 3%

R$ 316.481,13 R$ 438.169,17 R$ 503.164,26 R$ 535.869,94 R$ 570.701,48 R$ 2.364.385,97

DIFERENÇA -R$ 127.849,99 -R$ 136.820,45 -R$ 54.585,17 R$ 34.722,67 R$ 40.973,79 -R$ 243.559,16

Fluxo de caixa
Descontado

-R$ 121.761,90 -R$ 124.100,18 -R$ 47.152,72 R$ 28.566,42 R$ 32.104,03 -R$ 232.344,34

Fonte: Daniel A. Schmaedecke (2020).

Observa-se nas três tabelas a projeção de pagamentos em 5 anos. Estima-se

uma migração  de  10% do  valor  atual  aplicado  na  cooperativa  para  a  aplicação

híbrida. Nestes cenários, identifica-se uma diminuição da remuneração paga com o

adicional de até 2%. Mesmo com o pagamento maior na remuneração adicional de

3%, fica claro para a cooperativa que compensa pelo prazo de carência de 5 anos.

Fica evidente nas projeções do Banco Central do Brasil que as taxas de juros

quando estiverem em tendência de elevação, alavancadas pelo crescimento do país,

que  mesmo  com  um  cenário  pessimista,  levaria  2  anos  para  atingir  patamares

anteriores.

Observa-se ainda, que o IPCA possui variação maior em comparação ao CDI

pois o CDI varia de acordo com a meta SELIC que é o indicador  utilizado pelo

governo para regular os índices nacionais, se a inflação apresenta valor negativo, ou

seja, com baixo consumo, o governo reduz a SELIC e consequentemente o CDI

para estimular o consumo e desta forma o IPCA tende a aumentar.

Assim  sendo,  torna-se  atrativo  para  a  cooperativa  esta  modalidade  de

recurso.  Mesmo se comparar  os  demais  estudos  de projeção observa-se  que  a

longo prazo a cooperativa tem uma diminuição das despesas e com uma projeção

de pagamentos de remuneração também menor.

Com a expansão para novas regiões e abertura de novas unidades torna-se

evidente o crescimento da cooperativa. A meta a ser atingida de crescimento de

valores  aplicados  na  cooperativa  é  de  aproximadamente  R$  25.000.000,00  de

crescimento no ano de 2020, se metade deste valor fosse aplicado com rendimentos

variando de acordo com o IPCA o valor pago aos associados seria menor. Abaixo

tabela  comparativa  com  valores  levando  em  consideração  50%  da  meta  a  ser

atingida.
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COMPARATIVO DE PAGAMENTOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OBJETIVO DA COOPERATIVA

Saldo Aplicado 1,53% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50%

R$ 12.500.000,00 2020 2021 2022 2023 2024 Despesa no 
período

IPCA 1,53% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50%

R$ 191.250,00 R$ 380.737,50 R$ 457.519,56 R$ 473.532,75 R$ 490.106,39 R$ 1.993.146,20

R$ 12.691.250,00 R$ 13.071.987,50 R$ 13.529.507,06 R$ 14.003.039,81 R$ 14.493.146,20

IPCA + 1% 2,53% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50%

R$ 316.250,00 R$ 512.650,00 R$ 599.800,50 R$ 626.791,52 R$ 654.997,14 R$ 2.710.489,16

R$ 12.816.250,00 R$ 13.328.900,00 R$ 13.928.700,50 R$ 14.555.492,02 R$ 15.210.489,16

IPCA+2% 3,53% 5,00% 5,50% 5,50% 5,50%

R$ 441.250,00 R$ 647.062,50 R$ 747.357,19 R$ 788.461,83 R$ 831.827,23 R$ 3.455.958,75

R$ 12.941.250,00 R$ 13.588.312,50 R$ 14.335.669,69 R$ 15.124.131,52 R$ 15.955.958,75

IPCA+3% 4,53% 6,00% 6,50% 6,50% 6,50%

R$ 566.250,00 R$ 783.975,00 R$ 900.264,63 R$ 958.781,83 R$ 1.021.102,64 R$ 4.230.374,09

R$ 13.066.250,00 R$ 13.850.225,00 R$ 14.750.489,63 R$ 15.709.271,45 R$ 16.730.374,09

120% do CDI 2,70% 4,20% 6,00% 7,20% 7,20%

R$ 337.500,00 R$ 539.175,00 R$ 802.600,50 R$ 1.020.907,84 R$ 1.094.413,20 R$ 3.794.596,54

R$ 12.837.500,00 R$ 13.376.675,00 R$ 14.179.275,50 R$ 15.200.183,34 R$ 16.294.596,54

Fonte: Daniel A. Schmaedecke (2020)

Observa-se uma diminuição ao longo do período dos valores de remuneração

paga ao associado, se o cenário projetado se concretizar, é fundamental para que a

cooperativa tenha um aporte de recursos nesta nova modalidade que ela também

seja atrativa para o associado, isso se concretiza se o associado se comprometer

em manter os recursos por um período mínimo de 5 anos.

5.2 Análise de Viabilidade Econômica

Conforme visualizado anteriormente na tabela de fluxo de caixa comparativa

entre o IPCA e o CDI, onde o valor observado de custas na tabela anterior de valor

aplicado foram descontados para proporcionar o lucro que a cooperativa teria ao se

optar  pelo  IPCA em substituição  ao  CDI,  observou-se  que  ao  final  do  período,

tomando como base uma TMA de 5% para o período de 5 anos se obtém uma VPL

de R$ 841.101,55 e uma VPLa de R$ 152,218,18, caracterizando para o primeiro

cenário apresentando um crescimento de receita para a cooperativa deste montante.

No segundo cenário com o comparativo entre a remuneração de 120% do

CDI em relação IPCA + 2% observa-se uma VPL de R$ 138.626,54, e uma VPLa de

R$ 25.087,91 apresentando uma TIR de 40,12%, ou seja, com um retorno de 40%
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sobre o custo do período inicial,  como observado nos primeiros dois  períodos a

cooperativa terá que pagar  uma remuneração maior  ao associado se optar  pelo

índice híbrido, mesmo assim, ao final do período ainda seria mais vantajoso para a

cooperativa este tipo de remuneração. 

Contudo, se observa no terceiro comparativo, com o índice híbrido de IPCA +

3% um VPL negativo de R$ -232,344,34, e um VPLa negativo de R$ -42.048,47, o

que  indica  que  no  período  apurado  apresentará  rentabilidade  negativa  para  a

cooperativa, pois irá remunerar mais que os 120% do CDI projetado. Contudo, se

levar em consideração o prazo alongado (5 anos de permanência do valor aplicado),

há a possibilidade de que o crescimento do mercado seja mais acelerado e que

ocorra, consequente, aumento maior da taxa CDI, cenário este, que que demonstra

ser  atrativo  para  a  cooperativa  a  migração  para  a  taxa  IPCA,  mesmo  pagando

adicional de 3%.
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS

Com base  nos  valores  apresentados  anteriormente  observa-se  que  se  as

estimativas do governo se concretizarem e os índices propostos apresentarem os

valores sugeridos é rentável para a cooperativa optar por remunerar as aplicações

da forma híbrida se o adicional ao IPCA não for maior que 2%.

Contudo, pelo histórico de apresentação do IPCA em relação ao CDI é fato

que  este  apresenta  valores  inferiores  ao  CDI,  o  que  para  a  cooperativa  deve

apresentar retorno positivo, sendo que os créditos ofertados aos associados estão

sendo  indexados  com  o  CDI.  Em  anexo,  planilha  com  comparativo  entre  a

remuneração  paga  ao  associado  aplicador  e  a  receita  da  cooperativa  com  o

associado tomador, levando em consideração a taxa média de crédito e a projeção

do IPCA para o período.

Mesmo com um cenário pessimista apresentando pagamentos superiores nos

primeiros períodos de projeção, ainda assim, a longo prazo a proposta apresenta

bom retorno financeiro para a cooperativa.

A cooperativa terá a possibilidade de prever, a longo prazo, a sua escassez

de liquidez, a qual proporcionará para a cooperativa uma estabilidade de recursos

para a oferta de novos créditos, até mesmo, proporcionando a implantação de novas

modalidades de crédito.

Será uma alternativa para investidores com baixa tolerância a risco e com

possibilidades  reais  de  crescimento  da  carteira  de  aplicadores  levando  em

consideração, nos cálculos apresentados, apenas 10% dos valores atuais aportados

da cooperativa.

Por  fim,  o  projeto  se  mostra  viável,  pois  apresenta  uma  economia  no

pagamento da remuneração aos associados,  sendo esta a principal  despesa da

cooperativa. A proposta apresentará ao final do período, um retorno maior que o

atual. Da mesma forma terá o recurso disponível por um prazo mais longo, podendo

projetar novas modalidades de crédito e com indexador diferenciado.
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7 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

COMPARATIVO ENTRE VALOR APLICADO E CRÉDITO CONCEDIDO

1 2 3 4 5

valor Aplicado R$ 6.986.338,32 R$ 7.304.216,71 R$ 7.742.469,72 R$ 8.245.730,25 R$ 8.781.702,71

Taxa de 
remuneração

Ipca+3
%

4,55 6 6,5 6,5 6,5

Valor da 
remuneração por 
periodo

R$ 317.878,39 R$ 438.253,00 R$ 503.260,53 R$ 535.972,47 R$ 570.810,68

Taxa média de 
crédito ao mês

1,30% 1,10% 1,40% 1,50% 1,80%

crédito acrescido da
taxa

R$ 8.157.610,35 R$ 8.328.897,49 R$ 9.148.185,77 R$ 9.858.744,92 R$ 10.878.075,45

taxa média de 
crédito ao ano

16,77% 19,22% 30,94% 41,11% 55,70%

Lucro bruto sobre o 
crédito

R$ 1.171.272,03 R$ 1.024.680,78 R$ 1.405.716,06 R$ 1.613.014,67 R$ 2.096.372,74

FLUXO DE CAIXA

Receita
R$

1.171.272,03
R$ 1.024.680,78 R$ 1.405.716,06 R$ 1.613.014,67 R$ 2.096.372,74

Despesa -R$ 317.878,39 -R$ 438.253,00 -R$ 503.260,53 -R$ 535.972,47 -R$ 570.810,68

Receita liquida R$ 853.393,64 R$ 586.427,78 R$ 902.455,53 R$ 1.077.042,21 R$ 1.525.562,06

Receita liquida
descontada

R$ 812.755,84 R$ 531.907,28 R$ 779.575,01 R$ 886.085,29 R$ 1.195.317,80

receita liquida 
descontada 
acumulada

R$ 812.755,84 R$ 1.344.663,13 R$ 2.124.238,14 R$ 3.010.323,43 R$ 4.205.641,22

Despesa 
descontada

-R$ 2.023.176,06 -R$ 302.741,33 -R$ 397.508,39 -R$ 434.735,37 -R$ 440.945,87 -R$ 447.245,10

Fluxo de caixa -R$ 2.023.176,06
R$

1.171.272,03
R$ 1.024.680,78 R$ 1.405.716,06 R$ 1.613.014,67 R$ 2.096.372,74

payback -R$ 851.904,04 R$ 172.776,75 R$ 1.578.492,80 R$ 3.191.507,48 R$ 5.287.880,22

TMA 5,00%

VPL R$ 6.228.817,29

R$ 4.205.641,22

VPLa R$ 761.115,07

IBC R$ 3,08

ROIA 18,69%

TIR 56,58%

PAYBACK 1 ano e 10 meses
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