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CARTA DE ABERTURA 

  O projeto em questão é uma análise da viabilidade econômica para abertura 

de agência de relacionamento no município de Cafelândia – Paraná, ampliando a 

área de abrangência de atendimento da Cresol Progresso e expansão da marca. A 

cooperativa atua na região oeste do estado do Paraná há vinte anos, buscando 

sempre atender os cooperados do campo e da cidade. Conta com uma equipe de 

aproximadamente sessenta colaboradores, além dos diretores Presidente e Vice 

Presidente.  

Como Central da Cooperativa Cresol Progresso, é a Central Cresol Baser, 

com sede localizada na cidade de Francisco Beltrão - PR. Atualmente o Sistema 

está espalhado por várias regiões do Brasil, com agências localizadas no estado de 

Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, estando em constante 

processo de expansão para novas áreas do país. (CENTRAL CRESOL BASER, 

2020). 

A cidade de Cafelândia se localiza na região oeste do Paraná, 3° Planalto ou 

Planalto de Guarapuava, distante em aproximadamente 500 km da capital do 

estado, Curitiba, e 50 km de Cascavel. O relevo do Município de Cafelândia é 

suave, predominando as terras planas, com pouca inclinação nas baixadas, 99% da 

área do município é própria para finalidades agrícolas, pois o solo é bastante fértil, 

composto de terra roxa, cuja formação baseia-se no derramamento vulcânico de 

rocha de basalto (PREFEITURA MUNICIPAL, 2020).  

Cafelândia é um município predominantemente agrícola, em grande parte 

devido à boa fertilidade natural de seus solos, é uma região privilegiada na questão 

de possibilidades de exploração, uso, ocupação e produção dos solos. A população 

estimada em 2019 era de 18.120 (dezoito mil e cento e vinte) habitantes. (IBGE, 

2019).  

O município possui quatro instituições financeiras, as quais estão localizadas 

no centro da cidade, ao redor da Praça Brasília. Diante do exposto, verifica-se que a 

abertura de agência é viável, pois permite aumentar a área efetiva de atuação, além 

da importância para o desenvolvimento sustentado da Cresol Progresso para os 

próximos anos.  
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1 RESUMO EXECUTIVO 

  O crescimento econômico brasileiro, especialmente no segmento do 

agronegócio, estimulou o desenvolvimento do cooperativismo de crédito no país, 

diante disso, os pequenos agricultores do Estado do Paraná se organizaram e se 

estruturaram com o objetivo de constituir as suas cooperativas, estando hoje a 

Cresol Progresso presente na região Oeste do Paraná, contando com uma sede 

administrativa localizada no município de Cascavel e mais oito agências na região.    

  De acordo com as informações do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 

(SISTEMA OCB, 2019), nos últimos oito anos, o número de pessoas que se uniram 

as cooperativas de crédito subiu em 62%, com isso, o aumento de novos empregos 

foi de 43%. Diante dessas informações é possível observar forte tendência no setor 

cooperativo. É um conjunto de instituições financeiras com um único objetivo, o de 

prestar serviços de qualidade para os seus cooperados. Todos os correntistas são 

donos da empresa, ao invés de acumular lucro para uma pequena parte dos 

cooperados, trabalham em prol de todo o grupo. Estimulam o empreendedorismo, 

educação financeira, desenvolvem o sentimento de investir e poupar de forma 

consciente.  

Ainda com base nas informações do Anuário (SISTEMA OCB, 2019), o setor 

agropecuário é o que mais se destaca, em 2018 contava com 1.613 (um mil e 

seiscentos e treze) cooperativas no Brasil e um total de 1.021.019 (um milhão e 

vinte e um mil e dezenove) cooperados. E em terceiro lugar, o ramo do Crédito, com 

909 (novecentos e nove) cooperativas e 9.840.977 (nove milhões e oitocentos e 

quarenta mil e novecentos e setenta e sete) cooperados, um aumento de 

aproximadamente 10% em relação ao ano anterior.  

O propósito deste projeto é apresentar um plano de negócios para abertura 

da agência do município de Cafelândia, na região oeste do Estado do Paraná, assim 

como, estender o atendimento Cooperativo da Cresol para aquele município e 

região, ampliando o sinal da marca e buscando dar sustentabilidade à Cresol 

Progresso. 

 

 

 



 

 

2 A COOPERATIVA E O PROJETO  

         A história da Cresol começou no ano de 1995, no Estado do Paraná, quando 

foram constituídas as primeiras cinco cooperativas do Sistema, sendo três na região 

sudoeste do estado, nas cidades de Dois Vizinhos, Marmeleiro e Capanema e duas 

na região central do estado, nas cidades de Laranjeiras do Sul e Pinhão. 

Atualmente, essas cooperativas continuam em atividade. (CENTRAL CRESOL 

BASER, 2020) 

No ano de 1999 o cooperativismo solidário da Cresol cruzou as divisas 

estaduais expandindo-se para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Sistema 

ampliou-se para o sul do país com a constituição de novas cooperativas nos dois 

estados. (CENTRAL CRESOL BASER, 2020). 

Em 2003 foi inaugurada a sede própria da Central Cresol Baser, localizada 

em Francisco Beltrão no Estado do Paraná. Porém após 14 anos, a estrutura 

construída em 2003 não comportava mais a quantidade de colaboradores, sendo 

necessário ampliar o espaço e investir em melhorias, na construção de uma nova 

sede. Em 2018 foi inaugurada a nova Sede Nacional da Cresol, que é considerada, 

atualmente, uma das obras mais modernas do segmento e conta com um projeto 

inovador de sustentabilidade. (CENTRAL CRESOL BASER, 2020). 

Diante desse cenário de evolução para o sistema Cresol, o projeto 

apresentado tem como objetivo a construção e abertura de uma nova agência de 

atendimento, visto que o mercado financeiro está em expansão em todo o país. 

Para isso, será necessário a averiguação dos documentos da sala em que será 

locada, bem como documentos referente à licença, alvará e estrutura. O endereço 

da nova agência será no perímetro urbano da cidade de Cafelândia-PR, mais 

precisamente na região central, ao redor da Praça Brasília, pois hoje é a maior área 

composta por instituições financeiras na cidade. 

A organização interna da agência, em primeiro momento, será constituída por 

cinco colaboradores, sendo um gerente de agência, dois gerentes de conta 

designados com carteira para público agro e público urbano, um operador de caixa 

e um colaborador para serviços gerais. A estrutura já contará com um caixa 

eletrônico, cofre, computadores de mesa e portáteis, além de mesas individuais por 

colaborador, com exceção do caixa, que será o próprio guichê, além dos materiais 



 

 

essenciais para o desenvolvimento das atividades do dia a dia. Como uma agência 

não sobreviveria sem o suporte administrativo, contará com o apoio direto dos 

colaboradores da sede administrativa, localizada na cidade de Cascavel-PR, e pelos 

membros da diretoria executiva, composta por um Diretor Superintendente que 

possui quinze anos de experiência em cooperativismo, além da sua certificação 

como Mestre em Gestão de Cooperativas, um Diretor Administrativo formado em 

Ciências Contábeis, que atuava no departamento de Controles Internos e Auditoria 

da Central Cresol Baser e possui seis anos de experiência na área administrativa, e 

um Diretor de Negócios direcionado para área comercial que já possui amplo 

conhecimento da área além das formações específicas deste ramo.   

A parte fundamental para a efetivação do projeto é o relacionamento, as 

parcerias que serão criadas entre a cooperativa e o município, pois dependerá 

exclusivamente de pessoas para que o negócio funcione. Diante do cenário atual, 

observa-se o crescimento de instituições financeiras no país, a busca da população 

por produtos financeiros, desde a abertura de uma conta corrente, até a tomada de 

crédito, pois o leque de produtos é bastante grande. Hoje é possível abrir a conta do 

cooperado e já incluir cartão, limite em conta, seguro do veículo, da casa, entre 

outros, de forma imediata, tudo de acordo com a necessidade do cliente.  

Sabe-se que para a construção de uma nova agência em um local novo não 

apresentará resultados positivos imediatos, pois durante o processo de abertura 

existirão investimentos e grandes despesas para adentrar no mercado. Muitas 

pessoas já conhecem o Sistema Cresol, e isso é muito bom, porém os clientes 

ainda serão conquistados aos poucos. No início o trabalho de expansão será 

intenso, realização de visitas aos futuros cooperados e os novos colaboradores 

estarão ativamente em busca de negócios.  

Com base nas campanhas de abertura de contas que a Cresol Progresso já 

realiza estima-se que a partir do terceiro mês da inauguração da agência atingirá o 

número de mais de cem contas abertas, todas com manutenção de conta e 

produtos básicos como limite em conta corrente e cartão de crédito/débito, que farão 

parte das receitas iniciais. Com o estabelecimento de parcerias com empresas do 

ramo de comércio de veículos será possível a realização de eventos, como feirões 

de automóveis, com a disponibilização de taxas mais atrativas do que as praticadas 

pelo mercado, na intenção de atrair novos olhares para a agência e novos 



 

 

cooperados, e ainda, projetos para as linhas de reforma e ampliação, além de 

atender o comércio local com as linhas de crédito para Pessoa Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 PROJETO 

3.1 Características Gerais 

        O cooperativismo possuiu como público alvo constituído de pessoas físicas e 

jurídicas podendo se estender para as entidades parceiras, destaca-se que este é o 

mercado a ser trabalhado até ganhar força, e os demais segmentos por mais que 

apresentam atratividade, a agência de atendimento deve manter o foco além de 

manter um excelente nível de relacionamento com benefícios para ambos. As 

parcerias e convênios podem ser a porta de entrada neste mercado e com relação à 

prestação de serviços e pela ausência de cobrança obrigatória, a Cresol Progresso 

torna-se competitiva na cobrança bancária para as grandes empresas, o que hoje é 

fundamental para esse público.  

Pode-se destacar como pontos fortes a presença local, oportunidades de 

inserção e valorização da sociedade, distribuição de sobras que nada mais é que a 

devolução de resultado, o incentivo a poupança através do capital social. Além da 

inserção na sociedade no âmbito urbano, mantendo a essência do atendimento ao 

público rural, preparada para atuar com seu alto grau de relacionamento em 

qualquer setor econômico. O cooperativismo é de fato o elemento chave para 

diferenciar a proposta, por ser uma instituição cooperativa e assim poder operar de 

forma diferenciada no mercado financeiro em relação aos preços e propósitos.  

 
Quadro 1: Análise SWOT 

Forças Oportunidades 

- Produtos e serviços de alta qualidade.  
- Estratégia de marketing voltada para o 

público alvo. 
- Atratividade na taxa de juros.  
- Diferencial no atendimento ao 

cooperado.  

- Comunidade de cooperados fidelizados. 
- Crescente presença nas redes sociais, 

com a estratégia de branding.  
- Treinamento e capacitação de 

colaboradores.  

Fraquezas Ameaças 

- Menor porte da instituição em relação à 
concorrência já instalada. 

- Desenvolvimento e evolução das 
plataformas online, como Internet 
Banking e Cresol Cartões.  

- Baixa porcentagem de cooperados que 
utilizam as plataformas digitais.   

- Forte concorrência de outras 
instituições presentes a mais tempo na 
cidade.  

- Crimes cibernéticos (fraudes e 
estelionatos) que podem denegrir a 
imagem de instituição sólida e segura 
aos clientes. 

Fonte: A autora  
 



 

 

Os pontos que demandam de mais empenho neste momento, serão em 

relação à inserção na cidade, adaptação e conquistas de novos cooperados, uma 

pequena concorrência com as cooperativas que já atuam na praça. Entretanto, será 

possível alcançar a excelência, pois a cooperativa está em constante expansão da 

marca há muitos anos e por várias regiões do país, colhendo bons frutos e 

conquistas por onde chega.  

No Quadro 1 foi apresentada a análise SWOT demonstrando os principais 

aspectos da entidade, no que diz respeito às suas Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças, especificamente para esta nova agência em Cafelândia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 A Análise de Mercado 

 

  Muitos ainda não entendem a diferença de um banco tradicional para uma 

cooperativa de crédito, já que possuem quase os mesmos produtos e serviços. As 

cooperativas contam com taxas de juros menores do que as dos bancos e possuem 

programas de educação financeira, é uma associação de pessoas que se unem 

para os mesmos propósitos, sem fins lucrativos. Esse tipo de associação é utilizado 

há muitos anos no campo como forma de financiar a produção agrícola e é por isso 

que a Cresol se destaca no meio da agricultura familiar.  

Com base em pesquisa (PCF, 2020) o número de cooperativas no Brasil está 

aumentando e é possível identificar uma grande evolução. Em 2018 o país contava 

com 925 cooperativas de crédito, sendo aproximadamente 9 milhões de 

cooperados, foi um crescimento de aproximadamente 18% em relação ao ano 

anterior. Diante dessas informações é possível estimar um bom desenvolvimento e 

sucesso na abertura da nova agência Cresol na cidade de Cafelândia-PR. 

Ao abrir uma conta em uma cooperativa, o cooperado é mais do que um 

cliente, se torna sócio dela, dessa forma, está apto para auxiliar nas decisões e 

gestão desse grupo. Diferentemente dos bancos, que apenas captam clientes que 

não possuem influência alguma na instituição. E ainda, mesmo que os bancos e as 

cooperativas possuem produtos e serviços semelhantes, as diferenças são muitas, 

inclusive é possível perceber pelo primeiro contato com o cliente, enquanto o banco 

tradicional visa o lucro, a cooperativa distribui resultado para os próprios 

cooperados.  

 Como a Cresol está ligada diretamente com a agricultura familiar e preza 

pelo pequeno produtor, em outros momentos fazer parte de uma cooperativa como 

a Cresol era benéfico somente para o morador do campo e hoje a realidade já é 

outra, visto que por ser de livre e voluntária adesão qualquer pessoa pode se tornar 

sócio, independente de renda ou profissão, morador do campo ou da cidade. Para 

se tornar cooperado além de apresentar os documentos exigidos na abertura de 

conta, é necessário o pagamento inicial do Capital Social, esse dinheiro é do 

cooperado e com base nesse valor é que o cooperado recebe o resultado a cada 

final de ano.  



 

 

Além disso, entre várias vantagens que já foram destacadas outra muito 

importante é referente às tarifas dos serviços financeiros. Pois são bem menores em 

relação às dos bancos e as taxas de juros de crédito são mais baixas. Mesmo em 

linhas de crédito em que o risco é maior, por não exigir garantia e são 

disponibilizadas sem muita burocracia, como por exemplo, empréstimo pessoal e 

cartão de crédito, os juros são ainda menores do que quando comparados com os 

bancos tradicionais. Por esse lado, centralizar as movimentações financeiras em 

uma cooperativa é mais vantajoso do que em um banco comercial. 

De acordo com os dados disponíveis no site da prefeitura de Cafelândia-PR, 

em Abril de 2020, a prefeitura conta com um quadro de aproximadamente 750 

servidores públicos ativos (PREFEITURA DE CAFELÂNDIA, 2020b). Com base 

nessa informação, os representantes da Cresol Progresso juntamente com o 

prefeito do município poderão firmar uma parceria verificando a possibilidade da 

portabilidade das folhas de pagamento dos funcionários para a Cresol, pois hoje as 

folhas estão vinculadas pelo convênio com o Banco Itaú, sendo que os servidores 

podem realizar a portabilidade quando acharem necessário e com isso, por 

oportunidade, a Cresol já poderá desenvolver novos negócios, oferta de serviços e 

produtos, além de créditos consignados entre outros. Com essa parceria firmada, se 

possível, pode-se considerar um ponto inicial na obtenção de receitas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Tamanho e Localização 

  

Para o desenvolvimento desse projeto, de abertura de uma nova agência, 

teve como cidade escolhida a de Cafelândia-PR por alguns bons motivos. Em 

primeiro lugar ela está dentro da área de atuação da Cresol Progresso, visto que a 

cooperativa possui uma agência no município de Nova Aurora-PR, localizada a 

17km da cidade escolhida, o tempo do percurso entre uma cidade e outra é de 

aproximadamente 16 minutos, o que demonstra a proximidade de ambas. Outro 

fator é em relação ao conhecimento das principais atividades agrícolas da região, 

como a Cresol já atua a mais de cinco anos na cidade de Nova Aurora-PR, possui 

conhecimento dos maiores diferenciais da região. A piscicultura, por exemplo, é 

bastante desenvolvida, além do plantio de soja e milho. Hoje a agência de Nova 

Aurora-PR conta com aproximadamente 580 cooperados, e desse número somente 

4% moram em Cafelândia-PR, com isso sabe-se que a agência já em atividade não 

terá impactos negativos como, por exemplo, em migração de contas.   

Como a Cresol já vem atuando nesta região há algum tempo, sabe-se que na 

cidade de Cafelândia-PR existem futuros cooperados em potencial, a intenção é de 

conquistá-los e atendê-los de forma satisfatória e com maior comodidade em ter 

uma agência na cidade onde residem. Além disso, a Cresol Progresso já está dando 

os primeiros passos para a inauguração de uma nova agência na cidade de Assis 

Chateaubriand-PR, neste momento o foco é expandir nessa região. Outras cidades 

em potencial seriam Anahy-PR e Corbélia-PR, que hoje vem sendo atendidas pela 

agência das cidades de Braganey-PR e Nova Aurora-PR que fazem parte da Cresol 

Progresso. A região de Braganey-PR, principalmente, demonstra grande potencial 

em criação de gados para engorda, já em Nova Aurora-PR como mencionado 

anteriormente, se destaca a produção de peixes. Vale lembrar ainda sobre o 

desenvolvimento e atendimento ao comércio local de todas essas cidades visto que 

a cooperativa atende tanto o público agro como o urbano.  

O investimento inicial será de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais), considerando todo o custo de reformar e adaptar a sala, aquisição de 

móveis e equipamentos eletrônicos, porta giratória, caixa eletrônico entre outros. O 

layout da agência será o mais atualizado do sistema, modelo 2.0, conforme normas 



 

 

da Central Cresol Baser, com metragem mínima de 300 metros quadrados, cinco 

colaboradores que atenderão o público rural e urbano, trabalhando todo o portfólio 

de produtos e serviços conforme metas estabelecidas e buscando a rentabilidade 

adequada. A localização escolhida atenderá o crescimento da instituição para os 

próximos anos, visto que a expansão da marca para esta região será forte em no 

mínimo 10 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

  

Começar de maneira correta desde o início facilita muito as coisas para 

implementação do projeto, ainda mais quando inicia a fase de crescimento. É 

preciso planejar a melhor maneira de navegar na área tributável de maneira 

alinhada aos objetivos da empresa, pois com problemas fiscais o risco é de 

enfrentar dificuldades para receber recursos de entidades como o BNDES, por 

exemplo. Estima-se que a agência começará a gerar mais receitas do que despesas 

posteriormente ao sexto mês de atividade, entre o período de três anos o objetivo é 

ter em média 1.100 (mil e cem) cooperados ativos.  

Os principais tipos de tributos que incidem sobre a atividade são: Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) que é o imposto sobre o rendimento das empresas, 

recolhido à Receita Federal, Contribuição Social sobre o Faturamento (COFINS) é 

uma contribuição federal que incide sobre o que a empresa fatura, com a finalidade 

de financiar a seguridade social, Contribuição para o Programa de Integração Social 

(PIS) que possui a finalidade de arrecadar a verba necessária para o pagamento do 

seguro-desemprego, por exemplo, e Imposto Sobre Serviços (ISS) que é um tributo 

municipal, incide sobre a prestação de serviços, é importante lembrar que empresas 

que realizam a prestação de serviços de qualquer natureza deverão contribuir, e 

que a alíquota do ISS varia de acordo com cada município. (SEBRAE, 2020; BLB, 

2017; ENDEAVOR, 2014). 

Além das despesas com tributações já mencionadas, existem ainda as taxas 

de licença, alvará de funcionamento, imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana (IPTU) e taxa de coleta de lixo que são cobradas anualmente. 

A questão tributária das agências da CRESOL segue as diretrizes emanadas 

pela Central, sendo que a agência não tem a obrigatoriedade de manter um 

departamento ou uma pessoa especializada no assunto, pois as informações gerais 

são prestadas pela Central.  

 

 

 



 

 

4.ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

  

Para a efetividade dos objetivos proposto neste projeto há necessidade de a 

Cresol Progresso investir na ampliação da rede de atendimento, na execução de um 

plano de comunicação que mobilizem o segmento, na composição de uma equipe 

capacitada nas agências. Para tanto, será detalhada a real necessidade de 

investimento em cada item acima citado, em propostas futuras. 

Hoje a Central Cresol Baser conta com um fundo de investimento chamado 

Fundo de Expansão, todas as cooperativas do sistema contribuem com uma 

porcentagem todos os meses e ao identificarem a necessidade de utilização desse 

fundo é feito uma solicitação a Central, apresentando os motivos e o projeto em que 

será destinado o recurso. Em primeiro momento não será necessário solicitar o 

dinheiro desse fundo, o investimento será totalmente arcado pela Cresol Progresso.   

A estimativa do valor a ser desembolsado é de R$500.000,00 (quinhentos mil 

reais), que serão utilizados em reformas, melhorias na estrutura da sala com as 

adaptações necessárias para adequar no modelo 2.0 das agências Cresol, além de 

investimentos com equipamentos de informática, equipamentos de monitoramento 

de segurança 24 horas, mesas, cadeiras, um pequeno hall de entrada que funciona 

como uma sala de espera, vidros para a porta giratória e caixa eletrônico, entre 

outros gastos. Muitos desses equipamentos entram como imobilizados e ao longo 

do tempo têm-se os gastos com a depreciação desses equipamentos e objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO    

5.1 Demonstração de Resultados 

  Atualmente, o trabalho de Marketing realizado pela Central Cresol Baser é 

bastante intenso, a equipe de propaganda trabalha em outros locais do Estado do 

Paraná, não somente na Sede em Francisco Beltrão. Algumas das políticas 

adotadas atualmente são: propaganda da marca em horários nobres em rede 

nacional, publicação em redes sociais, em rádios e emissoras de televisão locais, 

além das divulgações e campanhas digitais realizadas pelo embaixador da marca, o 

ex-jogador Denilson Show que são realizadas desde 2018. Por isso, analisando 

todas as divulgações que a Cresol realiza a estimativa de atrair novos cooperados e 

novos negócios é bastante positiva.  

 Neste momento, é difícil comparar a abertura da agência de Cafelândia com 

outras agências, pois a Cresol Progresso não teve inaugurações de novas agências 

em menos de cinco anos e durante esse período muitas coisas mudaram, inclusive 

a própria marca da Cresol foi repaginada no ano de 2015. A divulgação da marca 

nunca foi tão forte como atualmente. E é claro que com uma boa divulgação renderá 

em novos cooperados em pouco tempo.  

De acordo com o Quadro 2 é possível observar as estimativas de previsões 

financeiras da agência. Imagina-se que os números são os resultados atingidos a 

cada final de semestre, durante os três primeiros anos da abertura da agência em 

relação a cada produto.  

Quadro 2: Previsões Financeiras. 

Previsões Financeiras  

 Ano 01 Ano 02 Ano 03 

Indicador Semestre 01 Semestre 02 Semestre 03 Semestre 04 Semestre 05 Semestre 06 

Cooperados 250 400 630 850 1000 1100 

Depósitos à vista R$900.000,00 R$1.840.000,00 R$2.400.000,00 R$2.760.000,00 R$3.300.000,00 R$4.100.000,00 

Depósitos a prazo R$2.500.000,00 R$5.000.000,00 R$6.200.000,00 R$7.500.000,00 R$9.000.000,00 R$11.300.000,00 

Capital Social R$300.000,00 R$450.000,00 R$580.000,00 R$700.000,00 R$880.000,00 R$1.100.000,00 

Recurso Repasse R$1.000.000,00 R$2.200.000,00 R$2.700.000,00 R$3.300.000,00 R$4.100.000,00 R$5.000.000,00 

Recurso Próprio R$2.200.000,00 R$4.400.000,00 R$5.500.000,00 R$6.760.000,00 R$8.000.000,00 R$10.150.000,00 

 



 

 

Fonte: A autora 

De acordo com Quadro 3 é possível observar as estimativas de receitas e 

despesas da agência em funcionamento. Entende-se que os números apresentados 

são os resultados atingidos a cada final de semestre, durante os três primeiros anos 

da abertura da agência em relação a cada produto ou serviço.  

 

Quadro 3: Receitas e Despesas  

Receitas e Despesas 

Receitas Ano 01 Ano 02 Ano 03 

 Semestre 01 Semestre 02 Semestre 03 Semestre 04 Semestre 05 Semestre 06 

Prestação de serviços R$31.200,00 R$49.920,00 R$78.624,00 R$106.080,00 R$124.800,00 R$137.280,00 

Empréstimos R$316.800,00 R$633.600,00 R$792.000,00 R$973.440,00 R$1.152.000,00 R$1.461.600,00 

Financeiras R$7.407,70 R$14.272,17 R$18.173,56 R$20.741,57 R$25.581,26 R$31.359,27 

Outras receitas R$27.500,00 R$44.000,00 R$69.300,00 R$93.500,00 R$110.000,00 R$121.000,00 

Total de Receitas R$382.907,70 R$741.792,17 R$958.097,56 R$1.193.761,57 R$1.412.381,26 R$1.751.239,27 

 

Despesas Ano 01 Ano 02 Ano 03 

 Semestre 01 Semestre 02 Semestre 03 Semestre 04 Semestre 05 Semestre 06 

Salários R$68.100,00 R$68.100,00 R$80.400,00 R$80.400,00 R$90.000,00 R$90.000,00 

Encargos Sociais R$39.840,00 R$39.840,00 R$49.860,00 R$49.860,00 R$56.814,00 R$56.814,00 

Despesas com informática R$50.000,00 R$40.000,00 R$30.000,00 R$15.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 

Despesas com captação R$79.500,00 R$159.000,00 R$197.160,00 R$238.500,00 R$286.200,00 R$359.340,00 

Despesas com provisão R$80.000,00 R$85.000,00 R$40.000,00 R$46.500,00 R$51.000,00 R$76.250,00 

Outras despesas R$80.000,00 R$80.000,00 R$110.000,00 R$110.000,00 R$130.000,00 R$130.000,00 

Total de Despesas R$397.440,00 R$471.940,00 R$507.420,00 R$540.260,00 R$624.014,00 R$722.404,00 

       

Resultado Financeiro - R$14.532,30 R$269.852,17 R$450.677,56 R$653.501,57 R$788.367,26 R$1.028.835,27 

Resultado Acumulado - R$14.532,30 R$255.319,87 R$705.997,43 R$1.359.499,00 R$2.147.866,26 R$3.176.701,53 

 

Fonte: A autora. 

 

 Com base nos resultados apresentados no Quadro 3, no primeiro semestre o 

projeto apresenta um resultado financeiro deficitário, mas nos semestre seguintes 



 

 

este resultado já será superavitário, chegando ao sexto semestre a apresentar um 

resultado acumulado de R$ 3.176.701,53 (três milhões, cento e setenta e seis mil, 

setecentos e um reais e cinquenta e três centavos). 

 

 Considerando os desafios e oportunidades do projeto, torna-se necessária a 

implementação de um misto de comunicação integrada, composto por estratégias, 

ferramentas, meios de comunicação interna, administrativa, institucional e 

mercadológica. Com esse conjunto de comunicação,  torna-se possível convergir as 

diferentes áreas, permitindo ações ativas e mensagem única e poderosa sobre a 

marca, valores e produtos.  

A carteira de crédito vai ser o principal meio de rentabilidade dos recursos 

administrados  por esta agência, portanto, torna-se fundamental análise criteriosa 

para uma alavancagem sustentada. Outro fator relevante para o desenvolvimento 

sustentado da carteira de crédito vai ser a proatividade junto ao mercado, ou seja, ir 

ao encontro do mercado, sair das agências na busca de novos negócios, para tanto, 

torna-se fundamental que se tenha uma equipe capacitada e voltada 

exclusivamente na busca de novos cooperados. 

No mercado tradicional a maioria dos clientes possui cheque especial, o 

produto associa diluição do risco e alta rentabilidade. Ampla colocação do produto 

junto ao quadro de cooperados  pelas características da praça e o perfil do público-

alvo, esta modalidade de crédito apresenta um grande multiplicador de negócios. 

Inicialmente a alavancagem na carteira de crédito tende a ocorrer com maior 

velocidade do que com a captação de recursos. Provavelmente a agência 

necessitará de funding  para sustentar a sua liquidez mínima já no médio e longo 

prazo, pelo perfil e potencial desta região, a agência tende a ser autossuficiente em 

liquidez.  

  A cobrança bancária além de ser um produto altamente competitivo em 

função do não recolhimento de compulsório com grande potencial na praça, é 

estrategicamente fundamental para a expansão da Cresol Progresso junto as 

empresas da cidade de Cafelândia. O depósito à vista é outra fonte de recursos a 

custo zero e pode ser utilizada como moeda de troca nas negociações das agências 

de relacionamento, concedendo benefícios de taxas e tarifas em função do saldo 



 

 

médio de conta corrente e pode ser atrelado nas liberações de crédito. Enfim a 

cooperativa pode definir muitas outras formas para trabalhar os produtos, o segredo 

está em gerenciá-los como a principal carteira depois do capital social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Análise de Viabilidade Econômica 

Sabe-se que uma das ideias iniciais do projeto, além de levar atendimento da 

Cresol para a região de Cafelândia-PR é a divulgação e ampliação da marca. O 

município de Cafelândia possui grande potencial na agricultura e agropecuária, já é 

uma das próximas cidades a ser conquistada pelo sistema Cresol, e nesse caso 

quem tornará o projeto realidade, inaugurando uma nova agência toda moderna e 

equipada, esperando pelos moradores dessa cidade será a Cresol Progresso.  

Demandará de esforços e de grandes investimentos, porém serão 

recompensados ao passar do tempo com a agência em funcionamento, colhendo os 

frutos de bons negócios.  

Conforme o estudo de Payback simples, que é a técnica feita para analisar o 

prazo de retorno do investimento no projeto (MORAES, 2016), vivencia-se que a 

nova agência conseguir o retorno realizado no terceiro semestre após a sua 

abertura. 

O Quadro 4 detalha melhor sobre esses indicadores.  

 

Quadro 4: Análise Payback  

Payback  Semestre Retorno  Saldo 

Investimento inicial 0º - R$500.000,00 - R$500.000,00 

 1º - R$14.532,30 - R$514.532,30 

 2º R$269.852,17 - R$244.680,13 

 3º R$450.677,56 R$205.997,43 

 4º R$653.501,57 R$859.499,00  

 5º R$788.367,26 R$1.647.866,26 

 6º R$1.028.835,27 R$2.676.701,53 

Fonte: A autora. 

 O quadro 5 demonstra o estudo do Payback descontado, que apresentado o 

tempo em que se consegue o retorno do investimento, descontando os valores dos 

retornos por uma taxa de desconto. No caso específico foi utilizada uma taxa de 

retorno de 3% ao semestre, que se considera adequada para o ramo de atividade 

da cooperativa.  



 

 

Quadro 5: Análise Payback descontado  

Payback 
Descontado 

Semestre Retorno  Retorno 
Descontado 

Saldo 

Investimento inicial 0º - R$500.000,00  - R$500.000,00 

TMA 3,00% 1º - R$14.532,30 - R$14.109,03 - R$514.109,03 

 2º R$269.852,17 R$254.361,55 - R$259.747,48 

 3º R$450.677,56 R$412.433,81 R$152.686,33 

 4º R$653.501,57 R$580.627,68 R$733.314,01 

 5º R$788.367,26 R$680.052,52 R$1.413.366,53 

 6º R$1.028.835,27 R$861.633,34 R$2.274.999,87 

Fonte: A autora.  

O Quadro 5 demonstra que o prazo de retorno do investimento (Payback 

descontado) também será concretizado no terceiro semestre após a abertura da 

agência. Como o cálculo do Payback descontado assemelha-se ao cálculo do valor 

presente líquido, é possível verificar que para o prazo de 6 semestre o valor 

presente líquido do investimento é de R$ 2.274.999,87, o que representa que o 

investimento é viável, apresentando uma taxa interna de retorno de 54,96%, o que 

também confirma a viabilidade do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 OBSERVAÇÕES FINAIS  

A fase de elaboração do projeto chegou ao final, com isso, conclui-se que os 

objetos indicados foram cumpridos, apresentando uma proposta condizente com as 

perspectivas de mercado e aderente a realidade da Cresol Progresso. Teve uma 

estrutura que analisa todos os estágios do negócio desenvolvidos, saindo somente 

do diagnóstico, passando pela estratégia e até chegar à execução e 

acompanhamento.   

Dada sua relevância, permite concluir que será um marco no 

desenvolvimento da cooperativa. Expandirá a sua atuação nas regiões limítrofes da 

Cresol Progresso com projetos e planos sustentáveis. A visão do futuro do 

empreendimento, considerando o atual estágio da Cresol Progresso na região, com 

relação a governança, produtos e serviços, tecnologia, gestão de pessoas, conclui 

que a capacidade instalada permite aumentar a área efetiva de atuação, sem, no 

entanto, pôr em risco que já foi construído até o momento.  

Portanto, tem-se a convicção da viabilidade deste projeto de abertura de uma 

nova agência e sua importância para o desenvolvimento sustentado da Cresol para 

os próximos anos. Acredita-se que o com o apoio incondicional da diretoria, dos 

conselhos, central e dos colaboradores, o sucesso será assertivo.  
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