
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE 

 

 UNICENTRO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS SESA  

 

MBA ESTRATÉGIAS COOPERATIVAS 

 

ÊNFASE EM NEGÓCIOS E FINANÇAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

O Desafio das Cooperativas aumentarem seus negócios em tempos de 

Covid-19, bem como auxiliar as pequenas empresas a manterem-se no 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

Edivanda de Fátima de Mello 

 

 

 

 

Frederico Westphalen/RS. Julho de 2020.



 

O Desafio das Cooperativas em aumentar seus negócios em tempos de crise 

histórica do Covid-19 

 

Plano de negócios sobre O desafio das 

Cooperativas em aumentar seus 

negócios em tempos de crise do Covid-

19, apresentado ao curso de MBA 

Estratégias Cooperativas – Ênfase em 

Negócios e Finanças da Universidade 

Estadual UNICENTRO, como requisito 

para conclusão do curso. 

Prof. Orientador: Me Altamir Thimóteo. 

 

 

 

 

 

 

Frederico Westphalen/RS 

2020



 

CARTA DE ABERTURA 

 

 Neste trabalho poderei apresentar à direção da Cresol Frederico e a banca 

avaliadora do MBA em Gestão de Cooperativas com Ênfase em Gestão e 

Negócios um trabalho tem por objetivo expor os desafios das Cooperativas de 

crédito em meio à uma crise mundial sem precedentes onde cada singular têm de 

buscar uma alternativa que se adapte à realidade de sua região e  de seus 

associados, aos quais possa oferecer as soluções financeiras adequadas em 

especial nesta abordagem as pequenas e médias empresas, para que  possam 

ser assistidas neste difícil momento em que a manutenção de empregos é tão 

importante para contribuir com as estabilidade da economia nacional.  

Para tal alternativa contamos com apoio de uma grande instituição parceira 

do sistema Cresol a mais de vinte anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, que é uma empresa pública federal, com sede no 

Rio de Janeiro, no estado homônimo, e escritórios espalhados pelo Brasil, 

cujo principal objetivo é o financiamento de longo prazo e investimento em todos 

os segmentos da economia brasileira que preocupada com os impactos da crise 

na economia destinou em torno de R$ 2 bilhões para este crédito emergencial 

para as pequenas e médias empresas (MPMEs). 

Com isso, através do acompanhamento da evolução dos números da 

modalidade da Linha de Crédito Emergencial do BNDES desde seu início em 

março de 2020, podemos analisar o montante de contratos e de recursos 

liberados nesta linha, visualizando a diferença que este crédito faz na vida 

financeira de muitas pequenas empresas em meio a tantas dificuldades para a 

manutenção dessas empresas no mercado, que em virtude da crise e dos 

decretos municipais e estaduais tiveram que se manter de portas fechadas, sem 

faturamento por vários dias e com suas despesas fixas mantidas.  
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

 Em um cenário difícil de projetar perspectivas de crescimento em meio a 

uma crise histórica causada pela pandemia do Covid-19 as cooperativas, como 

todas as outras empresas precisam encontrar um ponto de equilíbrio, na busca 

pelo crescimento, pelos resultados e não permitindo o aumento excessivo da 

inadimplência de acordo com seus planejamentos anuais que, quando projetados 

jamais poderiam imaginar tal crise instaurada no mundo inteiro. 

 Um bom exemplo de alternativa utilizada é a Linha de Crédito Emergencial 

Convênio BNDES Para Pequenas Empresas, com objetivo de oferecer crédito 

rápido e flexível para empresas, amortecendo os impactos financeiros da 

pandemia sobre os empreendedores e contribuindo para a manutenção de 

empregos no Brasil. Empresas essas cujo faturamento foi muito impactada pelas 

medidas de contenção e distanciamento social implantado pelos estados e 

municípios na tentativa de conter a contaminação da população pelo vírus. 

 Pelo menos R$ 5 bilhões estarão disponíveis para apoio às MPMEs 

acessadas por diversos agentes financeiros, com uma parceria de mais de 20 

anos entre a Cresol e BNDES já beneficiou milhares de famílias e repassou mais 

de R$ 10 bilhões aos cooperados Cresol. Juntas, as instituições continuam 

repassando crédito aos sócios que desejam prosperar com o seu negócio, seja no 

agro ou no meio urbano. 

 Neste momento de pandemia do Covid-19 não seria diferente, Cresol está 

atuando com todos os cuidados e medidas orientadas pela OMS e sabendo da 

preocupação que as pessoas e empresas têm em honrar com seus 

compromissos, disponibiliza linhas de crédito com alongamento de prazos para 

pagamento e condições facilitadas para contratação. Mesmo de longe, a Cresol 

quer estar junto dos seus cooperados neste momento. 

Em especial nesta linha de crédito com prazo de até 60 meses, podendo ter 

carência de 3 a 12 meses, periodicidade de amortização de mensais e limite de 

financiamento de até dez milhões de reais. 
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2 A COOPERATIVA/CENTRAL/CONFEDERAÇÃO OU OUTRA E O SEU 

PRODUTO/SERVIÇO OU MELHORIA DE PROCESSO DE GESTÃO  

   

 Há mais de duas décadas nasceu o Sistema Cresol, um Sistema 

Cooperativo que se desafiou a ser e fazer a diferença e hoje se destaca como 

uma das principais cooperativas de crédito do Brasil, com mais de 200 mil famílias 

cooperadas em dez estados brasileiros. 

 A Cresol surgiu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde 

também está instalada a sede da Central Cresol Baser. Hoje o Sistema tem uma 

área de abrangência com agências de relacionamento nos estados do Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, 

Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, com expansão para novas 

áreas. 

 Com foco no relacionamento e no atendimento personalizado a Cresol 

tornou-se uma das principais cooperativas de crédito do país, após ser ampliada e 

reformada a sede da Cresol Frederico, passou a contar com aproximadamente 

800 metros quadrados, acompanhe na linha do tempo as conquistas e avanços 

que foram destaque nos últimos anos do cooperativismo de crédito da Cresol. 

 Em Frederico Westphalen a Cresol deu início às suas atividades em cinco 

de setembro de 2005 como posto de atendimento da Cresol Constantina, 

contando com três colaboradores, com apoio de parceiros, entidades e várias 

lideranças do município e cidades vizinhas. Com um crescimento considerável em 

seus indicadores, em 15 de setembro de 2012 ocorreu assembleia de 

desmembramento da Cresol Constantina e passou a operar como uma 

Cooperativa própria, passando a ter órgãos sociais a Assembleia Geral, o 

Conselho de Administração e supervisão do Conselho fiscal. Atualmente compõe 

o Conselho de Administração diretor Presidente Sr Cledir Assisio Magri, que 

também atua atualmente como presidente da Confederação; diretor vice-

presidente Sr Loreno Carlos Cerutti; diretor Secretário Sr Sidnei José Barbieri; 

diretor Comercial Sr Claudiovani Ferigollo; diretora Executiva Sra Claudiane 

Buzatto Piovesan. 

 Em meados de 2013 a Cresol Frederico deu início ao seu projeto de 

expansão abrindo sua primeira unidade de atendimento em setembro deste ano 
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no município de Palmitinho, em 2015, agência de Planalto, em 2016 Caiçara, já 

em 2019 tivemos um crescimento de Unidades de atendimento, sendo: no mês de 

janeiro em Pinheirinho do Vale, em julho Pinhal, em agosto Taquaruçu do Sul e 

Vista Alegre e dezembro em Alpestre. A reforma na sede da cooperativa 

aconteceu no segundo semestre de 2019 com objetivo de melhorar o atendimento 

de seus associados, oferecendo conforto, espaço moderno e melhores condições 

em todos os setores. A reforma permitiu também a instalação de caixa eletrônico 

na unidade, oferecendo mais agilidade e comodidade aos cooperados. 

Continuando com o projeto de expansão da cooperativa, em 2020, novos 

funcionários foram contratados, os quais exercerão suas funções em Rodeio 

Bonito, em treinamento na sede, com previsão de abertura da agência para 

segunda quinzena de julho.  

Os produtos e serviços disponibilizados pela Cresol incluem movimentação 

em conta corrente, conta capital, conta investimento, seguros de vida, residencial, 

de veículos, de lavoura, de máquinas, de propriedade, consórcios de bens móveis, 

imóveis e serviços, previdência privada, empréstimos de créditos pessoal, de 

veículos, imobiliário, consignado, crédito rotativo, limite de cheque especial, 

internet banking, recebimento de benefícios, pagamento de títulos.  

Para empresas são disponibilizadas cobrança bancária, convênio conta 

salário, capital de giro, desconto de recebíveis, gerenciador financeiro via IB, 

linhas de investimento através de repasses BRDE e BNDES.   Importantes 

programas de crédito agrícola, destinados à agricultores familiares como: 

PRONAF custeio, PRONAF investimento nas mais variadas áreas, Moderfrota, 

ABC, PCA, Inovagro, Moderinfra e Moderagro, Procap-Agro, Prodecoop, créditos 

PRONAMP e demais produtores. 

Além de ser uma cooperativa completa para seus associados, a Cresol 

investe na formação do seu quadro social através de vários projetos e ações de 

cunho socioeconômicas, educativas, culturais e desportivas voltadas aos grupos 

de idosos, mulheres, jovens, crianças e apoio às comunidades em geral. No ano 

de 2019, tais projetos sociais envolveram mais de 4200 pessoas, trazendo 

inúmeros benefícios para os associados da região. Sabendo que é preciso essa 

proximidade com o cooperado e entendendo a importância desse auxílio para as 
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comunidades, nesta área foram investidos mais de R$ 240 mil de recursos de 

FATES e Fundo Social. Os projetos realizados são: 

- Agentes comunitários de desenvolvimento cooperativo; 

- Na Cresol as mulheres cooperam; 

- Na Cresol a melhor idade coopera; 

- Na Cresol a juventude coopera; 

- Mesadinha e sua turma; 

- Empreendedorismo rural; 

- Gestão na propriedade; 

- Cresol cooperando com as comunidades.  

Hoje a Cresol Frederico possui mais de 9050 associados, 65 colaboradores 

distribuídos em seus 8 Postos de atendimento e sede da cooperativa, mais de 60 

agentes de crédito, possui uma carteira de repasses de 52,1 milhões, além de 51 

milhões em recursos próprios e 63,1 milhões em aplicação financeira, depósito à 

vista 10,5 milhões e administra também mais de 139,6 milhões de ativos dados do 

fechamento do mês de maio/2020.  

 

3 O PROJETO 

 

 Apresentar à banca examinadora dos trabalhos, bem como à direção da 

Cresol Frederico e Central Sicoper os números de uma linha de Crédito 

importantíssima para a economia nacional, especialmente para nossos associados 

terem condições de enfrentar as dificuldades desta crise financeira causada nesse 

período, sempre embasada nas normas de concessão de crédito e garantias 

desses contratos, pois a perspectiva do cenário econômico vem com projeções de 

aumento de provisões o que causará grandes impactos nos resultados das 

instituições.    

 

3.1 Características Gerais 

 

 Ao iniciar 2020, a expectativa mundial era de crescimento e 

desenvolvimento, porém, uma pandemia brutal mudaria todo o curso desta 

perspectiva. O mundo teve que se adaptar à nova realidade de tamanha crise 
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causada por um vírus que acomete, segundo dados da OMS, até 25 de Junho de 

2020, a marca dos 9,6 milhões de pessoas infectadas, chegando a 490 mil mortos 

no mundo todo, ressaltando que o percentual de pessoas recuperadas chega a 

50% deste total, todavia, causando um grande impacto na economia mundial, com 

isso muitas pequenas empresas foram impactadas fortemente, algumas de tal 

forma que demitiram funcionários e até mesmo, encerrando suas atividades. 

 Visando minimizar esses impactos na economia o governo brasileiro 

através do BNDES disponibilizou um montante de recursos para auxiliar essas 

pequenas empresas, com taxas de juros diferenciadas, prazos e carências. 

Através disto buscando beneficiar o maior números de pequenas empresas 

utilizando as parcerias com agentes financeiros, dentre as quais, a Cresol. Desta 

forma disponibilizando mais este produto aos seus associados atendendo às 

principais necessidades dessas empresas neste momento delicado na economia. 

Através de um levantamento feito pela nossa central Sicoper e apresentado 

na reunião da sua direção executiva no final da primeira quinzena de maio de 

2020, com dados dos primeiros 60 dias de contratação nessa modalidade de 

crédito, constata-se o quão importante é a nossa participação como instituição na 

vida financeira dessas pequenas empresas, contribuindo com isso para que 

possam se manter ativas e minimizando os efeitos de tamanha crise econômica 

enfrentada neste momento, não somente com auxílio financeiro através do crédito, 

mas exercendo seu papel de cooperativa incentivando o comércio local pelas suas 

plataformas digitais como podemos acompanhar nas mídias sociais de várias 

instituições cooperativas. 

 São em momentos como estes que se percebe a força e a ação 

diferenciada das cooperativas nas comunidades em que atuam, além de muitas 

ações sociais em benefício de instituições humanitárias e de saúde, com doações 

de diversos materiais ou montantes em dinheiro, também são realizadas 

campanhas de incentivo e fortalecimento dos comércios locais, preocupação que 

bancos privados e estatais dificilmente fazem por seus clientes e locais de 

atuação. 

Segue os dados: 

BNDES Pequenas Empresas   
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Cooperativa N° de 
operações 

  Valor Total   

Erechim 113  R$                            
22.796.800,00  

Santo Cristo 111  R$                              
4.650.540,00  

Dona Emma 95  R$                              
6.191.515,00  

Paim Filho 60  R$                              
3.635.000,00  

Frederico Westphalen 60  R$                              
6.351.800,00  

Tenente Portela 52  R$                              
2.838.100,00  

Tiradentes do Sul 42  R$                              
1.745.540,00  

Apiuna 38  R$                              
4.181.800,00  

Curitibanos 26  R$                              
2.276.350,00  

Santa Maria 21  R$                                  
856.500,00  

Humaita 21  R$                              
2.197.275,15  

Irineopolis 21  R$                              
1.148.190,00  

Alfredo Wagner 18  R$                              
1.225.800,00  

Witmarsum 14  R$                              
1.496.000,00  

Sarandi 10  R$                              
1.014.300,00  

Pouso Redondo 7  R$                              
1.040.500,00  

Guarani das Missões 7  R$                                  
463.000,00  

Tangará 3  R$                                  
215.800,00  

Marcelino Ramos 3  R$                                  
185.000,00  

MS 1  R$                                  
200.000,00  

São Joaquim 0  R$                                                   
-    

Total de BNDES Pequenas 
Empresas 

723  R$                            
64.709.810,15  
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  Ao analisar esses dados percebe-se a importância da Cresol em 

suas áreas de atuação destacando, que são dados de apenas uma das Centrais 

de Crédito da Cresol, a Sicoper. Verifica-se, quadro 1, que 723 empresas 

acessaram essa linha de crédito, cujos recursos foram imprescindíveis para que 

essas empresas pudessem honrar seus compromissos com fornecedores, manter 

suas folhas de pagamento em dia, comprar matéria-prima para continuar 

produzindo, pagar despesas fixas ou até mesmo para permanecer em 

funcionamento. 

 Verifica-se que o montante liberado para cada cooperativa singular e o 

número de contratos, mais especificamente identificando os dados da cooperativa 

FREDERICO WESTPHALEN, o valor médio das operações é de R$ 105.683,33 

enfatizando a importância desse “auxílio” para empresas de tamanho e 

faturamento baixos, que em sua maioria são empresas familiares que fomentam o 

comércio local. 

 

3.2 Taxas de juros 

 

 A taxa de juros praticada nessa modalidade de crédito é composta pelo 

spread da instituição financeira, spread do BNDES e o indexador TFB, que na 

instituição financeira é definida conforme o score e a reciprocidade do sócio, 

considerando a taxa mínima de 3% a.a. e máximo 14%a.a. já a taxa do BNDES é 

de 1.25% a.a. O indexador, Taxa Fixa BNDES (TFB) corresponde à parcela do 

custo financeiro na taxa de juro e é fixa para o associado até a quitação do 

financiamento. A TFB é um indexador fixo, travado na data do contrato, que pode 

ser consultada através do site moedascontratuaisbndes.com.br, onde fica 

disponível também o histórico deste indexador nos últimos 24 meses. 

 

3.3 Prazos, carência, operacionalização e limite 

 

Com prazo de pagamento de 60 meses e carência de no mínimo 3 e no 

máximo 12 meses os quais fazem parte do prazo total, periodicidade de 

amortizações mensais e os juros no período de carência sendo pagos 

trimestralmente. 
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 Com TFB calculada no Portal CresolCredi, não disponível no sistema de 

contratação interna Colmeia, mas com sincronização destes sistemas quando a 

operação é contratada no BNDES atualiza-se automaticamente no sistema interno 

Colmeia com a taxa efetivada, no caso de simulações utiliza-se uma planilha de 

simulação. Quanto ao limite de crédito a ser contratado, a empresa associada 

pode contratar até 10 milhões a cada ano, conforme a capacidade de pagamento 

que ela apresenta. 

 

 

3.4 Cenário de inadimplência 

 

 A disseminação mundial do Coronavírus (COVID-19), que a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) classificou como pandemia no dia 11/03/2020, e que 

impõe enormes desafios econômicos para o Brasil e para o mundo. O surto impôs 

a todos, de maneira indistinta, momento inédito e dramático, cujo impacto se 

reflete nas relações públicas e privadas, ao mesmo tempo em que a pandemia 

causa dor e sofrimento, abre-se a oportunidade do exercício da solidariedade e da 

repartição de responsabilidades nas relações jurídicas. 

 Em relação às Cooperativas de Crédito, o cenário não é diferente e o 

desafio se mostra de grande magnitude pela própria natureza de sua atuação, 

pois sua constituição tem como um de seus objetivos a responsabilidade de 

prestar serviços financeiros para os associados. 

 Desde o advento dos primeiros efeitos econômicos da pandemia, a 

Cooperativa Cresol implementou diversas propostas e ações imediatas, uma das 

medidas em relação aos seus cooperados foi a criação de linhas de crédito 

especiais e criação de condições especiais de prorrogação e repactuação das 

operações, trabalhando dentro da filosofia cooperativista, seguindo princípios e 

valores éticos. Para tanto, estão sendo realizadas parcerias com outras 

cooperativas de crédito em intercooperação para adoção de taxas que possam 

atender a pequenos e médios empresários. 

 A implementação das mencionadas ações demonstra preocupação com a 

atual conjuntura, de maneira a ponderar as necessidades individuais de cada 

cooperado, sem perder de vista a responsabilidade de manter hígida a saúde 
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financeira da instituição, todavia, justamente pela responsabilidade de 

preservação do patrimônio e das finanças de todos os cooperados com um bloco, 

não se pode ignorar a eventual necessidade da adoção de medidas de cobrança. 

 O cenário que se apresenta com tal situação causada por essa pandemia é 

de dificuldades e concessões, razão pela qual se mostra essencial se valer de 

apropriada assessoria jurídica para garantir um ótimo equilíbrio entre os direitos 

dos cooperados e das cooperativas, salvaguardando a segurança nas operações 

de concessão de crédito pós pandemia, como nas adoções de medidas para 

renegociação de cláusulas nos créditos concedidos anteriormente. 

 Portanto, diante do cenário preocupante da saúde e da recessão 

econômica que está por vir, se faz necessário buscar alternativas benéficas para 

cada situação, visando manter o equilíbrio financeiro pessoal e empresarial de 

todos os cooperados, evitando recorrer ao poder judiciário que normalmente é de 

notória morosidade. 

 

4 CRÉDITO APLICADO 

 

4.1 Empresa “A” 

 Desde 2009 no mercado a Cerealista “A” atua no Ramo de transporte, 

recebimento de grãos, venda de insumos e assistência técnica aos produtores e 

clientes, a partir deste ano atua também na industrialização de farelo de soja, 

entre a matriz e suas duas filiais conta 42 funcionários. 

 Coincidindo com a grande estiagem que atingiu a região na safra do soja 

veio a chegada da pandemia, que afetou drasticamente as vendas diretas e 

assistência onde os técnicos/vendedores pararam suas atividades por 20 dias, 

causando um grande impacto nas vendas diretas e baixa no faturamento da 

empresa, com relação ao recebimento de grãos, como estava em meio à safra, foi 

diminuído o quadro funcional e a carga horária para continuar recebendo os grãos 

da safra. Adaptando-se às mudanças causadas pela pandemia e intensificando o 

atendimento via whatsapp e e-mail, através de fotos para diagnóstico e receituário 

agronômico. 

 Com a incontrolável alta do dólar que afeta diretamente o ramo das 

cerealistas que dependem das multinacionais para o abastecimento de insumos 

agrícolas, pois de acordo com estudos de economistas a projeção do valor do 



11 
 

 

dólar ficaria na casa dos de R$ 4,00 e essa disparada da moeda estrangeira deixa 

as empresas menores a mercê das grandes multinacionais fornecedoras de 

insumos. 

 Graças ao acesso do recurso do crédito emergencial BNDES através da 

Cresol a empresa “A” teve liberado o valor de R$ 400.000,00 que segundo a 

administradora Dilene Sgarbi Cossa, foi a “mão”, o impulso, para que a empresa 

pudesse se manter no mercado e honrar seus compromissos, mantendo sua folha 

de pagamento em dia, assim como seus fornecedores, garantindo assim a 

manutenção da produção com abastecimento da matéria prima e tendo a 

mercadoria necessária para disponibilizar para seus clientes. 

 Atualmente com uma carteira de R$ 879.400,44 e score B, o qual já 

provisiona 1% desse montante no resultado mensal da cooperativa, percebemos a 

importância de uma análise de crédito bem feita, comprovações de faturamento e 

capacidade de pagamento dentro dos enquadramentos necessários para a 

concessão do crédito. 

 

4.2 Empresa “B” 

  

 A empresa B, é uma Agroindústria Familiar no ramo da produção de 

alimentos, laticínios, produzindo leite tipo C, queijo prato, ricota e queijo ralado, 

que foi diretamente afetada pela crise da pandemia, pois com o fechamento do 

comércio local além dos supermercados, que tiveram uma grande diminuição nas 

vendas pela menor circulação de pessoas, mas principalmente impactada pelo 

fechamento dos restaurantes, lancherias e padarias que em alguns municípios da 

região ficaram sem faturamento de portas fechadas por até trinta dias.  

 O contrato de crédito da linha emergencial do BNDES que foi liberado para 

a empresa foi de R$ 35.000,00 segundo o sócio da empresa nesse momento difícil 

onde as receitas são comprometidas e as despesas se mantém ou aumentam 

ainda. 

 Poder contar com instituições parceiras como a Cresol e BNDES num 

momento difícil como este que pode ser crucial para a manutenção de empregos, 

manutenção da produção e ao pagamento de fornecedores, produtores. 
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 Com carteira de R$ 56.104,08 score B, como já citado anteriormente na 

empresa A, a carteira de empréstimos da Empresa B, também provisiona 1% nos 

resultados mensais da cooperativa 

 

 

4.3 Empresa “C” 

  

 A empresa atua no comércio de purificadores de água e suas peças de 

manutenção, no mercado desde 2004, nunca passou por uma situação 

semelhante a esses meses possui 04 colaboradores e iniciais de 2020, este 

período difícil em que, com a loja física fechada conforme o decreto municipal e a 

vista direta aos clientes restrita da mesma forma e as mesmas despesas fixas, 

como a maioria das outras empresas veio à instituição financeira em busca de 

auxílio. 

 Contrato de crédito emergencial de R$ 60.000,00 liberado, agregando e 

fidelizando também sua movimentação financeira de outros produtos e serviços da 

cooperativa Cresol Frederico, como desconto de cheques, emissão de cobrança 

bancária para receber de seus clientes de forma segura. 

 Lembrando que a chegada da pandemia no sul do Brasil coincidiu com uma 

grande estiagem no Rio Grande do Sul, que com a escassez de água, à sua 

qualidade diminui muito o que acaba fomentando o comércio de purificadores de 

água, por pura necessidade. O que seria uma oportunidade de crescimento em 

vendas e faturamento da empresa “C” com a crise, se tornou muito difícil adaptar-

se aos decretos, respeitar as recomendações dos órgãos de saúde e ao mesmo 

tempo manter-se ativa no mercado com os compromissos, despesas em dia. 

 Por isso é tão importante a parceria com instituições que possam 

disponibilizar produtos e serviços, que atendam as reais necessidades das 

empresas que precisam de “socorro” financeiro numa situação assim.  

 O saldo de empréstimos da Empresa C é de R$ 83.949,53 score B e da 

mesma forma das anteriores hoje impacta em apenas 1% nos resultados mensais 

da Cresol Frederico.  

  

4.4 Empresa “D” 
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 A empresa “D” é uma empresa de ramo alimentício, 

restaurante/hamburgueria no mercado desde 2015 com uma filial na cidade de 

Ijuí, com 15 funcionários entre fixos e entregadores, direção formada por 2 sócios 

afetada diretamente pela crise do Covid-19, sem atendimento direto ao público de 

março a junho de 2020, tendo que adaptar-se a situação extrema e buscar 

alternativas para poder se manter no mercado através das vendas por aplicativo e 

tele entrega, devido à grande redução de seu faturamento vieram a buscar o 

crédito emergencial para Micro e pequenas empresas, bem como o  Programa 

Emergencial de Suporte a Empregos do governo Federal que veio para auxiliar a 

manutenção dos empregos, destinado a empresas com faturamento anual de 360 

mil à 10 milhões e deve ser usada para cobrir a folha de pagamento dos 

funcionários por um período de dois meses obedecendo a vários critérios para 

enquadramento, já o crédito de R$100.000 acessado através da Cresol Frederico, 

recursos BNDES, utilizado para capital de giro e pagamento de fornecedores e 

aluguel da sala comercial utilizada pela empresa. 

 Recuperar-se de tal crise vai levar tempo, muito trabalho, dedicação da 

equipe e direção da empresa e apoio da comunidade em geral, segundo um dos 

sócios da empresa “D”. 

 A carteira de empréstimos da Empresa D é R$ 108.910,19 score A, 

provisionando meio (1/2) % no resultado mensal da Cresol Frederico. 

 

4.5 Empresa “E” 

 

 Com mais de 15 anos de atuação no ramo de distribuição de bebidas no 

atacado, atuante em toda a região e com faturamento superior a 13 milhões no 

último exercício a empresa “E”, recorreu ao crédito emergencial visando atenuar 

os impactos de permanecer com seus colaboradores por mais de 30 dias sem 

poder visitar seus clientes principais, bares e restaurantes que atendendo aos 

decretos municipais em alguns municípios da região permanecem de portas 

fechadas, os quais são responsáveis pela maior parte das vendas da empresa.  

 Visando a manutenção do emprego de seus colaboradores e 

principalmente para cumprir com suas despesas fixas e responsabilidades com 

seus fornecedores a Empresa E buscou o crédito subsidiado BNDES de R$ 

250.000,00 na Cresol Frederico, com uma carteira ativa de R$ 997.320,70 score B 
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este associado provisiona no resultado mensal da cooperativa 1% desse 

montante. 

 

5 GERAÇÃO DE SPREEAD 

5.1 SPREAD / RECEITAS DA COOPERATIVA-CRESOL FREDERICO 

 

Baseado nos dados dos primeiros 60 dias de operacionalização desta linha 

de crédito pela nossa central Sicoper, com o montante liberado de mais de 6,3 

milhões, a Cresol Frederico, obteve neste período, um percentual médio de spread 

entre 5,5 e 6%, valor aproximado de R$ 350.000,00, o que representa um valor 

significativo para este curto período de tempo e considerando que é de única linha 

de crédito, não contabilizando outras receitas agregadas através de outras 

movimentações de créditos de recursos próprios e outros produtos e serviços, que 

juntamente com esses acessos a essa linha de crédito, foram agregados vários 

novos associados e com eles outras movimentações financeiras, ou seja, 

negócios para a cooperativa. 

Empresas que tem necessidades e utilizam de muitos outros produtos e 

serviços do sistema financeiro, aliado à agilidade e profissionalismo dos nossos 

colaboradores, vamos conquistando e fidelizando os clientes e novos associados 

para que façam uso de nossa emissão de cobranças bancárias (boletos), 

desconto de recebíveis, limite de conta corrente, crédito rotativo e todos os outros 

produtos e serviços que disponibilizamos, o que consequentemente gera 

perspectivas de novos negócios e crescimento tanto da cooperativa quando das 

empresas tomadoras de crédito. 

 

 

5.2 Projeção de Impactos de Aumento de Provisão 

 

Ao analisarmos o montante de empréstimos dessas cinco carteiras das 

Empresas “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, que somam um montante de R$ 2.125.684,94, 

com score entre A e B, o provisionamento hoje é de R$ 20.712,29. Considerando 

as dificuldades financeiras dessas empresas e hipoteticamente se essas carteiras 

tivessem agravamento de provisão para carteira “D”, a qual impacta em 10% nos 

resultados da cooperativa, esse montante passaria a R$ 207.122,29. Para essa 
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evolução, seriam necessárias o atraso no pagamento de somente duas parcelas 

vencidas.  

Para minimizar esse avanço de provisão, se faz necessário produzir mais 

receitas através dos produtos e serviços disponibilizados aos associados, 

procurando focar naqueles aos quais nos geram mais spread e resultado imediato, 

ou seja, agilizar com processos internos de cobrança, sejam judiciais ou 

extrajudiciais, assim como intensificar os critérios de análise de crédito, 

considerando os impactos de tal crise econômica no país. 

Além dessas medidas citadas anteriormente a Cresol Frederico é integrante 

do Fórum do Cooperativismo Regional, composto por todas as cooperativas 

atuantes na região, cooperativas de crédito, de produção, de energia, as quais 

fortalecendo ainda mais os princípios do cooperativismo, se uniram em uma 

campanha de incentivo ao fortalecimento e desenvolvimento do comércio local, 

lançando a marca unificada “Nós cooperamos com você”, divulgada nas mídias e 

plataformas digitais de todas as integrantes do Fórum. 

 

 

 

  

Produzida pela PWC Brasil, empresa conceituada e respeitada no 

segmento de auditoria, controladoria e consultoria de negócios, fundamentada em 
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dados do Banco Central do Brasil, visando orientar e prevenir instituições 

financeiras cooperativas da real conjuntura da crise financeira atual, apresentadas 

em live interativa para dirigentes e colaboradores da Cresol, no início do mês de 

Junho corrente. 

 

 

5.3 Análise de Viabilidade Econômica 

 

A Cresol Frederico, cumpre seu papel de Cooperativa comprometida com a 

sociedade em que atua não só como agente financeiro, conveniada e parceira do 

BNDES que além de trabalhar em conjunto com seus associados para que todos 

cresçam juntos, intensifica suas ações sociais, pautada nos princípios 

cooperativismo e engajada em ações na comunidade onde está inserida, visando 

auxiliar e fortalecer instituições filantrópicas e neste período difícil de combate à 

pandemia, fez doações em parceria com duas seguradoras (Icatú Seguros e 

Mongeral) à vários hospitais da região, totalizando um montante de R$ 54.000,00. 

Segue os dados das doações: 

Valores Doados Instituições Beneficiadas 

R$ 46.000,00 Hospital Divina Providência - FW 

R$  2.000,00 Hospital Santa Terezinha - Palmitinho 

R$  2.000,00 Hospital São José – Rodeio Bonito 

R$  1.000,00 Hospital de Medianeira - Planalto 

R$  1.000,00 Hospital de São Roque - Caiçara 

R$  1.000,00 Hospital N. Senhora de Fátima -  Alpestre 

R$  1.000,00 Hospital São Roque - Taquaruçu do Sul 

 

No cooperativismo, as responsabilidades são compartilhadas. As perdas de 

um indivíduo representam perda para os demais. Em compensação, o sucesso de 

uma pessoa demonstra que todos acertaram. Essa dinâmica democrática alimenta 

a busca pelo caminho mais correto – aquele que se sustente no longo prazo e não 
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deixe ninguém marginalizado, isso faz parte do nosso dia-a-dia, de todos os 

colaboradores e diretores do sistema Cresol. 

Praticando taxas de juros sempre abaixo das taxas médias de mercado, a 

Cresol vem conquistando seu espaço no mercado financeiro e apresentando ano 

após ano um crescimento de em torno de 30% em todo sistema. Como nessa 

linha de crédito específica atua como agente financeiro de um crédito subsidiado 

pelo BNDES não necessita de aporte de recursos próprios para tais empréstimos, 

mensurando os custos de tais operações. 

Verifica-se que os custos gerais são: aproximadamente R$ 165,00 por 

contratação, contabilizando a disponibilidade de tempo de um profissional, 

despesas com consultas de SERASA e certidões negativas, bem como materiais 

de expediente e impressão de contrato, resultando num custo operacional de em 

torno de R$ 9.900,00 para uma receita de spread de R$ 350.000,00. 

Além deste valor também são geradas outras receitas de TAC (Tarifa de 

Abertura de Crédito) e seguro prestamista dos contratos, cujo valor aproximado é 

de R$ 45.670,00 somente desta linha de crédito, apresentando assim no período 

de 120 dias um resultado líquido de spread para a cooperativa Cresol Frederico o 

montante total aproximado de R$ 385.000,00. 

 Também nesta linha trabalha-se para disponibilizar todos os produtos e 

serviços da Cresol para os associados, pois com isso serão agregados mais 

resultados para a cooperativa. Porém, ainda não é possível mensurar as receitas 

de tais movimentações, pois dependem de vários fatores, tais como; a modalidade 

de crédito de recursos próprios utilizada; de quantas destas empresas farão outros 

créditos ou utilizam por exemplo da nossa cobrança bancária; a qual credita todos 

os valores em conta corrente dos associados que consequentemente, usam talão 

de cheques, cartão efetuam pagamentos de títulos via internet banking.  

Outro exemplo é um crédito de desconto de recebíveis (boletos ou 

Cheques) vai depender do valor e do prazo desses documentos, não nos 

permitindo mensurar esse cálculo destas receitas pela irregularidade de tais 

operações, bem como pela disponibilidade destes produtos e serviços, que por 

serem de recursos próprios da cooperativa estão sempre à disposição dos 

associados. 

Também se verifica que à medida que esta linha de crédito se tornou 

conhecida e aumentou o volume de recursos contratados e liberados para nossos 
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associados, novas oportunidades foram detectadas para atingir novos públicos e 

segmentos. Essa linha de crédito foi a porta de entrada para se chegar em muitas 

empresas que até então pouco conheciam da Cresol, cuja tendência é fazer 

outras movimentações financeiras com a cooperativa. A oportunidade só foi 

possível com a participação efetiva dos funcionários na agilidade da contratação 

desta linha de Crédito Emergencial da Pandemia Covid-19 para as micro e 

pequenas empresas da região. 

 

6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

No ponto de vista avaliativo a Confederação, através de seu Presidente 

Cledir Magri destaca a Cresol como uma das primeiras instituições financeiras no 

país a operacionalizar essa linha de Crédito do BNDES, onde traçamos uma linha 

de ação para atender as pequenas empresas, sendo hoje uma das principais 

instituições operadoras desta linha. 

Com essa perspectiva fica comprovado que essa inserção e atuação junto a 

pequenos, micros e médios empreendedores oportuniza que as empresas tenham 

recursos para pagamento de fornecedores, matéria prima para garantir sua 

produção diária, salários de seus funcionários e acima de tudo garantindo que 

essas empresas se mantenham ativas e possam manter, o trabalho e emprego 

daquelas pessoas que estão vinculadas às suas atividades. 

A Cresol como instituição consciente da real situação da economia mundial, 

mas principalmente nacional, promoveu uma live disponibilizada aos seus 

colaboradores e dirigentes, em parceria com a Empresa PWC de auditoria e 

controladoria, empresa essa, reconhecida e respeitada mundialmente pela sua 

atuação no ramo, buscando uma análise geral do cenário atual e preparando os 

seus profissionais para tais desafios gerados pela atual conjuntura econômica. 

Preocupação confirmada por todas as instituições financeiras do país, conforme 

anexo 1.  

Baseado nesses materiais percebe-se que o volume de negociações 

financeiras no país tiveram uma considerável redução, o que já serve como sinal 

de alerta, pois, para aumentar a rentabilidade através de negócios, oferta de 

crédito de recursos próprios e demais produtos e serviços, são necessárias 

estratégias diferenciadas para conseguir atingir este objetivo. 
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Carteiras tanto de pessoas físicas quanto jurídicas que já vinham 

enfrentando dificuldades para cumprir com seus pagamentos, diante da crise, têm 

suas situações ainda mais agravadas, onde grandes instituições passam a 

prorrogar e renegociar tais carteiras de crédito na tentativa de auxiliar a 

recuperação financeira de tais organizações. Os números apresentados já 

representam um grande aumento de provisões pelas instituições no primeiro 

trimestre deste ano, conforme anexo 2, o qual apresenta o baixo nível de consumo 

atual. 

De acordo com (CNCPEIC), a perspectiva de consumo das famílias tem se 

mantido baixa e o ciclo de retração da economia se agrava. Ao mesmo tempo em 

que as famílias se endividam mais, o consumo diminui, o que aumenta as 

pressões econômicas sobre as empresas, aumentando desemprego e 

alimentando o ciclo de endividamento na economia. O nível de endividamento dos 

consumidores brasileiros apresentava queda desde o final de 2017, até janeiro de 

2019. Contudo, as incertezas com o cenário político e econômico contribuíram 

para o retorno aos níveis mais elevados de dívida das famílias (gráfico 1, anexo 

2). Com o contexto de COVID-19 o crescimento da dívida foi acelerado e o 

número de contratos em até 30 dias de atraso aumentou (gráfico 2, anexo 2). 

 Baseada nas projeções do anexo 3 sob três perspectivas, mediano, severo 

e drástico. Mediano, quarentena limitada de 1 a 2 meses, choque na economia 

como um todo, seguida de rápida recuperação e retorno aos patamares anteriores 

à crise em menos de 1 ano. Severo, quarentena limitada de 2 a 4 meses, forte 

recessão na economia, com retorno após vários trimestres e retorno aos 

patamares anteriores à crise em até 2 anos. Drástico, quarentena limitada de até 6 

meses, drástico impacto na economia e ameaça ao sistema financeiro e retorno à 

patamares anteriores à crise sem previsão clara. 

 Como em algumas regiões ainda estamos no pico da pandemia, com 

muitas restrições e medidas de distanciamento social, não podemos prever em 

qual dos cenários nossa região irá se enquadrar, sendo otimista, a expectativa é 

que os impactos sejam mais leves, tanto na economia local, quanto no aumento 

das provisões e assim mantendo resultados positivos e crescimento na 

perspectiva delineada do resultado previsto. 
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