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CARTA DE ABERTURA 

 

Este plano de negócios é direcionado aos diretores e membros do conselho de 

administração da Cresol Progresso, onde seu principal objetivo é apresentar o plano 

de expansão, onde está sendo estudado a abertura de mais uma agência de 

relacionamento na região noroeste do estado do Paraná, na cidade de Goioerê. 

O presente estudo mostrara os custos para abertura e o tempo de retorno do 

investimento realizado, sendo esse custo para abertura de aproximadamente R$500 

mil, e com uma estimativa de início de retorno do capital investido, a partir do 3º ano.  

A cidade de Goioerê, foi fundada em 1943, cidade com pouco mais 29.018 

habitantes, com 7 instituições financeiras no município, sendo 3 delas instituições 

cooperativas, a renda per capita do município é de aproximadamente R$27.491,30. 

Conta com grandes empresas como C.vale, Copacol e Coamo.  

A abertura de uma agência da Cresol Progresso neste município, ajudará no 

crescimento e fortalecimento da economia, com o seu diferencial no atendimento e 

agilidade na liberação dos créditos, sendo uma cooperativa para todos.  
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 
  As cooperativas de crédito foram inseridas no meio econômico financeiro do 

país desde 1902, onde tem uma importância singular para a sociedade brasileira, 

buscam o equilíbrio entre a situação econômica e social, são estruturas constituídas 

de forma democrática e espontânea, com base nas necessidades das pessoas. 

Nos últimos anos, os cinco maiores bancos do Brasil do qual concentram 90% 

do crédito liberado, estão reduzindo suas agência de atendimento, e neste ponto que 

as cooperativas de crédito estão entrando em cena, pois trabalham com mesmo 

produtos e com grandes vantagens nas taxas de juros e com atendimento 

personalizado, o Brasil conta com mais de 967 cooperativas, da qual são responsáveis 

por 3% do montante de crédito liberado e com crescimento de mais de 20% ao ano. 

 A Cresol é uma instituição financeira cooperativa que este ano completa 25 

anos de atuação, seu principal público sempre foi o agronegócio, do qual é considera 

a especialista em crédito rural. Com o passar dos anos, se aprimorou e ampliou seu 

público alvo, hoje trabalha com todos os públicos, sendo considerada uma das 

principais instituição financeira cooperativa a operar com recurso BNDES.  

 A Cresol Progresso, foi fundada em 03/1998, está situada no oeste do Paraná, 

possui 8 agências de relacionamento, com 5.300 associados. Analisando as cidades 

da região de abrangência, observou na cidade de Goioerê uma oportunidade de 

expansão, buscando o crescimento e desenvolvimento da região noroeste do estado 

do Paraná.  

Goioerê, foi fundada em 1943, de acordo com o último censo do IBGE (2017), 

possui 29.018 habitantes, com PIB per capita de R$27.491,30, com 564,163 km² de 

extensão, sua economia baseada na agricultura, sendo 74% do território destinado a 

está atividade, além disso conta com 939 empresas e outras organizações atuantes.  

 O município conta com 7 instituições financeiras, sendo 4 bancos e 3 

cooperativas e a Cresol irá somar para este número, trazendo seu portfólio de 

produtos e o lema principal da cooperativa que é a agilidade na aprovação e liberação 

de recursos. E a Cresol Progresso vem somar a essa instituições, trazendo produtos 

que atendem as necessidades de todos os moradores da cidade.  

A Cresol como uma das principais instituição financeira cooperativa, está no 

mercado oferecendo os melhores produtos para suas necessidades atendendo todos 

os públicos, sendo eles o agronegócio, pessoa física e empresas, oferecendo diversos 
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produtos e serviços, como: limite em conta corrente, cartão, crédito consignado, 

consórcio, aplicação financeira, crédito para aquisição de veículos, habitação, 

antecipação de recebíveis (cheques e boletos), operações com recurso subsidiados 

pelo BNDES e BRDE, tanto para agricultores como para empresas, entre outras linhas 

de financiamentos e contamos também com a corretora de seguros.   

 

2 A COOPERATIVA E O PROJETO PARA ABERTURA DE UMA AGÊNCIA 

 

 A Cresol Progresso foi fundada em 03/1998, com a sua primeira agência na 

cidade de Cascavel, está em constante crescimento e expansão. Conta com 64 

colaboradores atuantes na Sede Administrativa, e nas 8 agências de relacionamento, 

sendo elas: duas na cidade de Cascavel, uma na região do Bairro São Cristóvão e a 

na rua Rio da Paz, e as demais localizadas nos municípios de Santa Tereza do Oeste, 

Lindoeste, Braganey, Nova Aurora, Palotina e Altônia, que fica no noroeste do estado 

e com a perspectiva de abertura de mais uma agência no noroeste, na cidade de 

Goioerê.  

A cooperativa hoje é formada por 9 Conselheiros Administrativo e 4 

Conselheiros Fiscais, sendo o Presidente da Cooperativa o João Batista Camilo dos 

Santos e seu vice Edson Vieira, com sua diretoria executiva composta pelo 

Superintendente Rafael Luiz Junges, atuando a mais de 15 anos com cooperativismo, 

formado em bacharel em sistema de informação, com especializações em gestão 

estratégica de pessoas pela PUC – Paraná, MBA em marketing, propaganda e vendas 

pela UNIVEL, MBA em gestão financeira, auditória e controladoria pela UNIVEL, 

mestre em gestão de cooperativas pela PUC – Paraná. Diretor Administrativo 

Henrique Heinen, atua a mais de 10 anos no sistema cooperativista, formado em 

administração de empresas e contabilidade pela CESREAL, especializações em MBA 

em finanças, controladoria e auditoria pela UNIVEL, MBA em gestão empresarial com 

ênfase em RH, finanças e marketing pela Faculdade IGUAÇU, MBA em gestão 

empresarial: cooperativas de crédito pela FGV. E Diretor Comercial Tiago André 

Risso, do qual já são 13 anos no sistema cooperativista, formado em administração 

pela UFPR, especializações em MBA em gestão de negócios e logística pela UTFPR 

e gestão estratégica pela FAE – Centro Universitário.   

 O presente estudo tem como objetivo a abertura de uma agência de 

relacionamento, próximo a outra instituições presentes no município, localizadas entre 
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a Avenida Francisco Scarpini ou Rua Moises Lupion ambas na altura da avenida 

Dezenove de Agosto, estando localizada no centro da cidade. Quem estará à frente 

tomando as decisões sobre a abertura desta agência é a Diretoria Executiva. 

 Para a abertura desta agência, a Cresol Progresso buscará firmar parceria com 

o sindicado rural e associações comercias do município. Além destas parcerias, terão 

profissionais qualificados e com experiência em cada segmento de atuação.  

 

3 O PROJETO 

 

3.1 Características Gerais 

 

 Conforme já descrito anteriormente, a cooperativa trabalha com todos os 

produtos e serviços que outras instituições financeiras oferecem, mas com um 

diferencial que é a agilidade na aprovação e liberação das operações de crédito, e as 

taxa de juro mais competitivas do mercado. 

 Contamos com recurso da própria cooperativa, BNDES e BRDE, para a 

operacionalização dos créditos.   

 Pode se dizer que o ponto forte da Cresol é a agilidade, funcionários que 

conhece seus cooperados e buscam atender da melhor forma, satisfazendo suas 

necessidades, de maneira pontual ou a longo prazo. Como será uma instituição nova 

na cidade, um ponto fraco será a credibilidade e confiança dos cooperados que ainda 

não conhecem o trabalho realizado pela cooperativa e pela equipe que atua junto a 

unidade.  

A área estimada para a nova agência será de 300m², onde terão as seguintes 

instalações: área para o portal de auto atendimento, área para o atendimento dos 

caixas, atendimento do gerente da agência e de negócios, sala para reuniões e 

arquivos. Serão 6 funcionários, sendo: 1 gerente de agência, 1 gerente de negócios 

agro, 1 gerente de negócios urbano e PJ, 2 assistentes de negócios e 1 caixa.  

 

3.2 A Análise de Mercado 

 

O município de Goioerê, conforme dados do IBGE, é um município pequeno, 

muito forte na agricultura, sendo uma das principais responsáveis pela economia do 
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município. Conta também com grandes empresas do agronegócio instaladas no 

município, sendo elas, Copacol, C.Vale, Coamo. 

Conforme dados do MAPA (2020), o Paraná hoje é responsável por 12,7% das 

exportações brasileiras, sendo a soja e seus derivados e a carne os principais 

produtos exportados. 

Com o crescimento neste setores, outros setores da economia ganham, pois 

quanto mais dinheiro circulando no município maior o potencial de crescimento. E a 

Cresol Progresso vem para somar a este crescimento, trazendo taxas de juros mais 

competitivas, atendimento diferenciado, buscando sempre estar do lado de seus 

cooperados e fortalecendo o crescimento da economia.  

Conforme dados do último censo do IBGE (2017), Goioerê possui 29.018 

habitantes, sendo 21,6% da população ocupada, com renda média a 2,1 salários 

mínimos. PIB per capita de R$27.491,30, com 564,163 km² de extensão, sua 

economia baseada na agricultura, sendo 74% do território destinado a está atividade, 

além disso conta com 939 empresas e outras organizações atuantes. 

De acordo com os dados Estaban, em fevereiro de 2020, considerando as 4 

agências bancárias, ambas totalizaram R$44.656.538,00 de depósito a prazo, 

R$127.259.232,00 de poupança e próximo a R$19 milhões depósito à vista, e 

R$363.037.836,00 em operações de crédito. Com esses dados é possível observar 

que se realizarmos a abertura da agência na cidade de Goioerê o potencial de 

crescimento da Cresol Progresso é elevado, com o atendimento diferenciado que a 

cooperativa possui, ela tem grande potencial de buscar essa fatia de dos grandes 

bancos.  

 

3.3 Tamanho e Localização 

 

O local escolhido para a nova agência é a avenida Francisco Scarpini ou a rua 

Moises Lupion ambas na altura da avenida Dezenove de Agosto, ambas as ruas estão 

localizadas no centro da cidade, sendo uma excelente localização, pois está próximo 

as outras instituições financeiras e ao comércio.  
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Fonte: Google Maps 

 

Estima-se que o espaço da agência seja de 300m² de área privativa e com 

estacionamento para dar uma maior comodidade a seus associados.  

O espaço interno contará com um terminal de auto atendimento (caixa eletrônico), 

sala de reunião, arquivo, cozinha e área de serviço, espaço para instalação dos 

caixas, área de atendimento para os gerentes de negócios. Com um custo estimado 

para instalação de R$500.000,00, sendo: 

 Equipamentos como cofre, monitoramento, porta giratória, caixa eletrônico, 

computadores, etc: R$90.000,00 

 Móveis: R$120.000,00 

 Ar-condicionado: R$40.000,00 

 Reparos, ajustes e acessibilidade no prédio: R$250.000,00 

 

Custos estimado com a contratação funcionários, R$18.100,00, sendo:  

 Gerente agência: R$5.000,00 

 Gerente negócios agro: R$3.500,00 

 Gerente de negócios PF urbano e PJ: R$3.500,00 

 Assistente negócios agro: R$2.200,00 

 Assistente negócios PF urbano e PJ: R$2.200,00 

 Caixa: R$1.700,00 
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3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

 

Custo INSS e FGTS da folha de pagamento mensal R$4.525,00. 

Custos com sistema de cobrança bancária mensal: R$3.000,00 

Totalizando um custo anual R$90.300,00 

 

4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Para custear as despesas da agência, como folha de pagamento, despesas 

administrativas (aluguel, água, luz, telefone, material limpeza e expediente), tributos, 

até estar estabilizada e conseguir se manter, essas despesas sairão do caixa da 

cooperativa, esse custo será de: 

Folha Mensal: R$18.100,00 

Despesas Administrativas mensal: R$7.500,00 

Tributos mensal: R$7.525,00 

Totalizando um custo anual de R$R$397.500,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

5.1 Demonstração de Resultados 

 

Receita Bruta 

Ano 1 

  % ganha Valor empresado/aplicado Total 

Recurso Próprio 22% R$ 900.000,00 R$ 194.400,00 

Repasse  4% R$ 5.000.000,00 R$ 200.000,00 

Aplicação 2,5% R$ 800.000,00 R$ 20.000,00 

Depósito a vista 0,0% R$ 400.000,00 R$ 0,00 

Total  R$ 7.100.000,00 R$ 414.400,00 

 

Ano 2 (crescimento 30%) 

  % ganha Valor empresado/aplicado Total 

Recurso Próprio 22% R$ 1.170.000,00 R$ 252.720,00 

Repasse  4% R$ 6.500.000,00 R$ 260.000,00 

Aplicação 2,5% R$ 1.040.000,00 R$ 26.000,00 

Depósito a vista 0,0% R$ 520.000,00 R$ 0,00 

Total  R$ 9.230.000,00 R$ 538.720,00 

 

Ano 3 (crescimento 40%) 

  % ganha Valor empresado/aplicado Total 

Recurso Próprio 22% R$ 1.638.000,00 R$ 353.808,00 

Repasse  4% R$ 9.100.000,00 R$ 364.000,00 

Aplicação 2,5% R$ 1.456.000,00 R$ 36.400,00 

Depósito a vista 0,0% R$ 728.000,00 R$ 0,00 

Total  R$ 12.922.000,00 R$ 754.208,00 
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Despesas 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Observação 

Provisão 
(associados) 

R$ 4.425,00 R$ 5.752,50 R$ 8.053,50 15% score A 

R$ 38.350,00 R$ 49.855,00 R$ 69.797,00 65% score B 

R$ 35.400,00 R$ 46.020,00 R$ 64.428,00 20% score C 

Despesas Adm R$ 90.000,00 R$ 99.000,00 R$ 108.900,00 
 Aumento de 10% 

ano 

Funcionários R$217.200,00 R$ 220.458,00 R$ 223.764,87 
Aumento de 1,5% 

ano 

Aplicação R$ 4.800,00 R$ 6.240,00 R$ 8.736,00 
 Pagamento 

aplicação associado 

Aspectos 
Tributários R$ 90.300,00 R$ 90.300,00 R$ 90.300,00   

Total R$480.475,00 R$ 517.625,50 R$ 573.979,37  

 

Resultado 

 Despesa  Receita Bruta Receita Liquida 

Ano 1 R$ 480.475,00 R$ 414.400,00 -R$ 66.075,00 

Ano 2 R$ 517.625,50 R$ 538.720,00 R$ 21.094,50 

Ano 3 R$ 573.979,37 R$ 754.208,00 R$ 180.228,63 

 

 

5.2 Análise de Viabilidade Econômica 

 

 Analisando o resultado obtido nos três primeiros anos de atuação da 

cooperativa é possível observar que   a cooperativa só começará a se pagar a partir 

do 3º ano. Já a partir do segundo ano é possível observar que há um amento nas 

contratações de crédito, sendo esse, um resultado da atuação que a cooperativa 

realizou nos primeiros dois anos, buscando conquistar associados e parcerias com as 

empresas, sindicatos e associações. 

Conforme dados do Atlas – Desenvolvimento Humano no Brasil, do qual utilizada 

dados do IBGE de 2010, estima que 66,3% da população de Goioerê é 

economicamente ativa, o que corresponde aproximadamente 19 mil pessoas, com 

idade igual ou superior a 18 anos.  

Sendo a população de Goioerê relativamente nova, conforme dados 

apresentados acima, sendo esse, o principal público para ter como associado da 

Cresol Progresso, pois é um público que está atrás de realizações pessoais e 

profissionais, público que busca um atendimento diferenciado e ao mesmo tempo não 
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deixa a tecnologia de fora. Público pelo qual que observa que se não há investimentos 

não há resultados, não há lucros, não há receitas.  

Diante do estudo realizado, a abertura da agência em Goioerê, é tecnicamente 

viável para a Cresol Progresso. 

 

6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

 O modelo organizacional das cooperativas como um todo é altamente 

direcionado, seus dirigentes são cuidadosamente selecionados e sua gestão é 

acompanhada de forma permanente, com incentivo a manutenção dos recurso em 

operações de alta liquidez, e créditos pulverizados.  

 Com base nas informações do plano de negócios, é possível observar que é 

viável a abertura da agência, não sendo a Cresol mais uma instituição financeira 

instalada no município, mas sim uma instituição financeira, que além de buscar 

resultados positivos, se preocupa com a comunidade ao seu redor, busca desenvolver 

projetos sociais e de capacitação com seus associados e suas famílias. Sempre está 

participando das feiras municipais e de projetos que tragam o bem estar de toda a 

comunidade.  
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7 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Mapa do município de Goioerê.  

 

Fonte: Google



   
 
 

8 REFERÊNCIAS 

 
 
Atlas desenvolvimento humano no Brasil. Goioerê, Pr. Disponível em: 
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/goioere_pr>. Acesso em 20 junho 
2020. 
 
DALCOLLE, G. Dados sobre produção, importação e exportação de produtos 
agrícolas. CoDAF, 2016. Disponível em: <http://codaf.tupa.unesp.br/agricultura-
familiar/fontes-de-dados/963-dados-sobre-producao-importacao-e-exportacao-de-
produtos-agricolas>. Acesso em: 15 maio 2020.  
 
ESTBAN – Estatística bancária mensal por município. Disponível em: 
<https://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/estban.asp?frame=1>. Acesso em 30 junho 2020. 
 
IBGE. Panorama Goioerê – Paraná. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/goioere/panorama>. Acesso em: 12 março 2020. 
 
IBGE. Pesquisa Goioerê – Paraná. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/goioere/pesquisa/29/21910>. Acesso em: 12 
março 2020. 
 
População economicamente ativa (PEA) e renda média domiciliar per capita – 
2010. Ministério Público do Estado do Paraná, abril 2016. Disponível em: 
<http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/sistema_indicadores/Demografic
a/pea_renda_media_domiciliar_per_capita_2010.pdf> Acesso em: 20 junho 2020. 
 
Prefeitura Municipal de Goioerê – Paraná. Disponível em: 
<http://goioere.pr.gov.br/pagina/78_Historia.html>. Acesso em: 10 março 2020. 
  
SEBRAE. Tributação e SPED. Disponível 
em:<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/tributacao-e-
sped,16be7d22e3dab610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em 13 abril 
2020. 
 
SOBRINHO, D. M. 2º Seminário Banco Central sobre acesso ao sistema financeiro 
nacional – Plano de Negócios em Instituição Financeira. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/Pre/microFinancas/SeminAcesso2/Abelardo.pdf>. Acesso 
em 10 maio 2020. 
 
 
 
 
 
 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/goioere_pr
http://codaf.tupa.unesp.br/agricultura-familiar/fontes-de-dados/963-dados-sobre-producao-importacao-e-exportacao-de-produtos-agricolas
http://codaf.tupa.unesp.br/agricultura-familiar/fontes-de-dados/963-dados-sobre-producao-importacao-e-exportacao-de-produtos-agricolas
http://codaf.tupa.unesp.br/agricultura-familiar/fontes-de-dados/963-dados-sobre-producao-importacao-e-exportacao-de-produtos-agricolas
https://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/estban.asp?frame=1
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/goioere/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/goioere/pesquisa/29/21910
http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/sistema_indicadores/Demografica/pea_renda_media_domiciliar_per_capita_2010.pdf
http://www.planejamento.mppr.mp.br/arquivos/File/sistema_indicadores/Demografica/pea_renda_media_domiciliar_per_capita_2010.pdf
http://goioere.pr.gov.br/pagina/78_Historia.html
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/tributacao-e-sped,16be7d22e3dab610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/tributacao-e-sped,16be7d22e3dab610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.bcb.gov.br/Pre/microFinancas/SeminAcesso2/Abelardo.pdf

