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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Esse trabalho de conclusão de curso apresentou números de um dos Pontos de 

Atendimento da Cresol Águas Mornas – SC, localizado no pequeno município 

catarinense de Angelina, com menos de 5 mil habitantes, cidade que fica a cerca de 80 

Km da capital Florianópolis, inaugurado em agosto de 2007, conta com boa estrutura 

física, 04 colaboradores e 692 sócios, administrando cerca de 17 milhões de reais, 

porém passado esse período a unidade não está consolidada, gerando ainda ônus para 

a Singular. Assim a proposta do Projeto é consolidação do PA Angelina nos próximos 2 

anos, pois precisamos fazer dar certo o que já existe, antes mesmo de buscar novas 

expansões. O termo escolhido CONSOLIDAÇÃO, segundo dicionários da língua 

portuguesa, é o fato de tornar sólido, de fortalecer, com isso fazer com que o Ponto de 

Atendimento, atinja seu ponto de equilíbrio e seja a melhor instituição financeira do 

município. 

Dessa forma analisando dados contábeis, comerciais e avaliando a rotina diária 

do PA, conhecendo a dinâmica da economia local assim como sua gente, pude 

constatar que existe alguns erros em relação a administração do PA Angelina. Logo 

para que a consolidação desse Ponto de Atendimento ocorra, uma série de ações 

necessitam ser postas em práticas, dividas em três áreas a operacional, marketing e 

financeiro. Na questão operacional ações como estruturação da equipe, adequação do 

espaço físico, fortalecimento da marca, aumento da receita com produtos e serviços, 

valorização do quadro social entre outros e sem esquecer a questão compliance. Já no 

marketing as ações propostas como endomarketing, plano de mídia, ação junto as redes 

sociais, divulgação das linhas de credito, segmentação da carteira, levar a marca Cresol 

para dentro do comercio local e deixar ela em evidencia. Com relação ao financeiro ele 

segue o plano operacional e marketing, relação custos e retorno, mensurando o projeto 

para mostrar viabilidade do mesmo. 

 Com a mudança de espaço físico para uma nova sala em endereço nobre, 

aumento e profissionalização da equipe, ações comerciais pontuais e constantes, a 

inserção da Cresol na vida social da cidade, tornando a instituição referência no crédito 

rural, melhor local para investir, bem como agilidade, eficiência e transparência, serão 

palavras de ordem. Dessa forma o numero de sócios ativos será dobrado nesse 

período, elevando a rentabilidade da carteira como um todo, aumentando as receitas 

com produtos e serviços e controlando a inadimplência, garantindo uma receita líquida 

mensal mínima superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no segundo semestre de 2019. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo a consolidação do Ponto de Atendimento de 

Angelina/SC, da Cresol Aguas Mornas, pois em 2017 completou 10 anos enquanto 

nesse período teve um relativo movimento de troca de colaboradores que 

ocasionaram erros técnicos e na sequencia perda de mercado. Pois o município 

conta apenas com Agencia Banco do Brasil e a Cresol, porem a mesma não teve o 

êxito esperado, logo a necessidade de buscar alternativas com embasamento 

técnico e modelos experimentados para alcançar o êxito do projeto. 

Mas para falar do Ponto de Atendimento, primeiro precisamos contar um pouco 

da história do Sistema Cresol Baser e da Cresol Águas Mornas – SC, Sistema 

Cresol, teve início há 22 anos, optando por estruturas descentralizadas, com forma 

de rede e unidades pequenas, mas articuladas entre si e com a comunidade local, 

contribuindo assim para a democratização do crédito rural e para o controle 

social.  A expressão „interação solidária‟ significa que, mesmo as cooperativas sendo 

independentes e possuindo suas próprias regras de conduta, são solidárias entre si, 

auxiliando-se mutuamente, com apoio financeiro, técnico e social. O conceito de 

„interação solidária‟ expressa a idéia de responsabilidade compartilhada entre 

cooperados e dirigentes, que devem acompanhar e ter controle sobre seu 

funcionamento.  

  Foi a partir de eventos, ligados ao acesso ao crédito que se deu inicio a 

Cresol, em momentos diversos desde 1993, após vários encontros, troca de 

experiências, que por volta de 1995, foi solicitado junto ao Banco Central (Bacen) 

autorização para o funcionamento da primeira Cooperativa de Crédito Rural com 

Interação Solidária – Cresol. Assim, surge no Sudoeste do Paraná, uma nova 

proposta de cooperativismo e crédito rural, coordenado pelos próprios agricultores 

familiares, em parceria com outras entidades da agricultura familiar, articulando 

ações locais e regionais. Mas foi em 10 de janeiro de 1996, que se abrem as portas 

da primeira Cresol, em Dois Vizinhos, no mês seguinte foi inaugurada a Cresol 

Marmeleiro e em seguida a Cresol Laranjeiras do Sul, Pinhão e Capanema, 

fechando o ano de 1996 com cinco cooperativas e 1.639 sócios, número bem 

superior aos 100 sócios fundadores. 
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A existência de um sistema cooperativo de crédito rural voltado aos interesses 

dos agricultores familiares foi aos poucos se expandindo. Cruzou divisas e chegou a 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, marcando uma nova fase de desenvolvimento 

do Sistema Cresol e em 1999 também foi firmado o primeiro Convênio com o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES), garantindo repasses de Pronaf 

Investimento e Microcrédito aos cooperados da Cresol. A partir de 2012 o Sistema 

Cresol Baser começa a ampliar sua área de expansão para fora do Sul do 

País.   Regiões como Rondônia, Amazonas, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Bahia, 

Mato Grosso do Sul, passam a fazer parte da área da Cresol assim como ações em 

territórios nos estados do Sul do Brasil, e em Minas Gerais e Espírito Santo e Rio de 

Janeiro. 

Mas para o Sistema ter perenidade se fez necessário a definições de sua 

Missão, Visão, Valores e Princípios que na sua essência são: MISSÃO: Promover a 

inclusão social da Agricultura Familiar através do acesso ao crédito, da poupança e 

da apropriação do conhecimento, visando o desenvolvimento local e a 

sustentabilidade institucional.  VISÃO: Crescer juntamente com nosso quadro social 

para que possamos atender o maior número de famílias agricultoras, oferecendo 

crédito e acesso a serviços financeiros na busca do desenvolvimento 

social.  VALORES: Excelência, Ética, Honestidade, Transparência e 

Responsabilidade Social.  PRINCÍPIOS: Interação Solidária, Formação, capacitação 

e organização dos associados, Descentralização das decisões, Crescimento 

horizontal, Democratização e profissionalização do crédito,  Desenvolvimento social 

e Sustentabilidade (PEP Cresol 2016/2020) 

Já a Cresol Águas Mornas – SC, surgiu das dificuldades de acesso ao crédito 

um grupo de agricultores, que ano de 2002 deram inicio ao projeto de instalação de 

uma Cooperativa de Crédito no município de Águas Mornas, onde em 2003, 

juntamente com a FETAESC (Federação dos Trabalhadores na Agricultura) avançou 

o projeto de criação de uma central de cooperativas, porém mudanças politicas na 

Federação acabaram por extinção do Projeto. Agricultores novamente deram inicio a 

construção do Projeto, agora em 2004, quando firmam parceria com o Sistema 

Cresol, na sequencia em fevereiro de 2005, foi aprovada a filiação junto ao Sistema 

Cresol, dando primeiro passo de constituição da Cooperativa. No mesmo ano em 14 

de maio, o  sonho torna-se realidade, com a Constituição da Cooperativa de Crédito 

Rural com Interação Solidária de Águas Mornas/SC. Em 29 de Agosto de 2005 
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ocorre Abertura Oficial com a presença do presidente do sistema Cresol e 

presidente da Base Litoral, juntamente com demais autoridades local, contando com 

23 sócios, (Albertina V. Sens,  Alberto Knoth, Audo José Sebold, Aurea S. Schmitz, 

Avelino Knoth, Edemar Hausmann, Ivo Sebold, Ivone Thiesen Hilleshein, Jairo Lofi, 

José Paulo Steimbach, Leomar Mees, Lucia Sebold Loch,  Luiz Mees, Marcelo 

Sebold, Marciano Meurer, Nilso Werlich, Osni Jasper, Ottmar Heinz, Rainério 

Vambommel, Roque Kirchner, Roque Mees, Rubens R. Rasweiler e Teobaldo 

Bauer) No mesmo ano fechava com 209 cooperados, no ano seguinte de 2006, já 

estava com 455 sócios. 

O primeiro presidente Cresol Águas Mornas foi o Senhor Jairo Lofi, um 

verdadeiro entusiasta do Cooperativismo, que durante seus 08 anos de mandado, 

abriu 11 Pontos de Atendimento na Região da Grande Florianópolis – SC, firmando 

de vez a Cresol como uma verdadeira e forte Cooperativa de Crédito, hoje seu 

trabalho é precedido pelo Sr, Heber Kirchener, Sr. Jairo, continuo apoiando, 

atualmente Presidente da UAD SC e Secretário da Cresol Baser. 

A partir da coleta de dados, dentro e fora da Cresol Águas Mornas/SC,  

apresento uma análise estratégica simples, dos números no que tange o campo 

Operacional, Marketing e Financeiro, de forma pontual e completa a situação do PA 

Angelina e do município que está inserido. Como um Plano de Negócios para 

consolidação do PA de Angelina, que tem como  inicio da execução do a partir de 02 

de janeiro de 2018 e terá duração de 02 anos para sua completa execução, cujo 

Ponto de Atendimento deverá se pagar, assim como seus novos investimentos 

propostos. Ao final pode se contatar que erros de percurso em relação as 

estratégias e forma de administração do PA culminaram com atual situação, hoje o 

município de Angelina enfrenta dificuldades em relação a redução da população e as 

perdas econômicas do campo, porem o Plano mostra que existe viabilidade e 

perfeitas condições da consolidação do Ponto de Atendimento Cresol Angelina. 
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1 Plano Operacional 

 

1.1 – Cresol Águas Mornas 

Cooperativa com Interação Solidária Águas Mornas/SC “Cresol Águas 

Mornas”, foi fundada em 14 de maio de 2005, hoje com 12 anos de fundação, sua 

Sede Própria, esta sediada junto Avenida Coronel Lehmkuhl, 230, Centro de Águas 

Mornas – SC. Administra um total de ativos de  R$ 130.300.206,12 (cento e trinta 

milhões, trezentos mil, duzentos e seis reais e doze centavos) (outubro/2017), com 

um Patrimônio de Referência: R$ 16.124.875,75  (dezesseis milhões, cento e vinte e 

quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) dados de 

outubro/2017. O Patrimônio está divido da seguinte forma com R$ 13.886.611,00, 

em capital social, R$ 633.158,00 fundo de reserva e R$ 1.605.16,75, sobras 

correntes de 2017. 

 

Foto 01 – Fachada da sede Cresol  Águas Mornas/SC 

 

Fonte: registro fotográfico próprio do autor. 

Possui 11 Pontos de Atendimento: Aguas Mornas (centro), Aguas Mornas 

(PAE – Bairro Vargem Grande), Angelina, Antônio Carlos, Garopaba, Imaruí, 

Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, Tijucas e um fora do 

Estado em Nova Friburgo – RJ. 
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Uma das primeiras Cooperativas Cresol a possuir Direção Executiva,  

implantada em julho de 2017, aprovada em Assembléia Geral Ordinária e desde 

novembro do ano, passou a ser Administrada nesse novo formato:  

Conselheiro Presidente: Heber Kirchner, 33 anos, está iniciando segundo mandato. 

Diretores Executivos:  

- Aline Fernanda Lofi, 27 anos, 9 anos de Cresol, formada em Ciências Contábeis, 

Pos Graduação em Cooperativismo pela UNICENTRO e cursando MBA FGV.  

- Roberto Antunes, 33 anos, 10 anos de Cresol, formado em Administração, Pos 

Graduado, cursando MBA FGV. 

- Gerente Administrativa: Solange Vieira, 28 anos, 4 anos de Cresol, formada em 

Administração, Pos Graduada e cursando MBA FGV.  

Possui em seu quadro de colaboradores 65 profissionais (anexo I) idade 

média da Equipe é de 29 anos, com tempo médio de trabalho junto a Cresol de 3,4 

anos, existe uma divisão clara dos papeis com quadro de Organogramas. 

 

Organograma 01: Funcionamento da Cresol Águas Mornas 

 

Fonte: apresentação aos colaboradores janeiro/2017, Gerente Aline F. Lofi 
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Organograma 02: Funções Administrativas da Sede Cresol Águas Mornas 

 

Fonte: apresentação aos colaboradores janeiro/2017, Gerente Aline F. Lofi 

 

Organograma 03: Funções relacionadas ao Comercial da Cresol Águas Mornas  

 

Fonte: apresentação aos colaboradores janeiro/2017, Gerente Aline F. Lofi 

 

 

Gerência 
Administrativa - 
Solange Vieira 

Financeiro 

Administrativo 

Contábil 

Eloíza Vambommel 

Camila Vieira Meurer 

Cobrança 

Ana Lúcia de Oliveira 

Janaína da Cunha - 
Estagiária 

Arquivo 

Roberta Lehmkhul 

Bruna Fernandes - 
Estagiária 

Comitê/Risco 

Valdenir Valério 
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Crédito 

Francielle Passig da 
Silva - Analista de 

Crédito 

Gerente 
Comercial  
Roberto 

ANGELINA 

RANCHO 
QUEIMADO 

SANTA CRUZ 
DA 

FIGUEIRA 

SEDE 

SANTO 
AMARO 

PALHOÇA 

GAROPABA 

IMARUÍ 

TIJUCAS 

ANTÔNIO 
CARLOS 

NOVA 
FRIBURGO 

PRODUTOS 
E SERVIÇOS 
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Organograma 04: Estrutura Mínima dos Pontos de Atendimento 

 

Fonte: apresentação aos colaboradores janeiro/2017, Gerente Aline F. Lofi 

 

 Com essa estrutura existe um clareamento dos papeis e funções, que 

facilitam administração, modelo esse testado e aprovado pelo Conselho, dando 

autonomia de trabalho para Direção Executiva bem como para administração dos 

Pontos de Atendimento. 

1.2 – Ponto de Atendimento Angelina 

Inaugurado em agosto de 2007, completou 10 anos em 2017, inicialmente em 

sala cedida pelo Sindicato Rural, hoje em seu terceiro endereço em área nobre e 

sala nova, possui em ativos totais: R$ 16.017.390,60 (dezesseis milhões, dezessete 

mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos). 

Tabela 01: Divisão dos ativos administrados pelo Ponto de Atendimento Cresol 

Angelina. 

Indicador Saldo em Reais 

Capital Social R$ 1.250.375,00 

Depósitos a Vista R$ 483.674,36 

Depósitos a Prazo R$ 7.049.432,22 

Carteira Própria R$ 1.898.948,51 

Repasse Investimento R$ 3.399.918,53 

Gerente de PA 

Analista de Negócios Caixa Assistente de 
Negócios / Adm 
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Repasse Custeio R$ 1.935.042,04 

TOTAL 16.017.390,60 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 11/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

 Ponto de Atendimento, esta localizado em área estratégica, junto a Rua 

Leoberto Leal, 185, Centro de Angelina/SC, fica de frente ao Banco do Brasil e da 

Lotérica Zebra, bem como vizinha de vários outros comércios de produtos, serviços 

e de alimentação, com isso existe uma grande concentração de pessoas durante o 

dia, bem como sendo principal rua da cidade. 

Foto 02: Fachada do Ponto de Atendimento da Cresol Angelina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo fotográfico do autor. 

Equipe é composta por 04 colaboradores, 02 Caixas (A - 26 anos cursando 

Administração, admitida em janeiro de 2017 e B - Bacharel em Administração, 23 

anos, admitido em dezembro de 2016), 01 Assistente de Analista de Negócios (25 

anos, Tecnóloga em Processos Gerencias, admitida em março de 2016), 01 Gerente 

de PA  (40 anos, Bacharel em Administração, Pos Graduado em Gestão de Saúde 

Publica pela Fio Cruz/Rj, Pos Graduado em Cooperativismo Rural Solidário pela 

Unicentro/PR e Cursando MBA em Cooperativismo de Credito pela FGV/RJ, com 

certificação Anbima CPA10, ingressou na Cresol Águas Mornas/SC em outubro de 

2013, passou a Gerente Regional Cresol Baser em julho de 2015 e hoje esta 

regressando a Cooperativa. 

 

 

http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
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Foto 03: Equipe Ponto de Atendimento Cresol Angelina, da esquerda para direita 

Caixa Isac, Assistente de Analista Lucelene e Caixa Apoio Franciele.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo fotográfico do autor. Outubro/2017 

1.3 – Município de Angelina/SC 

A história de Angelina começa em 1845, com a família Garcia, que fixou 

residência naquelas terras. Em 30 de novembro de 1859, foi fundada ali uma 

colônia, conhecida pelo nome de Vila Mundéus. A instalação ocorreu em 1860, 

quando oito famílias se estabeleceram no vale, atual perímetro urbano da cidade, 

recebendo lotes de terras com duzentos metros de frente e mil quatrocentos e trinta 

de fundos.  O primeiro diretor foi o agrimensor Carlos Schalappal, que procedeu à 

demarcação daquelas terras em lotes situados no triângulo formado pelo Rio Garcia 

com o ribeirão dos Mundéus, águas do Rio Tijucas e fundos da Colônia de São 

Pedro de Alcântara. Em 1869, tendo 900 habitantes, funcionava uma escola com 20 

alunos. Em 1872 ingressaram na Colônia 12 famílias alemãs vindas de colônias 

vizinhas. 

Pelo Decreto Estadual nº 40 de 10/01/1891 tornou-se distrito de São José e 

recebeu a denominação de Angelina, em homenagem ao então Presidente do 

Conselho de Ministros, Ângelo Muniz da Silva Ferraz. 

O distrito de Angelina era subordinado ao município de São José, assim 

permanecendo até a divisão territorial datada de 1960. Foi elevado à categoria de 

município pela lei estadual nº 781, de 07/12/1961, desmembrado de São José. Pela 

divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 3 distritos: Angelina, 

Barra Clara e Garcia. 
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Quem nasce no município é chamado angelinense, Angelina possui extensão 

territorial de 500,037 km², altitude média de 450m em relação ao mar, região 

basicamente agrícola, fica a 77 Km da Capital Florianópolis, segundo IBGE 2010, 

possuía 5.250 habitantes porém a projeção para esse ano é de 4.943 habitantes, 

havendo uma redução. Possui Apenas duas instituições financeiras na cidade o 

Banco do Brasil e a Cresol, tendo como apoio uma lotérica e Correios que hoje é 

correspondente do BB. 

Imagem 01: Localização geográfica do município de Angelina partindo da capital 

Florianópolis, via BR-282. 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade do turismo religioso é famosa pela Gruta de Nossa Senhora de 

Lurdes, construída em 1902 por Frei Zeno Walbroehl, padre franciscano nascido na 

Alemanha em 1866, possui ainda construções históricas como a Igreja Nossa 

Senhora da Imaculada Conceição, inaugurada em 23 de maio de 1948 onde recebe 

visitante o ano inteiro. Cidade é conhecida como o maior produtor batata salsa de 

Santa Catarina, cultivar ganhou notoriedade a nível Brasil no de 2014, quando Globo 

Rural TV, apresentou a cultivo do produto e a rentabilidade para todo o território 

Nacional. 

Foto 04: Gruta Nossa Senhora, Igreja Matriz e batata-salsa. 

 

 

 

 

Fonte: google.maps 
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Fonte: site da Prefeitura Municipal de Angelina, endereço www.angelina-sc.com.br 

Município entre a década de 80 aos dias atuais, vem tendo um declínio da 

população, a qual em sua grande maioria vive em área rural, sua economia é 

baseada na agricultura onde nos últimos 2 anos teve perdas consideráveis, devido a 

baixa produção ou ainda com baixo preço. O PIB per capita R$ 12.443,78 (Fonte 

IBGE: ano 2010), enquanto o de Santa Catarina em 2014 foi de R$ 36.055,90. Novo 

censo agropecuário deverá apresentar informações preciosas que deverão trazer a 

real situação agrícola do Município. 

Grafico: 01 e 02 População residente município de Angelina/SC 
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Grafico 03: Rendimento domiciliar Angelina em 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: PIB do munícipio de Angelina em 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 – DADOS ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO  

Município, assim como a região, é basicamente rural com uma população que 

vive entorno da produção agrícola e pecuária, na sua imensa maioria no sistema 

Agricultura Familiar, com pequenas propriedades que mantem as plantações 

consorciadas com criação de animais que complementam a renda e ajudam na 
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composição da alimentação das famílias. Possui ainda dezenas de famílias que 

trabalham no sistema de parceria com integradoras com JBS e Morgana Frangos, 

na criação de frangos para o abate, produção de leite também tem certo destaque, 

produto em sua maioria é transformado em queijo na propriedade ou ainda em 

laticínios da Região. 

Tabela 02: Produção animal do município de Angelina/SC em 2016 

Produto Produção 

Bovinos 14.845 cabeças 

Vacas Ordenhadas 5.720 cabeças 

Leite de Vaca 7.642 mil litros 

Mel de Abelhas 98.051 Kg 

Suinos 1.934 cabeças 

Frangos 438.475 cabeças 

 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. NOTA 1: Atribui-se 
zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de 
medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente onde não há ocorrência da variável no 
município. NOTA 3: Não foi realizado levantamento para a variável "quantidade" para o produto da 
aquicultura Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc). NOTA 4: Efetivo dos rebanhos 
em 31/12. 

 Produção agrícola está basicamente alicerçada na cultura de cebola, tomate, 

batata-salsa e o fumo, cultivados em regiões íngremes e em pequenas lavouras, 

utilizando na sua maioria o micro-trator como aliado no manejo do solo e a produção 

escoada para Ceasa localizada, no município de São José/SC, feita pelo próprio 

agricultor ou ainda um intermediário, que escoam a maior parte da produção. 

Tabela 03: Produção agrícola do município de Angelina/SC em 2016. 

Produto Produção 

Produção de cebola em 550 hectares 3.300 toneladas 

Produção de Fumo em 450 hectares 1.133 toneladas 

Produção de Tomate em 80 hectares 2.120 toneladas 

Produção de Batata-Salsa em 600 hectares 9.000 toneladas 
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Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. NOTA: Atribui-se zeros 
aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. 
Exceto dado de batata-salsa, fornecido pelo Engenheiro Agronomo Eugênio Fuck, ex-funcionário 
EPAGRI e atual parceiro Cresol, dados novembro/2017. 

 

 Um dado interessante é a frota de veículos do município, pois conta com 

4.137, para uma população estimada de 4.943, possui 0,83 veículos para cada 

habitante, ou seja relação clara de poder aquisitivos das famílias que possuem na 

sua grande maioria em seus lares um meio de locomoção motorizado. 

Tabela 04:  Evolução da frota de veículos do município de Angelina/SC em 2017. 

 

Fonte: http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos (03/12/2017) 

1.3.1.1 Banco do Brasil Angelina 

Agencia Banco do Brasil, substituiu antigo BESC (Banco do Estado de Santa 

Catarina) instalado no município em 1981, e incorporado em 2008, as novas 

mudanças realizadas pelo Banco do Brasil em maio de 2017, onde  fecharam 

centenas de agências no país, rebaixa Agencia Angelina a Ponto de Atendimento da 

Agencia vizinha de Rancho Queimado, porem com dados coletados junto ao Banco 

Central o mesmo em 2016 conta com números robustos em relação ao PA  Cresol 

Angelina, conforme quadros a baixo: 
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Tabela 05: Números Banco do Brasil de Angelina/SC em 2016 

Depósitos a prazo 2.051.350 Reais 

Depósitos à vista - governo 48.268 Reais 
Depósitos à vista - privado 1.635.609 Reais 
Número de Agências 1 Agências 
Obrigações por Recebimento 2.654 Reais 
Operações de Crédito 33.982.560 Reais 
Poupança 29.233.811 Reais 
Fontes: Banco Central do Brasil, Registros Administrativos 2016. NOTA 1: Atribui-se a expressão 
dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. NOTA 2: 
Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 3: O município 
pode ter mais agências, mas os valores apresentados são das agências que estavam efetivamente 
operantes na data do fechamento da pesquisa 

 

Tabela 06: Números Cresol Angelina/SC em 2016 

DEPOSITO A VISTA - SALDO MÉDIO 120 DIAS (2016) R$ 1.103.900,36 
CRESOL APLICAÇÃO (DEP. A PRAZO) (2016) R$ 6.789.700,10 
CARTEIRA DE CREDITO COMERCIAL (2016) R$ 2.204.577,04 
CARTEIRA DE CRÉDITO DE REPASSE - INVESTIMENTO (2016) R$ 3.692.206,44 
CARTEIRA DE CRÉDITO DE REPASSE - CUSTEIO (2016) R$ 1.734.795,99 
TOTAL  DE OPERAÇÕES DE CREDITO R$ 7.631.579,47 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2016.qvw, base 12/2016 (Gescoop/Cresol Baser) 

1.4 – Momento X Ações a Serem Executadas 

 Mesmo com 10 anos de vida o PA continua abaixo das expectativas e ainda 

não se paga, várias questões contribuíram para os números atuais, porem mediante 

informações apresentadas e números em relação ao município é possível atingir a 

sustentabilidade financeira e sua consolidação como instituição financeira, 

alicerçada no compromisso da Cooperação Solidária. Porém umas séries de 

atividades deveram fazer parte da agenda de mudanças e recuperação do Ponto de 

Atendimento, sendo assim vou tratar através de módulos por assunto e ações, que 

posteriormente serão relacionadas ao sistema de Marketing e com uma proposição 

da Financeira clara e pontual. 

 Objetivo consolidação, é tornar Cresol Angelina em um Ponto de Atendimento 

com equilíbrio financeiro, gerando sobras e contribuindo para o desenvolvimento do 

município, isso de forma sustentável financeiramente, que esse Projeto possa servir 

de inspiração e base para demais Cresol do Sistema Baser.  

http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
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1.4.1 ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE 

 Equipe jovem e com pouco tempo de casa, essa é atual situação, com 

exceção da Caixa (cursando Administração), demais todos com ensino superior, 

ponto positivo, porem demandam treinamento especifico e experiência na função. 

Tabela 06: Equipe de colaboradores do Ponto de Atendimento da Cresol Angelina 

Admissão Cargo Nascimento 

01/02/2017 CAIXA COOPERATIVA JR 11/05/1991 

19/12/2016 CAIXA COOPERATIVA JR 10/10/1994 

14/03/2016 ASSITENTE DE ANALISTA JR 15/04/1992 

02/10/2013 GERENTE DE PA SR 14/10/1977 

11/01/2017 SERVIÇOS GERAIS (4h semanais) 29/08/1968 

Fonte: arquivo RH da Cresol Águas Mornas em outubro de 2017. 

 Todos cumprem o programa do RH Cresol, uma Política de Requisitos 

Mínimos de Cursos por Cargo, (anexo II) recomendações mínimas sobre os cursos 

que fornecem os conhecimentos técnicos e específicos desejados para cada um dos 

cargos dos colaboradores no Sistema Cresol Baser. 

 Conforme Lacombe (2005, p. 14) As pessoas compõem a riqueza e o poder 

das organizações. Na era da informação, o conhecimento é o recurso organizacional 

mais importante das organizações (ULRICH, 1998). 

 Dessa forma todos devem ter 100% da Trilha concluída no primeiro semestre 

de 2018, levando em consideração que estão adentrando novos Cursos, prazo esse 

suficiente para conclusão, bem como CPA 10, 100% da Equipe em 2018 e CPA 20 

para o Gerente. 

 Para criar uma sinergia maior da Equipe e um desenvolvimento profissional, 

realizar Cursos Externos como SEBRAE, parcerias CDL, Workshops, Seminários 

entre outros voltados preferencialmente ao atendimento ao sócio, vendas e 

relacionamento com a Equipe. 

 Sexto elemento da equipe, com a efetivação do Projeto, expectativa de 

contração de um novo membro a Equipe, nesse caso um ANALISTA DE 

NEGÓCIOS, que poderá vir da equipe já existente ou ainda do mercado. Prazo para 

contratação desse novo membro deverá se dar no primeiro semestre de 2019, 

quando houver condições do PA de arcar com os custos do mesmo. Com isso a 



24 
 

tendência de aumento do atendimento ampliação do horário da auxiliar de serviços 

gerais para 20h semanais. 

 

 

Tabela 07: Quadro de ações para desenvolvimento da Equipe PA Cresol Angelina 

 AÇÃO QUEM PRAZO 

Trilha do 

Conhecimento 

Toda equipe  Junho/2018 

CPA 10 Assitente 

Caixas 

Junho/2018 

Dezembro/2018 

CPA 20 Gerente Junho/2018 

Cursos presenciais, 

voltados a ações de 

vendas e atendimento. 

Toda Equipe 1º - Fevereiro - 2018/2019 

2º- Maio - 2018/2019 

3º - Setembro - 2018/2019 

Sexto membro  Analista de Negócios Julho de 2019 

Serviços Gerais 20 h Auxiliar de Ser. Gerais Dezembro/2018 

Reuniões (LUPA) Toda Equipe Mensalmente 2018/2019 

Fonte: projeto do autor 

Cada colaborador já possui suas funções definidas na hora de sua contração, 

porém na prática e na rotina do dia acaba se perdendo, logo desempenho e a 

produção ficam prejudicadas. Para dar maior eficiência e aumento da produtividade 

e algumas funções serão clareadas no que tange a rotina de uma Agencia. 

- Caixa Apoio: responsável direta, pela tesouraria e demais rotinas pertinentes a 

função, como remessas, controle de devolvidos e estornos. Ainda cabe a mesma a 

renovação de novos seguros e auxiliar junto a demandas de sinistros. 

- Caixa: será segundo Caixa, responsável pelo controle de Risco Operacional, 

Seguros Vida, Renda Protegida e Lavoura e Atualização Cadastral, abertura e 

encerramento de contas e emissão de Boletos. 
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- Assistente de Negócios: responsável pela Carteira Agrícola, Cartão Cresol e novos 

Seguros, Tarifas de Manutenção de Conta, bem como apoio a Carteira Comercial. 

- Gerente de PA: responsável por todas as funções relacionadas Agencia inerentes 

a seu cargo, porem responsável direto pela Carteira Comercial. 

Definidas as funções haverá um controle sobre o desempenho de cada 

membro da Equipe, mensalmente deverão serem realizadas reuniões de no máximo 

1 hora usando o método LUPA, desenvolvido pela Empresa Yassaka, Educação 

para Resultados, com sede em São Paulo/SP e que através de consultoria 

apresentou a metodologia, experimentada que permite a prática e efetiva, garantindo 

transformações. LUPA consiste é um acróstico que agrega 4 passos fundamentais 

ao desenvolvimento, onde L é liderar, U unir, P perceber e A é agir. 

1.4.2 ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO 

Houve um grande avanço histórico da questão física, pois Cresol iniciou 

dentro de uma sala cedida pelo Sindicato Rural, posterior a isso ficou mais alguns 

anos em uma Sala próxima a Igreja Matriz, estrutura precária internamente e local 

de baixa circulação. Atualmente esta instalada em local estratégico com grande 

fluxo, de frente com Banco do Brasil, lotérica, Correios e demais comércios. 

Porém, local conta com bonita e ampla faixada, mas com pequeno espaço 

interno cerca de 60m², que abriga caixas, mesas de atendimento, CPD, cozinha e 

banheiro, ou seja com pouco espaço de circulação e de atendimento, causando 

transtornos e alguns momentos perda na qualidade e na privacidade que o 

atendimento ao cooperado demanda. 

Marcos Hirai, sócio-diretor da BG&H, recomenda que: o consumidor se sentir 

confortável em um ambiente onde ele é privilegiado, tende a comprar mais e melhor. 

“Se ele não tem essa sensação, é muito fácil sair da loja e buscar um concorrente”, 

constata. Mimos para o cliente, como oferecer café, por exemplo, são coisas que o 

fazem sentir vontade de permanecer no local. Texto publicado em artigo sobre 

Economia do site Terra. 

Texto afirma e mostra a necessidade de ampliar e melhorar, sendo assim o 

projeto que em janeiro de 2018, deve ser iniciada ampliação do local com aumento 

de 50% do espaço atual, dando mais conforto e privacidade no atendimento, bem 

como melhorar a imagem da Agencia, prazo para conclusão é março de 2018. 
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Imagem 02: Croqui da planta baixa do espaço atual do P.A Cresol Angelina: 

 

Fonte: arte do autor 

Imagem 03: Croqui da planta baixa do novo espaço do P.A Cresol Angelina, apenas 

esboço de acordo com espaço ofertado pelo locador, ainda deverá passar pelo 

Arquiteto e Engenheiro: 

 

Fonte: arte do autor 
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1.4.3 FORTALECIMENTO DA MARCA  

Com a necessidade de aumentar o volume de negócios e consolidar a Marca 

no município e Região, existe a necessidade de realizar Eventos pontuais assim 

como participar de Eventos e Festividades já consolidadas.  

Em site especializado “Comunicação e Tendência”, Marcela Serro Frasson, 

em publicação de artigo (28/06/2014) fala que: Os eventos e experiências são 

ocasiões que permitirão aos clientes atuais ou potenciais vivenciarem, 

presencialmente, experiências prazerosas relacionadas à empresa e à sua marca, 

com o objetivo de despertar seu interesse e envolvimento. Podem ser, por exemplo, 

festas, coquetéis, shows, exposições, eventos esportivos, entre outros. 

De posse do calendário de Eventos da cidade, atuar de forma presencial com 

profissionais no local bem como material de divulgação nos seguintes Eventos pré-

estabelecidos, podendo esses serem eliminados ou ainda ampliados. 

 EVENTOS CONSOLIDADOS: 

24º Festa do Queijo e Mel: acontece no mês de maio, realizada no Centro do 

município, tradicional evento realizado pela Prefeitura Municipal, objetivo é ser 

patrocinador Master, onde Cresol irá aparecer em todo material de divulgação e de 

forma efetiva durante o Evento, com stand e balão. No local Equipe comercial junto 

atração como café & chimarrão. Agenda com prefeitura ainda no mês de janeiro de 

2018, para firmar parceria, caso evento surta efeito planejado poderá se repetir no 

próximo ano de 2019, pois quando buscamos um espaço e o conquistamos 

precisamos manter. 

Festa de Rodeio: acontece nos meses de junho na comunidade do Garcia, conta 

ainda com evento ligado tradições gaúchas com provas e exposições. Como é um 

evento mais popular a idéia é estar presente no material de divulgação, papeis de 

mesa, copos, banners no espaço e balão durantes os dois dias de Evento. 

Festa da Mandioca Salsa: evento ocorre sempre no mês de agosto, na 

comunidade Barra Clara, evento realizado por uma Associação local, na 

oportunidade se reúne produtores e consumidores, ainda junto feirão de negócios e 

exposições. Aproveitando a oportunidade e prestigiando o Evento, inclusive maior 

parte dos envolvidos, são Sócios Cresol, pretende-se fazer parte do Projeto, que é 

realizado apenas em um dia DOMINGO, Cresol deverá estar presente em todo 
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material gráfico, e no local com Balão promocional, stand com balcão de negócios e 

ao lado de parceiros comerciais. 

Stammtisch: na cultura da Alemanha e Áustria o ("mesa cativa" em alemão) é um 

local de encontro reservado num bar ou num restaurante para um grupo de pessoas 

que se reúnem para beber, comer e conversar. Assim no mês de novembro 

tradicionalmente é realizado o Evento, junto ao centro da Cidade,  parceria Cresol se 

restringirá aquisição de um dos espaços comercializados, para poder atender aos 

cooperados que participam, assim como estreitar o relacionamento da Equipe como 

o quadro social. 

Tabela 08: Quadro resumido dos Eventos Externos em Angelina, com ações e 

datas. 

Evento Data Material 

Festa do Queijo e Mel Maio/2018 

Maio/2019 

Balão, Stand e balcão 

de Negócios 

Festa de Rodeio Junho/2018 

Junho/2019 

Balão e material de 

divulgação (copos....) 

Festa da Mandioca 

Salsa 

Agosto/2018 

Agosto/2019 

Balão, Stand e Balcão 

de Negócios 

Stammtisch Novembro/2018 

Novembro/2019 

Material e alimentação 

Fonte: projeto do autor 

EVENTOS CRESOL ANGELINA: 

 Com objetivo especificamente comercial e de estreitar e fazer novas 

parcerias, realização de Feirões de Negócios, é uma modalidade de Evento que 

atrai grande número de pessoas, em busca de conhecer novas tecnologias ou 

mesmo fazer negócios, porém calendário inicial é ano de 2018, a frequência e a data 

poderá ser alterada e reproduzida para 2019, mediante alcance do projeto em 

relação ao esperado. 
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Feirões de Veículos: em dezembro foi realizado o primeiro, que conta com 

parcerias comercias locai e da região, todos com vínculos comercias Cresol, como a 

economia gira basicamente entorno da agricultura, os meses de março e dezembro 

são pontos altos da colheita e comercialização. Aproveitando o período realizar 

feirão de veículos. No evento haverá balcão de negócios, grande divulgação nas 

mídias, e exposição da marca com balão e outros no feirão. Local escolhido é em 

frente a Praça principal, local de maior circulação e visibilidade. 

Feirão Imobiliário: como temos dois parceiros em Bairros diferentes realizar no mês 

de maio e agosto, com foco no financiamento de materiais de construção, na 

oportunidade estalar Tenda e Balão em frente ao estabelecimento parceiro, com 

balão de negócios. A ideia é além de o cunho comercial estreitar as parcerias que 

devem aumentar o nível de movimento dos empresários junto a Cresol. Realizar um 

no comercial Zizo no bairro Garcia e outro no Vô Amandio localizado no Centro, 

evento deverá ter duração de dois dias em cada local, contando com a presença de 

dois membros da Equipe. 

Feirão e Exposição de Maquinas e Equipamentos: com ajuda de parceiros em 

Fevereiro e Julho em frente a Cresol, exposição de máquinas e equipamentos, que 

facilitem o manejo e aumentem a produção, equipamentos esses que podem ser 

financiados de duas formas, carteira comercial ou ainda repasses. Na oportunidade 

estreitar relacionamento com parceiros, evento com baixo custo e mostra a força 

Cresol e capacidade de financiamento. 

Jantar CRESOL & Comércio: hoje possuímos varias empresas, micro 

empreendedores e outros associados a Cresol, na oportunidade apresentar todas as 

facilidades e vantagens Cresol ao quadro de empresários. Com esse evento criar 

uma parceria efetiva e permanente com o grupo assim como CDL local, fazendo 

parte desse seleto e importante grupo. Data escolhida é março e o local deverá ser 

no Centro, contando com a presença da Direção Executiva e Presidente, jantar 

apropriado e capaz de apresentar e vender a Marca como artigo extremamente 

necessário para o sucesso dos empresários. 

 

Tabela 09: Quadro resumido dos eventos internos a serem desenvolvidos pelo PA 

Cresol Angelina, com datas e ações. 
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Evento Data Material 

Feirão de Veículos Março/2018 

Dezembro/2018 

Balão, Tenda e balcão 

de Negócios 

Feirão Imobiliário Abril/2018 

Junho/2018 

Balão, Tenda e balcão 

de Negócios 

Exposição e Venda de 

Maquinas e 

Equipamentos 

Fevereiro/2018 

Julho/2018 

Balão 

Jantar CRESOL e 

Comércio 

Março/2018 Panfletos e banners 

Fonte: projeto do autor 

1.4.4 Crédito Rural 

 Cresol desde que iniciou a operar Credito Rural vem evoluindo 

gradativamente, como repassador na modalidade, porem temos um longo caminho a 

seguir, hoje a Cresol Angelina responde por cerca de 23% do mercado, porem a 

meta é 50% do mercado nos próximos dois anos.  

 Pois o valor das operações do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) no Brasil, atingiu R$ 22,7 bilhões na safra 2016/17, 

aumento de 3,4% ante a temporada anterior. Os dados são da Secretaria Especial 

de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead). Apresentando assim 

mesmo que tímido, um crescimento Nacional, falando localmente estamos focados 

em trazer da Carteira Banco do Brasil para a Cresol. 

 Estratégia inicial vem a Encontro da análise dos sócios que já contratam 

modalidade Custeio, avaliando cada caso individualmente para majorar os mesmo 

em 20%, novos contratos a serem operados com Sócios que ainda não o contratam, 

mais o maior desafio são os novos sócios e conquistar aqueles que operam com o 

Banco do Brasil. 

 O Lançamento do Plano Safra 2018/2019, deverá ser um evento  repleto de 

novidades, atraindo no mínimo uma centena de participantes, hoje o evento não 

consegue reunir mais 30 pessoas, posterior a isso visitas coordenadas em parceria 
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com ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), visitando entre o mês de junho e 

agosto no mínimo 100 famílias.  

Tabela 10: Quadro resumido dos Eventos a serem realizados pelo PA Cresol 

Angelina, com datas e ações 

Evento Data Material 

Lançamento Plano Safra Junho/2018 

Junho/2019 

Balão, material gráfico e 

brindes 

Visitas estratégicas Junho a Agosto/2018 Veículo, material gráfico 

Fonte: projeto do autor 

1.4.5 Receitas com Produtos e Serviços 

 Já é uma realidade as intuições financeiras buscar receitas em serviços, 

conforme artigo publicado (06/05/2016) no site da Exame, onde Aluísio Alves, fala 

que: “Os grandes bancos privados do país estão intensificando iniciativas para 

ampliar receitas com tarifas e serviços, tentando amortecer os efeitos da contração 

do crédito e aproveitando um ambiente em que o número de competidores encolhe”. 

 Atualmente a receita com produtos e serviços esta a baixo da expectativa, 

assim como da média do mercado, nesse quesito não significa que precisamos 

deixar de ser uma Cooperativa, porem existe a necessidade de aumentar a 

rentabilidade, haja vista que o custo vem aumentando de ano a ano, logo são três 

pilares que norteiam o projeto de incremento das receitas. 

TARIFAS: após estudo de toda a carteira, incrementar a cobrança com as novas 

tarifas que serão praticadas a parir de 2018, tanto para Pessoa Física como para 

Pessoa Jurídica, projeto é de ampliar em 100% receito com o serviço, ainda no ano 

de 2018. 

SEGUROS: hoje conseguimos manter a carteira de seguro alicerçada praticamente 

na renovação e nos novos seguros obrigatórios, logo precisamos ampliar a receita 

com o produto, assim visitas estratégicas assim como em todos Eventos deverá 

fazer parte da prateleira em lugar de destaque, Projeto é ampliar a receita com o 

mesmo em 30% no ano de 2018 e mais 30% em 2019. 

http://www.exame.com.br/topicos/bancos
http://www.exame.com.br/topicos/credito
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BOLETOS: ampliar o número de usuários de Boletos Cresol, o qual está sendo 

reestruturado facilitando o Projeto dando maior eficiência e agilidade do Produto, 

pois a receita é considerável além de atrair deposito a vista, esse projeto faz parte 

de todas as ações que envolver Comércio e agricultores que fornecem 

Supermercados da Região. 

1.4.6 COMPLIANCE 

Compliance é um termo anglo-saxão originário do verbo to comply, cujo 

sentido é agir de acordo com uma regra, um pedido ou um comando, Compliance é 

o dever de cumprir, de estar em conformidade de fazer cumprir regulamentos 

internos e externos impostos às atividades da organização (Morais, 2005, apud 

Santos).  

Maravilhoso poder ampliar o volume de negócios com a série de ações que 

serão desencadeadas após o inicio da aplicação do Projeto, porém precisamos fazer 

isso com seriedade e segurança necessária para garantirmos a sustentabilidade do 

negócio, logo estruturar essa área dentro do Ponto de Atendimento é o primeiro 

passo. 

CADASTRO: primeiro e mais importante passo, onde tudo começa, sendo assim 

apenas um responsável fará o mesmo, esse profissional recebeu e continuará 

recebendo instruções a respeito do assunto para aumentar assertividade, fidelidade 

dos documentos e organização. 

PROPOSTAS: profissional no momento que lançar terá de ter Cadastro perfeito, 

esse avaliará tudo que norteia a Score do proponente, envolvidos e assegurando 

que garantias estejam de acordo ao risco do crédito. 

LIBERAÇÃO: após passar as duas primeiras etapas o Gerente fará avaliação do 

crédito, para posterior envio ao Comitê de Crédito, nessa etapa avaliará todos os 

dispositivos e riscos inerentes a cada proposta, isso de forma ágil e profissional. 

DOSSIÊ: ao término da burocracia, inerentes a modalidade de crédito o mesmo 

passará por conferencia antes de ser remetido ao arquivo central da Sede. 

TESOURARIA: Cresol adotou o termo Caixa Apoio para responsável pela condução 

dos valores que passam por dentro da Agencia, porém esse profissional deverá ser 

constantemente avaliado em atos e na guarda dos valores, esses deverão ser 
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constantemente conferidos valores do sistema com valores físicos, assim como 

entrada e saída de volumes de moedas para evitar lavagem de dinheiro. 

1.4.7 Cobrança Eficiente 

Faz parte do mercado financeiro o risco do crédito, mesmo mediante uma 

rigorosa e profissional liberação de recursos, corremos o risco de haver atrasos no 

pagamento das parcelas ou seja na devolução do recurso tomado. Com a 

capacitação dos profissionais do PA, haverá uma maior preparação para tratarmos 

de um assunto corriqueiro, porém delicado, pois não podemos perder o foco que é o 

bem estar da Cooperativa, logo três etapas farão parte da rotina de cobrança: 

ATÉ 15 DIAS: caixa fará ligação ou entrará em contato com inadimplente, para 

comunicar do atraso, assim como tem a obrigação de avaliar no sistema a situação 

de todos os sócios que se dirigirem ao atendimento. 

DE 15 A 30 DIAS: assistente entrará em contato com o devedor e avais, 

comunicando o atraso e solicitando a quitação do débito, após esse período os 

envolvidos terão seus nomes encaminhados ao cadastro de negativados nesse caso 

SERASA. 

APÓS 30 DIAS: nomes serão encaminhados a estrutura de cobrança da Sede e 

receberão visitas os devedores e avais, com objetivo de resolver o mesmo em um 

prazo máximo de 60 dias. 

1.4.8 – Folhas de Pagamento 

 Sistema Cresol vem evoluindo de forma a podermos operar folhas de 

pagamento de Prefeituras, Câmaras de Vereadores e Empresas, Cresol de Angelina 

tem como objetivo, empresas já associadas e que possuem folhas de pagamento 

em outras instituições. Essas ações comerciais fazem parte dos Projetos que 

envolvam os segmentos em ações como Jantar com Comercio, mas visitas pontuais 

serão essenciais para êxito do Projeto. 

 Visita a todas as Empresas sócias, juntamente com a Diretor Executivo a fim 

de trazer a folha para Cresol, essas visitas se darão ainda no primeiro semestre de 

2018, já no segundo semestre para empresas ainda não associadas, com isso além 

da movimentação estaremos ampliando o numero de sócios. 
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1.4.9 – Valorização do Quadro Social 

 Cresol é feita de gente, em especial de agricultores que acreditaram no 

Projeto, pessoas essas responsáveis por manter acessa a chama do 

Cooperativismo, mas além de fazer parte do projeto Cresol eles precisam se sentir 

peça fundamental e constantemente valorizada, para não perdermos nossa 

Essência. 

 Conforme determina o PEP 2016/2020 “Fortalecer junto ao quadro social a 

identidade cooperativista”, pois além de negócios precisamos afirmar nossas 

escolhas e a cooperação. Assim como a Drª Myrian Layr Monteiro Pereira Lund 

descreve “A Sociedade Cooperativa é a união de pessoas com interesses comuns, 

que buscam satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais 

por meio de uma cooperativa organizada economicamente e de forma democrática.” 

(apostila MBA em Gestão Empresarial: Cooperativa de Crédito, p.6), manter uma 

relação próxima com o quadro social é uma obrigação. 

 Projeto consiste em visitas pontuais a sócios fundadores, maiores aplicadores 

e que tenham maior movimentação financeira, essas visitas terão de ser constantes 

e realizadas pelo Gerente na companhia de mais um colaborador ou ainda Diretor. 

Na oportunidade além de agradecer tudo que esse sócio representa presenteá-lo 

com um brinde Cresol, isso além de estreitar o relacionamento divulga a marca e a 

leva para dentro dos lares e assim para a vida daquele que é nosso maior tesouro 

ASSOCIADO CRESOL. 

 Visitas serão de no mínimo 08 sócios mês,  entre os meses de fevereiro a 

novembro, expectativa nesse período 2018 e 2019 é de visitar ao mínimo 200 

sócios, cerca de 30% do quadro social. 

1.4.10 Carteira Comercial  

 Baseado no crescimento proposto pelo PEP 2016/2020, existe a necessidade 

de crescimento da carteira comercial em 25% ao ano, logo ações de vendas 

deverão estar focadas em ampliar esses números, pois em média o ganho real 

sobre essa rubrica é de 2,74%, onde vem a maior parte das receitas das 

cooperativas. 
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Gráfico 01: Crescimento da carteira comercial do PA Cresol Angelina 

 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 10/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

 

 Baseado no crescimento por linhas o crédito com veículos deverá alcançar ao 

final do ano de 2019, cerca de R$ 1.636.495,84, ou seja corresponder a 54,87%, 

mostrando que existe a possibilidade dessa meta ser superada de modo carteira 

comercial como um todo. 

2   MARKETING 

 São varias as palavras que definem o termo Marketing, mas existe um termo 

que mais acho apropriado, frase do grande Felipe Kotler, que define marketing como 

um processo social “por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de 

que necessitam e que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos 

e serviços de valor com outros” (KOTLER 2000 p.30). Assim atingir os objetivos 

propostos nesse Trabalho perpassa por essa importante área, com ações pontuais e 

especificas a serem desenvolvidas no período relativo aos dos dois anos do Projeto. 

Ainda usando as palavras de Kotler temos de um lado um grupo de 

Associados Cresol que buscam serem atendidos na sua plenitude com todas os 

produtos e serviços do Sistema Financeiro com um diferencial cooperativista, logo 

que isso se reverta em benefícios diretos ao quadro social, ou seja que tenha 
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Crescimento 25% ao ano 

http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
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retorno financeiro a Cooperativa, o que chamamos de sobras em cada exercício. De 

outro lado Administradores preocupados em entregar a esses ávidos sócios, o que 

tanto desejam de forma eficiente, com preço competitivo e acima de tudo com 

qualidade no atendimento do quadro Social, por fim assegurando segurança 

necessária de seus recursos e que esses gerem receitas. 

Pois o segundo Kotler e Keller, “o Marketing não cria necessidades, as 

necessidades existem antes dele. P marketing juntamente com os outros fatores 

sociais, influenciam os desejos. (2005, p20) 

Trazendo essa discussão para dentro do Projeto de Consolidação do Ponto 

de Atendimento tenho algumas sugestões e estratégias baseadas no estudo da 

disciplina para efetividade do Projeto, o qual área Marketing é de grande 

importância. 

2.1 – ENDOMARKETING 

 Grande sacada de um administrador é investir nesse segmento, chamado 

Endomarketing, que nada mais é que uma maneira de estruturar ações internas, 

nesse caso Cresol, que visem ampliar a satisfação do seu quadro de colaboradores 

assim como a imagem da Empresa, com isso evitando o chamado turnover (índice 

de rotatividade). 

 Segundo a definição da professora Valéria: 

Endomarketing ou Marketing Interno, foca nos colaboradores e em 

todos que fazem parte do negócio. É uma estratégia e além de 

utilizar os conceitos de marketing, usa também estratégia de 

administração e gestão de recursos humanos, buscando criar uma 

comunicação assertiva e alinhada. Cujo objetivo é persuadir o 

primeiro e mais importante cliente – o cliente interno! (Rodrigues, 

2017, p 48) 

Como a ação é voltada ao Ponto de Atendimento, foco é o quadro de 

colaboradores, porém a Cresol Aguas Mornas já possui uma série de ações voltadas 

ao assunto como Plano de Saúde, treinamento e capacitação, eventos para 

colaboradores e familiares, ascensão profissional através de meritocracia e 

constante Feedback. Sugestão é de manter sempre aberto um canal de 

comunicação com Equipe para reduzir a distância entre o que o que colaborador 
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deseja com que pode de fato alcançar, auxiliando o mesmo a atingir seu 

crescimento profissional, dando instrução necessária assim como oportunidade de 

realizar novas tarefas. 

Como canal de comunicação, manter Equipe em sintonia e informada, com 

uso de quadro em área de circulação interna, redes sociais, ferramentas internas 

como email e hangouth, breve reuniões de 5 minutos na manhã e de 5 minutos no 

final do dia. As politicas de benefícios são claras e de acesso a todos, porém 

incentivar a acompanhar, visando o reconhecimento por desempenho, disponibilizar 

sempre o conhecimento e a informação, cada qual deve ter um Plano de Carreira, 

mensurar o clima organizacional junto aos membros para identificar se algo precisa 

ser mudado ou adicionado. 

2.2 - Plano de Mídia 

 Meios de comunicação estão evoluindo com uma rapidez incrível, 

demandando acompanhar novos modelos para atingir quadro social, no Município 

de Angelina, rádio e a internet (redes sociais) são os meios mais eficientes de atingir 

nossos cooperados, por isso o Projeto consiste em duas frentes. 

 Usar ainda o Marketing Institucional que segundo definição de Valéria S. G. 

Rodrigues, “é quando a empresa fala de si mesma, seus feitos, suas conquistas, 

sem visar o lucro direto com isso!” (2017, p 57), comercialmente é importante porém 

precisamos consolidar a marca, envolvendo a todos em especial o quadro social. Na 

verdade “Marcas são feitas (e existem) apenas na mente do consumidor.” King 

(publicitário inglês), 1973, apud. Valéria S. G. Rodrigues, 2017, p 28). 

 Avaliando junto com colaboradores, direção e quadro social, rádio e redes 

sociais hoje é o principal veiculo de comunicação, com isso delineamos estratégias 

voltadas ao Cooperado Cresol. 

2.2.1 – Marketing usando Rádio 

 Radio Vale das Graças FM 98,3 é muito ouvida na região, pois é feita por um 

grupo de pessoas influentes que atingem grande número de ouvintes, dessa forma 

Projeto é comprar para o período de 2 anos espaço cativo na grade com inserções 

diárias de informações a respeito da Cresol, assim como seus produtos e serviços 

além de estar criando promoções que visem a interação do ouvinte com a Cresol 

Angelina. 
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Imagem 04: Banner do site da rádio comunitária, Portal do Vale, do munícipio de 

Angelina/SC 

 

Fonte: www.portaldovalefm.com 

 Plano é de 10 chamadas diárias com imagens Cresol no site e nas redes 

sociais as quais a Radio mantem, fixando na mente do ouvinte a marca e ao mesmo 

tempo fazer parte do cotidiano da Cidade. 

2.2.2 – Programa de Mensagens Instantâneas 

 Aplicativos como Whatsapp, hoje fazem parte da rotina de praticamente todas 

as pessoas que usam aparelho celular, hoje no interior as famílias não conseguem 

acesso a linhas telefônicas mais possuem acesso a Internet, com avanço da 

tecnologia que permitiu de forma barata o acesso ao sinal. 

Imagem 05: Usuários do aplicativo Whatsapp no mundo em 2014. 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/02/1418158-whatsapp-diz-ter-38-milhoes-de-usuarios-

no-brasil.shtml 

 Para John Cleiton, “O Marketing Digital não veio para substituir o marketing 

convencional, assim como a internet não veio para substituir a TV, elas são mídias 

complementares. Isso facilitou o pequeno, médio e grande empresário. Para as 

pequenas empresas que antes não tinham como investir em mídias de massa, agora 
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podem utilizar a internet como aliada na divulgação do seu produto.” (14/08/17, 

artigo Marketing e as Redes Sociais) 

Usando essa tecnologia, instalar o aplicativo em equipamento na Unidade 

onde tenha atualizado os números de seus sócios e possa estar frequentemente 

enviando mensagens, que podem ser comercial, institucional ou ainda informativa, 

estreitando o relacionamento e acompanhar a tendência do mercado. Marketing 

Digital é uma tendência mundial. 

2.2.3 – Pagina em Rede Social 

 Na definição de Flaubi Farias, no blog de Marketing Digital de Resultados, 

afirma que “Facebook é a rede social mais popular do planeta. Só em solo brasileiro, 

a rede engloba 90% da população que tem acesso à internet. Ou 90 milhões de 

pessoas para ser mais exato. Hoje torna-se uma rede social em que a qualidade 

supera a quantidade. Ou seja, é recomendado que as publicações sejam o mais 

relevante possível, e moderadas na quantidade.” (publicado em 10/12/2015). 

 Hoje a Cooperativa já mantem uma pagina que recebe os cuidados de uma 

Empresa Terceirizada especializada na área, porém Equipe Angelina estará 

constantemente fornecendo elementos à empresa, com objetivo dos Sócios 

Angelina, estar curtindo e compartilhando, as inserções deverão ser alternadas entre 

institucionais e comerciais, obedecendo o calendário de Eventos do Projeto. 

Imagem 06: Banner de capa da página da rede social Facebook mantida pela Cresol 

Águas Mornas 

 

Imagem: https://pt-br.facebook.com/cresolaguasmornas/ 05/11/2017 

 

 

https://pt-br.facebook.com/cresolaguasmornas/
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2.3 Financiamento de Veículos 

 Hoje a Cresol Angelina tem financiado 38 veículos, totalizando uma carteira 

de R$ 409.123,96, média por contrato R$ 10.766,42. Se possuimos 1781 

automóveis, (dados outubro/2017) onde média nacional é de 80% desses serem 

financiados, temos um mercado todo a ser explorado, hoje possuímos apenas cerca 

de 2% financiado desses financiados pela Cresol. 

Imagem 07: Mercado brasileiro de veículos financiados, segundo CETIP em outubro 

de 2017 

 

Fonte: https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home (04/10/2017) 

 Como existe todo um mercado a ser explorado, projeto é a realização de 

feirões de veículos, massificação em redes sociais, radio, material impresso, 

parceria com lojas e revendas da cidade e municípios vizinhos, para apresentar a 

Cresol como melhor financeira de veículos, pois nesse projeto conseguimos ainda 

atrai novos sócios e aumentar a rentabilidade da carteira como oferta da outros 

produtos da prateleira.  

Tabela 11: Projeção de vendas de veículos junto ao PA Cresol Angelina, 

considerando aumento do volume da carteira. 

2017 2018 2019 Aumento 

38 76 152 300 % 

R$ 409.123,96 R$ 818.274,92 R$ 1.636.495,84 R$ 1.227.371,88 

Fonte: projeção do autor 

https://www.cetip.com.br/Financiamentos/home
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2.4 Crédito Rural 

 Conforme relatado anteriormente hoje a Cresol Angelina responde por cerca 

de apenas 23% do mercado de repasse no Município, usando ainda o Plano 

Estratégico Participativo Cresol 2016/2020, que é alcançarmos 50% do mercado de 

Repasses nas regiões as quais estamos inseridas, necessitamos mais que dobrar 

nossa participação. 

Tabela 12: Projeção de crescimento da carteira de repasse do PA de Angelina pela 

ótica do PEP 2016/2020 

Linhas  2017 2018 2019 

Investimento R$ 3.399.918,53 R$ 5.469.434,16 R$ 7.391.127,24 

Custeio R$ 1.935.042,04 R$ 3.112.893,72 R$ 4.206.613,13 

Total R$ 5.334.960,57 R$ 8.582.327,87 R$11.597.740,37 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 11/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

 Ações já pontuadas com eventos internos e externos corroboram para o êxito, 

porém agilidade em acatar a proposta e repassar o dinheiro na conta do associado 

está entre as prioridades, pois no passado chegamos a levar mais de 30 dias em 

média e hoje conseguimos fazer em uma média de 10 dias, porém o projeto é trazer 

para 07 dias no máximo e renovações 5 dias. Com isso estaremos criando um efeito 

cascata boca a boca como eficiente e transparente aos cooperados e a sociedade. 

 Porém ações deverão se intensificar apresentando a marca Cresol como a 

melhor instituição no que tange Credito Agrícola, isso se dará com ações internas e 

externas. Internas com capacitação da Equipe e do ATER (Engenheiro Agrônomo) 

para dar agilidade e Externas no que refere parcerias com empresas, realização de 

eventos programados conforme grade proposta, que visem ampliar o numero de 

sócios que operam a modalidade. 

Imagem 08: Material gráfico utilizado para divulgar evento promovido pelo PA Cresol 

Angelina, Silva Tratores e Modemac. 

http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
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Fonte: cópia flyer desenvolvido pelo setor de Marketing da Cresol Baser. 

2.5 Marca dentro dos Comércios 

 Por ser um pequeno município, são poucas as empresas, as maiores todas 

praticamente já estão de alguma forma ligadas a Cresol seja na pessoa física ou 

mesmo jurídica, mais existe um bom espaço de trabalho, pois maior movimento 

dessas empresas está no Banco do Brasil. Aproximação com a CDL (Câmara dos 

Diretores Lojistas) de Angelina é um dos primeiros passos, conversa que já avança, 

meta é ter ao menos 10 empresas trabalhando efetivamente com a Cresol Angelina. 

 Ideia principal é estar fornecendo além da parceria comercial do crédito, 

soluções para essas empresas, as quais levam consigo a marca Cresol, dessa 

forma existirá uma ligação direta empresa com Cresol, serviços como maquinas de 

cartão habilitadas pela Cresol (domicilio bancário), uso dos Boletos Bancários 

Cresol, usar aplicativo para fazer as operações corriqueiras.  Pagamento de 

fornecedores com Cheque Cresol, pagamento da folha dos funcionários através da 

Cresol, seguro de seus patrimônios com a Cresol. 

 

Imagem 09: Banner de divulgação usado para divulgar trabalho a Cresol junto ao 

Publico Pessoas Juridicas. 
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Fonte: cópia banner desenvolvido pelo setor de Marketing da Cresol Baser. 

 

 O ano de 2017 foi um ano de mudanças Cresol que passou a olhar PJ por 

outro prisma, preparando uma serie de produtos e serviços que atendem esse 

publico, inclusive meta do PEP 2016/2020, é de 5% de o quadro serem Pessoa 

Jurídica, com contas ativas. Junto com esse trabalho deixamos dentro da própria 

Empresa material gráfico com Banner, folder e flyer para divulgação de nossas 

linhas de crédito e serviço, mais uma forma de inserção da Marca. 

Imagem 10: Faixa usada pela Cresol para atrair atenção do publico para as linhas de 

crédito. 

 

Fonte: cópia faixa desenvolvida pelo setor de Marketing da Cresol Baser. 
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2.6 Segmentação da Carteira 

 Hoje Cresol não possui segmentação da carteira de forma efetiva, existe 

alguns testes ou pilotos, mas com objetivo de dar maior qualidade no atendimento, 

tornar ele mais pessoal e exclusivo, com objetivo do sócio se sentir de fato 

importante, afinal ele é um dos proprietários. Para assegurar esse trabalho, que 

contará com uma analise e compreensão do perfil do quadro social será divida da 

seguinte forma, enquanto não houver o sexto elemento na Equipe. 

 CARTEIRA GOLD: de responsabilidade do Analista, carteira rural com 

devedores até R$ 50 mil, aplicadores até R$ 30 mil e carteira comercial até R$ 30 

mil, pois o sistema permite essa segmentação. Com essa carteira a linha de trabalho 

será diferenciada mediante a capacidade de pagamento envolvida, mais não menos 

importante. Esse grupo deverá estar sendo monitorado de forma que possam 

ultrapassar essa barreira e passar para segundo estágio. 

 CARTEIRA PLATINUM: de responsabilidade do Gerente, carteira rural com 

devedores acima de R$ 51 mil, aplicadores acima de R$ 31 mil e carteira comercial 

acima R$ 31 mil, pois o sistema permite essa segmentação. Esse grupo necessita 

de maior atenção e senioridade na avaliação do crédito e no cuidado com as 

aplicações, logo precisa haver um acompanhamento individualizado, que demandam 

visitas constantes para manter a saúde desse importante grupo. 

 O projeto deverá ocorrer de forma interna, porém com a necessidade do sócio 

sentir que esta sendo muito bem atendido pela Cresol, tornando essa sua única 

instituição financeira, levando esse bom atendimento ao ciclo de relacionamento do 

mesmo, mostrando que a Cresol Angelina é o local ideal para quem deseja 

comodidade, eficiência e resultados. 

2.7 Interior do Ponto de Atendimento 

 Foi apresentado ainda no plano operacional, necessidade de ampliar o 

espaço de atendimento ao Cooperado, isso tudo vai ao encontro de uma série de 

atividades que dependem dessa ação, como estruturação da equipe, segmentação 

da carteira e trazer mais PJs, ou seja precisamos mais espaço e um layout altura do 

Projeto. 

 Ideia é mostrar maior espaço de circulação isso traz noção de grande, dar 

maior privacidade, trazer mais conforto para Equipe assim como os sócios, espaço 
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atual passa imagem de estrutura de apoio enquanto a imagem que estamos 

vendendo é de um Ponto de Atendimento forte e com capacidade de aumentar em 

100% carteira de repasse, de 300% credito em veículos e de trazer 75% do 

Comercio para dentro da Cresol, são alguns pontos que denotam a necessidade de 

adequação do espaço.  

  

3 PLANO FINANCEIRO 

 

 Quando nos referimos a um planejamento financeiro, estamos tratando de 

uma consequência do Projeto apresentado até o momento, nesse ponto que 

apresento a situação atual do mercado, que atrelada às ações, irão mostrar qual o 

volume de negócios e a rentabilidade desses para que haja um casamento receita 

versus despesas. Esse números deverão ocorrer no período estabelecido do Projeto 

que é de dois ano, gerando receita ou seja o Ponto de Atendimento deverá estar se 

pagando, com sobras para auxiliar na manutenção da Cooperativa e por 

consequência devolver essa sobra ao quadro social. 

3.1 Custos com a Ponto de Atendimento  

 Sistema Cresol apresentou recentemente no início de novembro de 2017, a 

criação de uma ferramenta que possibilite mensura o custo real de cada Unidade do 

Sistema, porém não está disponível para as Cooperativas. Mediante ao fato os 

custos são aproximados, de acordo com a Administração da Cresol Águas Mornas, 

muito próximo da realidade, valores esses utilizados pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria Executiva. 

Tabela 13: Centro de Custos fixos do Ponto de Atendimento Cresol Angelina 

Nome Conta R$ Mensal 

  
 DESPESAS DE PROG ALIMENTAÇÃO 

TRABALHADOR  R$   3.921,75  

DESPESAS DE PLANO DE SAUDE  R$      440,00  

DESPESAS COM PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR   

DESPESAS DE F.G.T.S.   

DESPESAS DE INSS PARTE EMPRESA   
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DESPESAS DE PESSOAL - SALARIOS   

DESPESAS DE HORAS EXTRAS   

QUEBRA DE CAIXA  R$      540,00  

DESPESAS DE 13º SALARIO   

DESPESAS DE FERIAS GOZADAS   

DESPESAS SEGURO VIDA DE FUNCIONÁRIOS   

DESPESAS DE PIS/PASEP S/ FOLHA DE 
PAGAMENTO - RATEADA   

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS EMPREGADOS   

   R$   4.901,75  

DESPESAS COM CONV COM COOP CENTRAIS  R$   1.125,00  

   R$   1.125,00  

DESPESAS DE MANUTENCAO CPD  R$      475,00  

DESPESAS COM CONSULTAS CADASTRO 
(SPC/SERASA)  R$      902,00  

DESPESAS DE SERV VIGILÂNCIA E SEGURANCA  R$      670,00  

DESPESAS COM MENSALIDADES TV CRESOL   

   R$   2.047,00  

DESPESA COM AGUA  R$        53,00  

DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA  R$      593,51  

DESPESAS DE ALUGUEL  R$   1.874,00  

DESPESAS DE TELEFONE  R$      242,89  

DESPESAS DE INTERNET  R$   2.400,00  

DESPESAS DE MAT DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO  R$        43,80  

DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  R$      197,50  

DESPESA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  R$      507,00  

DESPESA DE SEGURO DAS AGENCIAS  R$      504,00  

DESPESAS DE COPA E COZINHA  R$      184,89  

   R$   6.600,59  

DESPESAS COM BENS DE USO DURÁVEIS  R$        57,00  

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO   

   R$        57,00  

DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  R$        23,60  

DESPESAS COM ISSQN  R$        37,78  

IMPOSTO DE RENDA P. JURÍDICA A RECOLHER  R$        55,25  

DESPESA COM CSLL  R$        62,50  

   R$      179,13  

PROV. CLD OPERACOES DE CREDITO   

   R$             -    

   R$ 14.910,47  

 

3.1.1 Custos com Equipe 

 Conforme tratado no item 1.4.1 existe a necessidade de adequação da 

Equipe, com a contração de um sexto elemento (Analista de Negócios) e aumentar 
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de 4h para 20h semanais os trabalhos da Auxiliar de Serviços Gerais, porem são 

custos adicionais, que mensuro para buscar ponto de equilíbrio. 

Tabela 14: salários da Equipe PA Cresol Angelina 2017 e projeção até 2019. 

Colaborador(a) 
Salário 

Dez/2017 

Salário 

Jun/2018 

Salário 

Dez/2018 

Salário 

Jan/2019 

Salário 

Dez/2019 

Caixa Apoio      

Caixa      

Assit. Analista      

Analista de Neg.      

Gerente      

Aux S. Gerais      

Custo Mensal      

Fonte: base de dados recolhidas junto ao RH Cresol Águas Mornas mais projeção do autor. 

 Outro ponto é a necessidade constante de aperfeiçoamento da Equipe, 

conforme tratado no item 1.4.1, pois de acordo com o calendário se faz necessário 3 

cursos por ano, os quais remontam para assuntos voltados a rotina e a demanda do 

Ponto de Atendimento, conforme custos aproximados. 

Tabela 15: Custos com capacitação da Equipe PA Cresol Angelina no decorrer do 

Projeto. 

Colaborador(a) Fev/2018 Mai/2018 Set/2018 Fev/2019 Mai/2019 Set/2019 

Caixa Apoio x  x x  x 

Caixa x  x x  x 

Assit. Analista x x x x x x 

Analista de 

Neg. 
   

x x x 

Gerente x x x x x x 

Custo Mensal R$ 920,00 R$ 460,00 R$ 920,00 R$ 1.250,00 R$ 750,00 R$ 1.250,00 

Fonte: projeção do autor 
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 Custos médios com eventos dessa área na região de Florianópolis, giram 

entorno de R$ 230,00 por evento para 2018, já em 2019 cálculo foi usando R$ 

250,00. 

3.1.2 Ampliação do PA 

 Outro custo citado relativo ao Ponto de Atendimento, é relação adequação do 

espaço físico, pois existe a necessidade de ampliação conforme descrito no item 

1.4.2, que de acordo com proprietário do imóvel existe a disponibilidade de realizar a 

obra, que entregará em março de 2018, logo haverá um incremente nos custos. 

Tabela 16: Custos com investimento na ampliação do espaço físico do PA Cresol 

Angelina. 

Custos  Dez/2017 Março/2018 Março/2019 Dez/2019 

Aluguel (fixo) R$ 1.874,00 R$ 2.811,00 R$ 2.951,00 R$ 2.951,00 

Moveis - R$ 3.953,60 - - 

Equipamentos TI - R$ 6.558,00 - - 

Custo Mensal R$ 1.874,00 R$ 13.322,60 R$ 2.951,00 R$ 2.951,00 

Fonte: custos do aluguel oriundos do contrato de aluguel, orçamentos e projeção do autor. 

Móveis: 02 mesas para atendimento, 02 armários duas portas, 02 cadeiras com 

rodas, 05 cadeiras fixas, 02 longarinas com três lugares, 01 balcão (orçamento em 

anexo IV) 

Equipamentos TI: 01 computador portátil, 01  computador fixo e TV 32” LED. (anexo 

IV) 

Serviços TI: instalação dos comutadores, cabeamento e mudança do CPD, Cresol 

dispõe de profissionais para realização do trabalho. 

3.2 Fortalecendo a Marca através dos Eventos 

 Fortalecer a merca e a deixar em ascensão é uma tarefa árdua, pois em 

momento algum podemos parar, pior que chegar no topo é se manter nela, 

pensando nisso uma série de Eventos fazem parte do Projeto, são eventos Externos 

e Internos, onde seus custos de alteram de acordo com sua proporção, conforme 

tabela: 
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Tabela 17: Custos com eventos externos, planejados para o projeto junto ao 

munícipio de Angelina/SC 

Evento Data Os Custos Custos por 

Evento 

Festa do Queijo e Mel Maio/2018 

Maio/2019 

Locação, patrocínio, 

atração stander 

R$ 3.800,00 

Festa da Bergamota Junho/2018 

Junho/2019 

Patrocínio e atração 

stander 

R$ 2.200,00 

Festa da Mandioca 

Salsa 

Agosto/2018 

Agosto/2019 

Patrocínio R$ 1.000,00 

Stammtisch Novembro/2018 

Novembro/2019 

Espaço e buffet R$ 850,00 

  Custo Anual R$ 7.850,00 

Fonte: projeção do autor 

Tabela 18: Custos com eventos internos, a serem realizados pelo PA Cresol 

Angelina, conforme projeto 

Evento Data Os Custos Custos por 

Evento 

Feirão de Veículos Março/2018 

Dezembro/2018 

Divulgação e brindes R$ 850,00 

Feirão Imobiliário Abril/2018 

Junho/2018 

Divulgação e brindes R$ 500,00 

Exposição e Venda de 

Maquinas e 

Equipamentos 

Fevereiro/2018 

Julho/2018 

Divulgação e brindes R$ 400,00 

Jantar CRESOL e 

Comércio 

Março/2018 Jantar e brindes R$ 2.500,00 

Lançamento Plano 

Safra 

Junho/2018 Divulgação, coquetel 

e brindes 

R$ 800,00 

  Custo Anual R$ 5.050,00 

Fonte: projeto do autor 
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3.3 Valorização do Quadro Social e PJ 

 Conforme tratado no item 1.4.9, existe a necessidade de valorizarmos nos 

sócios com visitas pontuais, forma de aproximar a Cresol de seu maior tesouro, 

quadro social. No item 1.4.5 tratamos das visitas Pessoas Jurídicas, de grande 

relevância para o desempenho da carteira comercial, porem o projeto tem custos 

relacionados diretamente a Km rodado e brindes entre outros.  

Tabela 19: Custos projetados para as visitas ao quadro social do PA da Cresol 

Angelina 

Evento Data Os Custos Custos por Evento 

Visitas ao Quadro 

Social 

Entre fevereiro e 

novembro 

2.000 Km rodado e 

brindes 

R$ 2.600,00 

Visitas ao Quadro PJ Entre fevereiro e 

novembro 

1.000 Km rodado e 

brindes 

R$1.700,00 

  Custo Anual R$ 4.300,00 

Fonte: projeção do autor 

 O valor pago por Km rodado é de R$ 0,90 conforme politicas do Sistema 

Baser, logo esse valor pode sofre aumento de acordo com decisão do Conselho de 

Administração da Baser, geralmente me março de cada ano. 

3.4 Cresol nas ondas do Rádio 

 Município de Angelina possui rádio FM 98,3 que é muito ouvida e faz parte da 

cultura ouvir ela até mesmo dentro dos comércios, conforme tratado no item 2.21, 

sendo assim já está orçado plano de mídia, que inclui 10 chamadas diárias, banner 

nas paginas da rádio nas redes sociais e espaço aberto para levar informações de 

interesse dos Sócios Cresol com chamadas exclusivas. 

Tabela 20: Custos com divulgação do PA Cresol Angelina em radio do município 

Custo Mensal Custo Anual 

R$ 150,00 (2018) R$ 1.800,00 (2018) 

R$ 160,00 (2019) R$ 1.920,00 (2019) 

TOTAL R$ 3.720,00 

Fonte: orçamento de mídia da Radio Portal Vale FM 
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3.5  Marca Cresol dento do Comércio 

 Apresentado no item 2.5, o comércio local em sua maioria já operam com a 

Cresol, ora pessoa jurídica ou física, sendo assim existe a possibilidade de estar 

afixando em local visível dentro ou fora dos estabelecimentos comerciais banners, 

faixas, folders e flyers, levando a marca Cresol seus produtos e serviços para local 

de circulação, mostrando assim que a Cresol faz parte de Angelina. 

Tabela 21: Despesas projetadas com impressão de material gráfico para distribuição 

e afixação. 

Material Quantidade Valor 

Banner 20 R$ 1.000,00 

Faixas 05 R$ 750,00 

Folders 5.000 R$ 600,00 

Flyers 10.000 R$ 800,00 

 TOTAL R$ 3.150,00 

Fonte: orçamentos em gráfica da região 

3.6 Carteira Comercial 

 Nesse ponto que é emprestar o recursos oriundos da liquidez da Cooperativa, 

que hoje conta com uma curva de equilíbrio de R$  30.661.812,42 (informações 

relativas 10/2017), onde o ticket médio de rentabilidade sobre a mesma de 2,74%, 

nesse caso precisamos precificar o risco, no caso provisão que acaba por consumir 

parte das receitas. 

Tabela 22: Carteira crédito comercial do PA Angelina saldo em 31/10/2017, 

apresenta um saldo total de R$ 1.787.383,08, dividida de acordo com as linhas: 

Grupo Saldo R$ Taxa média Rentabilidade Mês 

CDC/Capital de Giro 182.246,55 3,98 % R$   7.253,41 

Crédito Veículos 404,154,77 2,39 % R$   9.659,30 

Crédito Imobiliário 518.713,92 2,13 % R$ 11.048,61 

Crédito Rotativo 50,816,30 3,73 % R$   1.895,45 
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Crédito Antecipação 18.992,13 1,89 % R$      358,95 

Crédito Investimento 360.139,59 2,50 % R$   9.003,49 

Crédito Custeio 25.771,80 2,10 % R$      541,21 

Crédito Renegociação 226.548,02 3,20 % R$   7.249,54 

TOTAL 1.787.383,08 2,74 % R$ 47.009,95 

Fonte: material de apoio distribuído durante Encontro Tecnico de Gerentes 10/2017 

 Fazendo uma análise sobre os valores alocados nas linhas de crédito posso 

afirmar que 72% estão alocados em três linhas, na ordem Imobiliário, Veículos e 

Investimento, essas dão uma rentabilidade média de 2%, ou seja maior parte da 

carteira esta alocada a uma rentabilidade a baixo da média, seguida com 

Renegociação, crédito ruim,  que corresponde a 13% da carteira total. Dados esse 

que mostram a necessidade de uma releitura do projeto atual. 

Grafico 02: Divisão por linhas da carteira comercial do PA Cresol Angelina, em 

relação ao acumulado 10/2017 

 

Fonte: material de apoio distribuído durante Encontro Tecnico de Gerentes 10/2017, gráfico do autor 

 

 Conforme apresentado são inúmeras ações programadas que visam 
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Atendimento, a projeção de Carteira e das Receitas com crédito comercial em 2018, 

obedecendo ao PEP 2016/2020, devem ser ampliadas no mínimo em 25% ao ano: 

Tabela 23: Evolução da carteira comercial e receitas do PA Cresol Angelina, 

segundo projeção do PEP 2016/2020 

  Nov/2017 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Volume R$ 1.908.766,65 2.028.064,57 2.147.362,48 2.266.660,40 2.385.958,31 

Receita R$ 44.665,14 139.578,57 147.953,28 156.328,00 164.702,72 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 11/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

3.6.1 Crédito Veículos  

 Conforme tratado essa linha deve estar recebendo atenção por ser uma 

modalidade com grande campo de negócios, de acordo com a projeção, as receitas 

esperadas com a mesma, levando em consideração 2,39% ao mês. 

Tabela 23: Projeção de crescimento da carteira linha veículos do PA Cresol Angelina 

e sua rentabilidade 

Ano 2017 2018 2019 

Nº operações 38 76 152 

Carteira R$ 409.123,96 R$ 818.274,92 R$ 1.636.495,84 

Receita Mensal R$ 9.778,06 R$ 19.556,74 R$ 38.293,98 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 10/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

 Expectativa de crescimento fica acima da meta PEP de 25%, porém 

necessária para trazer representatividade da Cresol no mercado de veículos, pois 

junto com esse tipo de crédito existe uma série de produtos e serviços atrelados. 

3.6.2 Crédito Imobiliário 

 Hoje é a linha de maior representatividade na Cresol, respondendo por 29% 

do total, nessa linha com os trabalhos de parcerias junto ao comércio local temos a 

expectativa de crescer cerca de 30% ao ano, pois a mesma possui uma taxa de 

retorno média de 2,13%, baixa em relação a outras, mas com um diferencial que é a 

baixíssima inadimplência ou atraso, ou seja é a linha que na casa própria das 

http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax


54 
 

famílias, logo adimplência faz parte, dando assim maior rentabilidade observando a 

partir desse prima. 

Tabela 25: Projeção do crédito imobiliário do PA Cresol Angelina e receitas 

Ano 2017 2018 2019 

Carteira R$ 518.713,92 R$ 674.328,10 R$ 876.626,52 

Receita Mensal R$ 11.048,61 R$ 14.363,19 R$ 18.672,14 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 10/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

 Essa linha assim como veículos, permite uma aproximação com o Cooperado 

e com parceiros, trazendo consigo novos negócios, produtos e serviços. 

3.7 Receitas com Repasse Custeio 

 Hoje com o crescimento da linha e observando o projeto PEP, as projeções 

da carteira repasse trazem consigo uma interessante rentabilidade de 4,5% ao ano, 

porém maioria dos tomadores costuma durante o ano fazer reservas (aplicação) 

para pagamento posterior a Safra dos custeios, auxiliando na liquidez da 

cooperativa, bem como capitalização, ampliando ainda o patrimônio da Singular. 

Tabela 26: Com base em saldo da carteira de repasse em outubro de 2017, levando 

em consideração o crescimento esperado com o PEP, da carteira do PA Cresol 

Angelina 

Linha Repasse 2017 2018 2019 

Custeio R$ 1.935.042,04 R$ 3.112.893,72 R$ 4.206.613,13 

Spread 4,5% a.a R$ 87.076,89 R$ 140.080,22 R$ 189.297,59 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 11/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

 Esses valores podem sofrer alterações, pois alguns momentos a fonte de 

recurso quando não BNDES, acaba por não gerar spread e sim reciprocidade de R$ 

1,00 por R$ 1,00, logo as receitas poderão ser menores que as esperadas. 

3.8 Resultados Financeiros 

 Após estabelecer as linhas gerais do Projeto, apresento os cálculos com os 

resultados reais, baseado em um crescimento delineado para os próximos dois 

http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
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anos, vislumbrando a necessidade de superar as despesas e garantir a 

sustentabilidade do Ponto de Atendimento, mediante a sobras provenientes de 

receitas, com produtos e serviços. 

Tabela 27: Projeção de receitas do PA Cresol Angelina, provenientes especialmente 

de linhas de credito comercial, spreads e receitas derivadas de produtos e serviços 

Cresol, baseadas diretamente nas projeções de crescimento exigidas pelo PEP 

2016/2020. 

Fontes de Receita 2017 2018 2019 

Spread Custeios R$ 87.076,89 R$ 140.080,22 R$ 189.297,59 

Carteira Comercial R$ 618.440,35 R$ 773.050,43 R$ 966.313,04 

Spread Seguros R$ 19.215,67 R$ 24.980,37 R$ 32.474,49 

Tarifas e Pacotes R$ 90.720,00 R$ 181.440,00 R$ 203.212,80 

TOTAL ANO R$ 887.104,91 R$ 1.262.855,02 R$ 1.545.303,52 

Média Mensal R$ 73.925,41 R$ 105.237,92 R$ 128.775,29 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 11/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

Tabela 28: Projeção de despesas do PA Cresol Angelina, considerando projeções 

como aumento de folha e despesas de aluguel. 

Rubricas 2017 2018 2019 

Despesas com PA R$ 432.000,00 R$ 468.000,00 R$ 504.000,00 

Eventos R$ 2.500,00 R$ 16.500,00 R$ 16.500,00 

Estruturação Física R$ - R$ 10.511,00 R$ - 

Aumento Equipe R$ - R$ - R$ 36.075,00 

Provisão R$ 279.548,78 R$ 307.503,69 R$ 338.254,02 

TOTAL ANO R$ 714.048,00 R$ 802.514,69 R$ 894.829,02 

Média Mensal R$ 59.504,00 R$ 66.876,22 R$ 74.569,08 

Fonte: QlikPlanejamentoComercial2017.qvw, base 11/2017 (Gescoop/Cresol Baser) 

 

 

http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
http://bi.cresol.com.br/QvAJAXZfc/AccessPoint.aspx?open=&id=bi%7CAplicativos/QlikPlanejamentoComercial/QlikPlanejamentoComercial2017.qvw&client=Ajax
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CONCLUSÃO 

 Após embasamento teórico e técnico, que possibilitou um estudo detalhado 

do Ponto de Atendimento de Angelina, Cresol Águas Mornas/SC, assim como o 

municípios, avaliando números históricos, atuais sem esquecer os números para o 

crescimento pautado no PEP 2016/2020, posso chegar algumas conclusões. 

Município de Angelina, te sua economia alicerçada na agricultura familiar, 

concorrendo com isso existe a redução da população, ou seja com numero de 

membros da famílias assim como êxito rural, especialmente do mais jovens. Cresol 

após 10 anos de instalação no município não conseguiu sua consolidação ou seja 

ser sustentável, situações ligadas a gestão e equipe, são as principais causas, 

resultando em números insuficientes para êxito do projeto. Porem fica evidente as 

possibilidades de crescimento, pois do universo de praticamente 700 sócios de um 

município com cerca de 5 mil habitantes, temos a média de 200 sócios ativos, 

menos de 30% do quadro social, mostrando que apenas com quadro interno pode-

se evoluir buscando a sustentabilidade do PA, esses números precisam vir do 

crédito comercial. Mas mesmo mediante a números, fica evidente a confiança pois o 

volume de valores aplicados em depósitos a prazo são interessantes e generosos 

frente ao volume de ativos, pois representa 43% do total administrado no PA. 

Com esse projeto, qual já vem sendo o referencial para a consolidação do 

PA, temos a expectativa que no segundo semestre de 2019, deverá contribuir com 

no mínimo R$ 30 mil (trinta mil reais) de receita mês para com a Cresol Aguas 

Mornas, sendo referencia na região na questão crédito agrícola, fazendo parte do 

cotidiano como o melhor lugar de se investir e tomar credito, ações como 

investimento em estrutura física e humana deverão garantir a efetividade do projeto. 

Ainda ações de mídia, junto a radio, redes sociais e eventos tendem a fixar na mente 

das pessoas da região a Cresol como a melhor instituição financeira. Terá nesse PA 

uma das melhores equipes, para atender o publico e a demanda, a fim de tornar 

esse projeto uma referencia para o sistema Cresol Baser de como consolidar uma 

PA em uma região, com ações especificas e de acordo com a região. Objetivo de 

uma Cooperativa de Crédito não é lucro, mais sim a sustentabilidade que passa por 

uma administração eficiente e capaz de fazer sobras suficientes para êxito da 

Instituição e é nos PAs que tudo começa e é onde o sócio está. 
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ANEXO I 

EQUIPE AGUAS MORNAS 

 

Cadastro Admissão Cargo Nascimento 

87 11/03/2013 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 23/12/1980 

155 17/04/2017 GERENTE DE P.A JR 17/04/1982 

100 16/01/2013 ASSISTENTE DE NEGÓCIOS PL 01/08/1985 

15 07/04/2008 GERENTE PL 26/06/1990 

120 27/05/2015 ANALISTA RECUPER. CRÉDITO JR 11/11/1988 

160 14/08/2017 ASSISTENTE DE NEGÓCIOS JR 04/06/1997 

128 11/07/2016 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 07/06/1988 

138 19/01/2016 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 19/06/1976 

96 08/04/2009 GERENTE DE P.A JR 28/01/1990 

134 21/01/2015 SERVIÇOS GERAIS 15/11/1980 

59 03/05/2011 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 04/12/1992 

126 23/05/2016 Estagiario 10/06/1998 

106 21/10/2013 ANALISTA FINANCEIRO JR 17/02/1986 

161 22/09/2017 GERENTE DE P.A PL 19/11/1971 

47 03/05/2010 GERENTE DE P.A JR 13/12/1990 

17 01/07/2008 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 06/07/1978 

116 16/03/2015 CAIXA COOPERATIVA JR 01/11/1985 

130 17/08/2016 VICE-PRESIDENTE 06/09/1985 

76 09/03/2012 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 14/03/1986 

60 16/05/2011 CAIXA COOPERATIVA PL 09/03/1982 

159 07/08/2017 SERVIÇOS GERAIS 17/10/1972 

36 03/08/2009 ANALISTA FINANCEIRO PL 27/05/1991 

99 01/03/2010 CAIXA COOPERATIVA JR 29/01/1992 

147 01/02/2017 CAIXA COOPERATIVA JR 11/02/1991 

157 19/06/2017 GERENTE DE P.A JR 18/12/1980 

57 01/10/2010 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 07/12/1986 

146 01/02/2017 CAIXA COOPERATIVA JR 11/05/1991 

71 02/01/2012 ANALISTA DE CREDITO JR 17/12/1987 

110 02/04/2014 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 04/09/1990 

95 01/07/2013 PRESIDENTE 27/03/1983 

142 19/12/2016 CAIXA COOPERATIVA JR 10/10/1994 

64 01/09/2011 CAIXA COOPERATIVA PL 27/01/1991 

145 25/01/2017 Estagiario 09/01/1998 

152 01/03/2017 SERVIÇOS GERAIS 18/12/1973 

14 10/03/2008 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 14/04/1987 

103 01/10/2013 CAIXA COOPERATIVA JR 25/05/1983 

98 03/11/2009 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 26/05/1979 

109 11/02/2014 CAIXA COOPERATIVA JR 13/03/1994 
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121 19/10/2015 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 31/08/1985 

112 02/07/2014 CAIXA COOPERATIVA JR 20/01/1990 

124 14/03/2016 CAIXA COOPERATIVA JR 15/04/1992 

137 01/09/2015 CAIXA COOPERATIVA JR 16/09/1990 

118 01/04/2015 CAIXA COOPERATIVA PL 22/05/1995 

133 22/11/2016 SERVIÇOS GERAIS 29/03/1986 

144 16/01/2017 CAIXA COOPERATIVA JR 08/08/1990 

143 11/01/2017 SERVIÇOS GERAIS 29/08/1968 

150 07/02/2017 SERVIÇOS GERAIS 15/07/1965 

123 14/03/2016 CAIXA COOPERATIVA JR 08/09/1986 

136 25/05/2015 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 22/08/1984 

148 01/02/2017 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 26/12/1990 

149 01/02/2017 CAIXA COOPERATIVA JR 07/06/1993 

156 12/06/2017 CAIXA COOPERATIVA JR 14/05/1982 

85 14/11/2012 CAIXA COOPERATIVA JR 25/03/1989 

129 15/08/2016 
ASS DE CONTROLES INTERNOS 
JR 19/08/1987 

13 03/12/2007 GERENTE COMERCIAL PL 31/08/1984 

131 01/09/2016 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 20/11/1991 

140 28/11/2016 SERVIÇOS GERAIS 02/08/1987 

132 21/09/2016 SERVIÇOS GERAIS 20/07/1982 

91 06/05/2013 ASSISTENTE DE NEGÓCIOS PL 25/02/1987 

104 01/10/2013 GERENTE ADM/FINANCEIRO JR 06/01/1989 

158 03/07/2017 ANALISTA DE FORMAÇÃO JR 24/11/1992 

114 15/12/2014 CAIXA COOPERATIVA JR 14/06/1989 

7 02/07/2007 ANALISTA DE NEGOCIOS JR 18/08/1985 

43 01/02/2010 ANALISTA DE CREDITO SR 20/03/1983 

154 06/03/2017 SERVIÇOS GERAIS 02/01/1969 

Total 
 

00065 
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ANEXO II 

POLÍTICA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE CURSOS POR CARGO 

 
Trilha do Conhecimento 
 

Essa política passa a fazer parte do conjunto de Políticas de Gestão de 
Pessoas do Sistema Cresol Baser, a partir de 01 de julho de 2017, conforme 
aprovação do Conselho de Administração do Sistema Cresol Baser em 13 de abril 
de 2017. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Durante seus pouco mais de vinte anos, a Cresol sempre apostou no 
processo de formação como um elemento vital para o sucesso e perenidade da 
instituição. Por isso, muitos programas de formação já foram desenvolvidos, para 
colaboradores e conselheiros, tanto nas modalidades presencial, e à distância. 
Especificamente quando fala-se da formação de colaboradores, busca-se oferecer 
contínua melhoria na qualificação dos seus quadros, atualizar seus conhecimentos, 
consolidar competências, e assim prepará-los para responder de forma eficaz ao 
cenário vivido atualmente pela Cresol.  

A Cresol considera que os colaboradores são atores importantes para o 
fortalecimento da instituição, e por isso, como forma de reconhecimento aos 
mesmos, tem instituído desde o ano de 2009, algumas Políticas de Gestão de 
Pessoas que estabelecem práticas a serem adotadas desde a admissão até a 
demissão do colaborador, e que atualmente são regidas pela resolução própria. 
Após muitos ensaios realizados, busca-se construir uma orientação sistêmica, a qual 
possa ser denominada de Política de Requisitos Mínimos de Cursos por Cargo - 
Trilha do Conhecimento , e atingir os objetivos abaixo citados. 
 
2. CONCEITO 
 
2.1 A Formação busca, por meio de ações contínuas, preparar os colaboradores 
para seu cargos ocupados no Sistema Cresol Baser. A formação na Cresol é 
disseminadora de conhecimentos técnicos e específicos relativos ao trabalho, 
desenvolvendo competências  habilidades para o desenvolvimento de atitudes frente 
a atividades diárias na Cresol. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Instituir recomendações MÍNIMAS sobre os cursos que fornecem os 
conhecimentos técnicos e específicos desejados para cada um dos cargos dos 
colaboradores no Sistema Cresol Baser; 
 
3.2 Estimular a adesão e participação dos colaboradores nos cursos destinados ao 
seu cargo; 
 
3.3 Medir a participação e aproveitamento dos colaboradores em cursos de 
aperfeiçoamento oferecidos pela Cresol Baser; 
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3.4 Orientar sobre os pré-requisitos em nível de especialização que são desejados 
para os cargos dos colaboradores do Sistema Cresol Baser; 
 
3.5 Contribuir com o processo de Gestão de Pessoas do Sistema Cresol Baser, na 
construção de uma trilha de aprendizado para cada cargo; 
 
3.6 Instituir uma política de formação, a qual seja utilizada como um dos critérios 
estabelecidos pelo departamento de Gestão de Pessoas para avaliação de período 
de experiência, desempenho e promoção dos colaboradores do Sistema Cresol 
Baser; 
 
3.7 Estimular os colaboradores do Sistema Cresol Baser a buscarem o 
autodesenvolvimento e a responsabilidade principal pela condução de sua formação 
e carreira. 
 
4. METODOLOGIA DE INSERÇÃO DA POLÍTICA DE REQUISITOS MÍNIMOS DE 
CURSOS POR CARGOS PARA COLABORADORES - TRILHA DO 
CONHECIMENTO 
 
4.1 A metodologia proposta para instituir a Política de Requisitos Mínimos de 
Cursos por Cargo para Colaboradores - Trilha do Conhecimento consiste em 
alguns critérios, como: 
 
4.1.1 Os cursos acontecem pela modalidade presencial, e à distância; 
 
4.1.2 A divulgação dos cursos bem como seu período de realização, acontece de 
forma antecipada, o que dá pleno acesso a inscrição e participação; 
 
4.1.3 Em cursos presenciais, o aproveitamento será medido pela frequência, sendo 
considerado aprovado o colaborador que obtiver o mínimo de 75% de frequência; 
 
4.1.4 Em cursos pela modalidade à distância, o aproveitamento é medido por nota, a 
qual deve ser obtida por meio da participação no curso, e do cumprimento de 
atividades pré-determinadas, tais como provas, entrega de atividades, participação 
em fóruns, entre outros, obtendo 75% aproveitamento total. 
 
5. SOBRE OS CURSOS 
5.1 As formações consideradas nesta política, Política de Requisitos Mínimos de 
Cursos por Cargo - Trilha do Conhecimento, estão distribuídos em quatro áreas, que 
agrupam conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos cargos no 
Sistema Cresol que são: 
 
Atendimento, Administrativa, Comercial e Institucional. 
 
5.1.1 Na esfera Atendimento estão contemplados os conhecimentos que abordam 
conteúdos referente a temáticas que visam melhorar as habilidades pessoais e 
profissionais, para garantir o bom atendimento e relacionamento com cooperado e 
demais. 
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5.1.2 Na esfera Administrativa estão contemplados conhecimentos que abordam 
conteúdos relativos a procedimentos e rotinas administrativas das cooperativas do 
Sistema Cresol Baser. 
 
5.1.3 Na esfera Comercial estão contemplados os conhecimentos relacionados às 
políticas comerciais que fundamentam o negócio Cresol. 
 
5.1.4 Na esfera Institucional estão contemplados os conhecimentos que abordam 
conteúdos oficiais à instituição Cresol e suas particularidades, os quais têm como 
objetivo garantir o fortalecimento da mesma. 
 
5.2 Os cursos que serão medidos e orientados nesta política são na grande maioria, 
realizados pela modalidade EAD, pela sua condição de abrangência a todos os 
interessados, sem limites geográficos. 
 
5.3 Os cursos considerados nesta política são aqueles que são acessíveis ao 
colaborador de forma sistêmica e contínua, não considerando portanto projetos 
específicos. 
 
5.4 Os cursos recomendados à cada instância e respectivos cargos, encontram-se 
na tabela de descrição de cursos por cargo, em anexo. 
 
5.5 Em caso de cursos que o cargo não solicite, fica livre a adesão do colaborador. 
 
5.6 O quadro 01 que segue, apresenta os nomes dos cursos existentes atualmente e 
a modalidade de cada: 
 
Quadro 1 - Cursos registrados como pré-requisito de cargo (até o momento) 
CÓDIGO NOME MODALIDADE ÁREA DE CONHECIMENTO 
 
135 Bem-Vindo à Cresol EAD Institucional 
11,6 Integração para Novos Colaboradores Presencial Institucional 
34 Matemática Financeira EAD Atendimento 
109 Administração do tempo EAD Atendimento 
120 Prevenção a Lavagem de Dinheiro EAD Atendimento 
121 Políticas de Captação EAD Comercial 
118 Políticas de Capitalização EAD Comercial 
122 Políticas Tarifárias EAD Comercial 
124 Preparatório CPA 10 EAD Comercial 
127 Planejamento Comercial EAD Comercial 
134 Cresol Consórcio EAD Comercial 
150 Operacionalização do Crédito Rural EAD Comercial 
155 Políticas Comerciais de Seguros EAD Comercial 
157 Curso de Negociação EAD Atendimento 
156, 149, 137,110, 86 Encontro Técnico de Gerentes Presencial Comercial 
162 Gestão da Qualidade - 10S EAD Atendimento 
164 Liderança I EAD Atendimento 
163 Redação EAD Atendimento 
160 Comunicação e Oratória EAD Atendimento 
177 Curso de Crédito Imobiliário EAD Comercial 
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176 Curso sobre Política de Financiamento Cresol Veículos EAD Comercial 
161 Curso de Introdução a Contabilidade Cooperativa EAD Administrativo 
178 Curso de Política Comercial de Limite de Cheque Especial EAD Comercial 
 
5.6 A medida que novos cursos são produzidos, a inserção dos mesmos nesta 
política, bem como a indicação dos cargos que deverão fazê-lo, será realizado a 
partir da descrição dos cargos, com validação da área responsável pela elaboração 
do curso, Departamento de Gestão de Pessoas e do Instituto Infocos. 
 
5.7 É de responsabilidade do colaborador acompanhar as atualizações de cursos 
para o seu cargo, as quais serão divulgadas periodicamente nos meios eletrônicos, 
e também no Portal do Colaborador (rh.cresol.combr/portal) 
 
5.8 Nos casos dos cargos de Assistentes Administrativos, Auxiliares Administrativos, 
Supervisor e Coordenador da Central Cresol Baser, cabe aos colaboradores que 
atuam nestes cargos identificarem e realizarem os cursos relacionados com a sua 
área de atuação específica. 
 
6. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
 
Para cumprir os objetivos propostos nesta política, as informações referente a 
realização dos cursos exigidos para cada cargo serão disponibilizadas da seguinte 
maneira: 
 
6.1 Colaborador: Por meio de relatório individual no Portal do Colaborador em 
rh.cresol.com.br/portal, atualizado até o dia 10 de cada mês. 
 
6.2. Gerente: Por meio de relatório contendo informações de todos os membros da 
equipe da sua cooperativa, e PAs. Tal relatório será enviado por rotina automática 
todos os meses, no dia 10. 
 
6.3 Analista de Formação Regional, Analistas de Gestão de Pessoas e Gerente 
de Regional/UAD: Por meio de relatórios gerenciais contendo as informações 
referente a todas as cooperativas da sua regional/UAD, bem como um relatório com 
o panorama da regional. Tal relatório será enviado por rotina automática todos os 
meses, no dia 10. 
 
7. DO MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
MÍNIMOS DE CURSOS POR CARGO 
 
7.1 Na avaliação por período de experiência 
7.1.1 Tal avaliação é realizada em até 90 dias após a admissão do colaborador. 
Neste momento serão avaliados os cursos: 
● 135 - Bem-Vindo à Cresol (EAD) 
● 11- Curso de Integração (Presencial) 
 
7.2 Na avaliação de desempenho 
7.2.1 Tal avaliação é realizada 1 vez por ano ou sempre que o superior imediato 
designar. 
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7.2.2 Neste momento serão observados o cumprimento de todos os cursos 
exigidos para seu cargo atual, desde que já tenham turmas abertas a mais de 3 
meses. 
 
7.3 Na avaliação de promoção 
7.3.1 Na avaliação de promoção serão levados em consideração preferencialmente 
os requisitos mínimos do cargo futuro. 
7.3.1.1 Em casos esporádicos, o período para regularizar seus cursos é de até 
06 meses, sobre a avaliação da Analista de Gestão de Pessoas. 
7.3.1.2 Em situações que houver a necessidade de realizar a promoção, poderá a 
Analista de Gestão de Pessoas realizá-la sem o cumprimento dos Requisitos 
Mínimos do Cargo futuro, mediante elaboração de um plano de execução futura, em 
conjunto com o Gerente e o colaborador promovido. 
7.3.2 Em casos de Promoção Horizontal (sem mudança de carreira) e Promoção. 
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ANEXO IV  

 

MÓVEIS 

 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
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