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CARTA DE ABERTURA 

 

Este estudo é destinado a Banca avaliadora e a Cooperativa de Crédito Cresol 

Tradição.  

A presente proposta é estudo referente a utilização da modalidade a distância 

para o desenvolvimento e treinamento dos colaboradores do Sistema Cresol, 

utilizando os recursos tecnológicos que as Cooperativas e Central possuem, bem 

como o Cresol Instituto que dispõe da plataforma EAD, a qual possibilita lives, webinar, 

videoconferências, cursos entre outras demandas. Este modelo de negócio é 

relacionado a melhoria de processos que visa reduzir custos no que se refere a 

capacitação e formação dos colaboradores sem perder a qualidade do processo, bem 

como diminuir os riscos, o tempo de deslocamento aéreo e terrestre, além da ausência 

do colaborador na Agência, o que para alguns demanda dias, resultando no acúmulo 

de trabalho. 

A capacitação e formação do profissional é relevante para o alcance das metas 

estipuladas no planejamento estratégico, tanto para a realização profissional quanto 

pessoal, bem como manter a cultura organizacional e o alinhamento estratégico, faz 

com que o Sistema demonstre cada vez mais resultados positivos, diminuindo as 

distâncias físicas regionais e respeitando as particularidades para o negócio. 

Colaboradores motivados e capacitados geram melhores resultados. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias e a velocidade das transformações 

que impactam a aplicabilidade de novas tecnologias nas empresas, associadas às 

constantes mudanças na economia, a Cresol preza pela capacitação e formação 

de seus colaboradores a fim de oferecer soluções financeiras personalizadas a 

seus cooperados. Diante disso, e prezando pela qualidade do atendimento ao 

cooperado e à comunidade em geral, a Cresol entende que colaboradores 

motivados e capacitados trazem melhores resultados para o Sistema.  

Para manter alinhada a estratégia da Central Cresol Baser, atuante em 10 

estados brasileiros e com 2.250 colaboradores, é necessário ter um sistema de 

informações e formação bem desenvolvido internamente.  

Assim, o objetivo desse plano é contribuir para a melhoria do processo de 

capacitação e treinamento viabilizando a modalidade à distância como uma 

ferramenta de alto nível potencial, para diminuir custos sem perda da qualidade 

do aprendizado aos colaboradores, bem como aprimorar a cultura organizacional 

nas diversas regiões brasileiras respeitando as particularidades de cada uma. 

Além disso, gera a redução dos custos com deslocamento aéreo e terrestre, 

hospedagem, alimentação, a modalidade à distância permite flexibilidade na 

execução e agilidade para acompanhar as mudanças no mercado econômico.  

Um treinamento na modalidade presencial que custa, para uma média de 

70 colaboradores, com duração de 2 a 3 dias, R$ 60 mil reais, na modalidade à 

distância terá um custo em média de R$ 20 mil reais e que pode abranger todo o 

sistema, ficar disponível para novos colaboradores com a possibilidade de 

atualização todos os anos para novas ofertas.  

Aliar o desenvolvimento das tecnologias com as ferramentas que o Sistema 

já possui trará resultados positivos tanto para a vida pessoal e profissional do 

colaborador. Também, melhores resultados para as cooperativas filiadas à Central 

Cresol Baser, tanto no impacto de redução de custos quanto no aumento em 

captação de negócios para a cooperativas. Pois a modalidade à distância permite 

que todos os colaboradores tenham acesso ao mesmo tempo à informação e 

formação. 
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2. CENTRAL CRESOL BASER E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS 

COLABORADORES 

 

 O Sistema Cresol nasceu da necessidade de inclusão financeira, quando em 

1995, 27 agricultores reuniram o pouco valor que tinham para iniciar uma cooperativa 

de crédito com o objetivo de fornecer soluções financeiras para a agricultura familiar 

(CRESOL,2016). 

 Em 1996, as primeiras cooperativas de crédito, do Sistema Cresol, foram 

criadas, no sudoeste do Paraná, sendo em Dois Vizinhos, Marmeleiro e Capanema e 

na região Centro Oeste em Laranjeiras do Sul e Pinhão. 

Em 2020, o Sistema Cresol conta com uma estrutura organizacional que 

contempla: Confederação, Centrais, Cooperativas e Agências de Relacionamento, 

conforme observados na Figura 1.  

 

Figura 1 – Sistema Cresol 

Fonte: Cresol Instituto (2019) 

 

A Cresol Confederação é o órgão maior do Sistema, as Cooperativas por sua 

vez, são filiadas a quatro Centrais que compõem a Confederação: a Central Cresol 

Baser, com sede em Francisco Beltrão / PR; a Central Cresol, com sede em Chapecó 

/ SC; a Central Cresol Sicoper, com sede em Passo Fundo / RS e a Central Ascoob, 

com sede em Serrinha / BA (CRESOL INSTITUTO, 2019). As Centrais de Crédito são 

responsáveis por dar o suporte às Cooperativas, são as representantes legais das 

suas filiadas, politicamente e economicamente. 
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Já as cooperativas, contemplam as 532 Agências de Relacionamento, as quais 

prestam atendimento em 17 estados brasileiros, atendendo 530 mil cooperados. São 

independentes, praticando a autogestão, compostas por Conselhos Fiscais e de 

Administração, realizando o gerenciamento das Agências a elas vinculadas. 

(INFOCOS, 2016). São aproximadamente 5 mil colaboradores atuando no Sistema, e 

nos mais variados ambientes culturais, econômicos e sociais.  

A Cooperativa Cresol Francisco Beltrão, atualmente denominada de Cresol 

Tradição, é uma das filiadas à Central Cresol Baser. A Cresol Tradição foi constituída 

em 15 de fevereiro de 2001, com sua sede na rua Nossa Senhora da Glória, número 

52, bairro Cango, em Francisco Beltrão / PR, inscrita no CNPJ 04.350.225/0001-29, 

de natureza jurídica Cooperativa de Crédito Rural de Interação Solidária Tradição, 

tendo sua principal atividade o crédito rural, atuante no mercado financeiro de livre 

admissão, para empresas, público urbano e rural. Possui Agências de 

Relacionamento nos municípios de: Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença, 

Manfrinópolis, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Salgado Filho.  

Atualmente, conta com 3 Diretores Executivos: Sr. Anderson Wolff - Diretor 

Superintendente, Diretora Administrativa - Edaiana Casagrande Santin e Diretor de 

Negócios Marco Aurelio Meirelles, todos com vasta experiência profissional no 

mercado financeiro e formação acadêmica na área Administrativa e/ou Econômica. 

São em torno de 93 colaboradores, dentre os cargos e funções temos:  5 diretores 

conselheiro, 11 caixas, 7 gerentes de agencias, 18 assistentes de negócios, 9 

analistas administrativo, 1 analista de comunicação a e relacionamento, 1 assessor 

de negócios, 3 estagiários, 7 assistentes administrativo, 19 gerentes de negócios 2 

jovens aprendiz, 2 supervisoras administrativas, 3 diretores executivos. 

O crescimento e a expansão do Sistema Cresol, exige dos seus colaboradores 

e de seus diretores um alinhamento quanto à formação e capacitação desses 

profissionais. Por isso, em 2005, foi criado um do Instituto de Formação do 

Cooperativismo Solidário - INFOCOS, atualmente, denominado Cresol Instituto, o qual 

é responsável pelas ações de formação para colaboradores e conselheiros, além dos 

cooperados e comunidade em geral visando atender os princípios do Cooperativismo, 

dentre eles o 5º Educação, Formação e Informação e o 7º Interesse pela comunidade. 

O conjunto de ações e procedimentos adotados pelo Sistema Cresol Baser, 

com sede em Francisco Beltrão / PR, para a criação de processos de capacitação, 

pela modalidade EAD, são planos adotados com o intuito de oferecer respostas às 
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mudanças ambientais, políticas, econômicas e sociais, necessidades da 

organização. As quais buscam alcançar os resultados esperados que são: a 

capacitação e transmissão da informação e conhecimento de um mercado 

financeiro que está em constante transformação.  

Com Agências de Relacionamento em 10 estados brasileiros, conforme 

mostrado na figura 2, a viabilização de recursos financeiros para a capacitação e 

treinamento, dos mais de 2.250 colaboradores, tem sido uma preocupação da 

Central Cresol Baser. E para tais eventos, depende da logística de deslocamento, 

despesas com diária, hospedagem, alimentação, além de deixar a unidade de 

atendimento sem o profissional por aquele período entre outras despesas 

necessárias. 

 

Figura 2 – Central Cresol Baser 

 

Fonte: Cresol, 2020. 

 

Pensando nisso, o objetivo desse plano é apresentar uma proposta de 

viabilização da capacitação e treinamento à distância como uma ferramenta de 

alto nível potencial para a diminuição de custos sem perca da qualidade do 

aprendizado aos colaboradores. 
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3. O PROJETO 

 

3.1 Características Gerais 

 

 A partir da pesquisa de satisfação com os colaboradores da Cresol Central 

Baser, dados cedidos pelo Cresol Instituto, fez-se este estudo no sentido de ampliar 

o conhecimento pela utilização da plataforma EAD 

 Este estudo consiste em propor a viabilização da capacitação dos 

colaboradores e conselheiros por meio da metodologia EAD, pelas condições de 

abrangência regional em que a Central Cresol Baser atua, trazendo custo benefício 

para o sistema, bem como prezando pela qualidade do aprendizado. Assim, é possível 

capacitar os profissionais, trazer desenvolvimento em suas atividades, isso contribui 

na valorização dos colaboradores que podem contribuir com resultados positivos para 

as cooperativas. 

Tendo em vista que a Cresol Baser está inserida em 10 estados brasileiros e 

que a logística para a capacitação e treinamento de forma presencial demandam uma 

intensa organização quanto à deslocamentos, hospedagens, alimentação, transporte, 

riscos, entre outros, foi sugerida a proposta dos Cursos disponíveis na plataforma EAD 

do Cresol Instituto, bem como a possibilidade de criação de novas demandas, 

conforme a necessidade das Cooperativas filiadas à Central Cresol Baser. 

Além dos cursos para colaboradores, a plataforma Moodle, a qual é chamada 

de Cresol EAD, também contempla cursos destinados à conselheiros, à pós-

graduação em parceria com Universidades, campanhas institucionais, entre outras 

demandas do Sistema Cresol. 

O sistema Cresol possuí uma trilha de conhecimento especifica para cada 

cargo, ou seja, para cada função estabelecida, há necessidade de cursos para 

aprendizagem do cotidiano no papel em que os colaboradores desempenham para 

atendimento ao cooperado, como também, para galgar novos desafios para 

crescimento interno, os cursos obrigatórios que todos os colaboradores necessitam 

obter são: curso bem vindo a cresol; curso sobre prevenção ao crime de lavagem de 

dinheiro; curso sobre gestão de riscos; curso sobre ética e conduta. 

A proposta pode ser melhor compreendida a partir do Plano de Ação 

apresentado a seguir, no Quadro 1: 
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Quadro 01 –  

Oque 
Capacitar e treinar os colaboradores e conselheiros filiados à Central 

Cresol Baser via recurso digital – plataforma Cresol EAD. 

Porquê 
Para que se tenha um melhor aproveitamento dos cursos, otimização 

de tempo e logística sem comprometer a qualidade de aprendizado. 

Onde Nos 10 estados em que a Central Cresol Baser atua. 

Quem 
Conforme a demanda da organização: todos os colaboradores das 

cooperativas singular es – sede e agências. 

Quando 

Conforme a solicitação das Centrais ou de acordo com o cronograma 

institucional. 

Ex: Curso de Integração de novos colaboradores a cada 2 meses. 

Como 

Por meio de Cursos específicos como os obrigatórios, por exemplo: 

- Gestão de Riscos 

- Curso de Ética e Conduta 

- Curso de prevenção e combate a lavagem de dinheiro 

E a utilização do google meet, ferramenta do pacote de serviços que a 

Cresol utiliza. 

Quanto 

Os custos variam de acordo com os cursos. 

Alguns são produzidos pela equipe interna da Cresol e Cresol Instituto. 

Outros são contratados assessores externos. 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020).  

 

A partir desse plano, a proposta é que ocorra a viabilização para a formação 

dos colaboradores na modalidade a distância, uma vez que colaboradores 

capacitados e preparados para o exercício de suas funções, trazem melhores 

resultados para as Cooperativas.  

Desta forma, pode garantir melhoria na carreira e na vida pessoal do 

colaborador, os gastos com deslocamento seriam suprimidos, uma vez que o Cresol 

Instituto disponibiliza as ferramentas para a utilização dos meios digitais. Além dos 

custos operacionais que os treinamentos e as capacitações exigiam, o risco do 

percurso deste colaborador também é suprimido, uma vez que não precisa mais o 

deslocamento aéreo e/ou terrestre.
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3.2 Análise de mercado e viabilidade econômica 

 

A educação a distância não é uma modalidade nova, mas cresceu 

exponencialmente com a globalização, o avanço da tecnologia é mais recente após a 

pandemia de COVID 19, a qual traz desafios ao mundo todo, exigindo adaptações aos 

negócios, a vida profissional e pessoal. 

 Os avanços tecnológicos e de conhecimento demanda, por consequência, 

novas habilidades e conhecimentos por parte da força produtiva, assim como novos 

meios de conexões entre os colaboradores de uma grande empresa. A educação 

presencial não dá mais conta dessa demanda. Então, a modalidade a distância pode 

ser uma oportunidade de resolver parte desse desafio, por meio da plataforma Cresol 

EAD, pode contribuir para a democratização do ensino, transformando a informação 

em conhecimento, mantendo a cultura organizacional alinhada. 

Assim como vários segmentos, também se utilizam de ferramentas digitais 

com: lives, plataforma zoom, google meet entre outras, as quais cresceram de forma 

constante neste ano, utilizadas por profissionais autônomos e pelas empresas, são 

facilitadores para manter o conhecimento dos colaboradores. 

A pandemia, deste ano de 2020, impulsionou novas adaptações devido ao 

distanciamento social. Eventos e formações que até 2019 concentravam turmas de 

até 70 participantes, foram cancelados, sem previsão de retorno. Esse fato criou a 

obrigação pela procura de medidas e para encontrar soluções para que os 

colaboradores não saíssem perdendo quanto ao desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

A partir disso, verifica-se esta proposta das capacitações e treinamentos a 

distância conforme segue. O primeiro ponto foi levantar junto ao Instituto qual é a 

expectativa de gastos relacionados a um evento com 70 participantes e um curso 

EAD, o qual é disponibilizado a todos os colaboradores e conselheiros, conforme é 

verificado no Quadro 2. 
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Quadro 02 – Estimativa de valores 

Cursos EAD X Presencial 

Presencial (estimativa de 70 
participantes) 
 
 
 

Valor aproximado 
(20h) 

Curso EAD Valor aproximado 
dos cursos com 
média de 12h 

Alimentação/hospedagem 
 
 
 
 
 

R$ 20.000,00 Curso de Integração 
de novos 
colaboradores 

R$ 39.000,00 

Infraestrutura 
 

R$ 5.000,00  -   -  

Deslocamento aéreo e terrestre 
 

R$ 20.000,00  -   -  

Palestrante externo 
 

R$ 15.000,00  -   -  

Total 
 

R$ 60.000,00   R$ 39.000,00 

Fonte: Cresol Instituto, 2020. 

 

 No quadro 2 observa-se que um Curso de Integração de novos colaboradores 

acontecia a cada 2 meses com uma média de 60 a 80 pessoas e o custo para cada 

Curso, com duração de 20h era de R$ 60.000,00, a Cresol gastava em média, por 

ano, R$ 360.000,00.  

Já a proposta de um Curso na modalidade a distância, conforme o quadro 2 

mostra, dois cursos são disponibilizados aos colaboradores e custaram R$ 39.000,00. 

Nesta caso pode ficar disponível durante o ano todo, sofrendo atualizações quando 

necessárias pela equipe interna, sem custos adicionais e com abrangência para todos 

os estados brasileiros. 

É importante ressaltar que já acontecem treinamentos e capacitações via EAD, 

bem como a obrigatoriedade como Cooperativa de Crédito, de cursos a serem 

realizados por todos os colaboradores e conselheiros do Sistema, a saber: 

1. Gestão de Riscos 

2. Curso de Ética e Conduta 

3. Curso de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

Se trata de cursos obrigatórios e que não demandam custos, uma vez que é a 

equipe interna da Central Cresol Baser e do Cresol Instituto que os produzem. 

Para verificar a viabilização foi considerada a matriz SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Oppotunities e Threats), ou seja, permite analisar as características 
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internas: strengths = força, weaknesses = fraqueza e as características externas: 

opportunities = oportunidade e threats = ameaças. É uma das ferramentas do 

planejamento estratégico utilizada pelas empresas tanto de pequeno quanto grande 

porte, que possibilita estudar o comportamento das empresas e concorrência diante 

do mercado, auxiliando no entendimento das características internas e externas 

(MORENO, 2014). 

 

Quadro 03 – Análise SWOT 

 
Forças: 

 
- Existe no mercado há 25 anos e em 10 
estados do país; 
- Possui um Instituto de Formação capacitado e 
preparado para ofertar a modalidade EAD – 
Cresol Instituto; 
- De acordo com a pesquisa de satisfação dos 
cursos já aplicados e cedidas pelo Cresol 
Instituto, os colaboradores e conselheiros 
apontam que a metodologia é satisfatória. 
 
 
 

 
Fraquezas: 

 
- Mesmo a pesquisa de satisfação mostrando 
um bom nível de aproveitamento, a EAD exige 
disciplina e autogestão do tempo, o que ainda é 
uma dificuldade para muitos. 
 

 
Oportunidades: 

 
- Expansão de abrangência e alcance de mais 
colaboradores por curso na modalidade EAD; 
- Diminuição de custos. 
 

 
Ameaças: 

 
- Pode ser que o distanciamento não permita 
tanta troca de experiência quanto os encontros 
presenciais. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

 

De acordo com Dalacosta et. al (2019) a partir da demanda das Centrais, neste 

caso, a Central Baser, o fluxo para a construção de um curso segue a seguinte 

estrutura: 
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Quadro 04: Descrição das etapas do fluxo de construção de cursos EAD no Cresol 
Instituto 

Descrição da 
etapa 

Descrição atividade Responsável 

 
1.Demanda  
(Equipe 
técnica) 

1.1 Identificação da demanda Áreas, departamentos ou 
setores técnicos das Centrais ou 
Confederação 

1.2 Disponibilização   do   conteúdo 
insumo (tabelas, gráficos, comunicados, 
manuais, entre outros) 

Áreas, departamentos ou 
setores técnicos das Centrais ou 
Confederação 

 

 

 

 
2. Design 
Instrucional 
(Analista 
Pedagógico) 

2.1 Organização do conteúdo em formato 
de apostila/e-book, com adequação da 
linguagem dialógica - Design instrucional 

Equipe pedagógica do Cresol 
Instituto 

2.2 Adequação do conteúdo em formato de 
módulos - Design instrucional 

Equipe pedagógica do Cresol 
Instituto 

2.3 Atribuição de carga horária ao curso - 
Design instrucional 

Equipe pedagógica do Cresol 
Instituto 

2.4 Elaboração de atividades entre módulos 
- Design instrucional 

Equipe pedagógica do Cresol 
Instituto 

2.5 Elaboração de questões para prova de 
avaliação ao final do curso - Design 
instrucional 

Áreas, departamentos ou 
setores técnicos das Centrais ou 
Confederação e Equipe 
pedagógica do Cresol Instituto 

 
3.Design 
visual 
(Produtor 
Visual) 

8.   Diagramação e criação da identidade Produção Visual do Cresol 
Instituto 

9. Apresentação da proposta do curso Produção Visual do Cresol 
Instituto 

10. Criação dos recursos de aprendizagem Produção Visual do Cresol 
Instituto 

 
4. 
Administração 
do curso 

4.1 Disponibilização do curso no ambiente 
EAD - postagem configuração, para análise 
e revisão da área e/ou departamento 

Administrativo de EADs do Cresol 
Instituto 

4.2 Retorno da área e/ou departamento 
sobre o material revisado  

Administrativo de EADs do Cresol 
Instituto 

4.3 Registro no Sistema de gestão de 
cursos e abertura de inscrições 

Administrativo de EADs do Cresol 
Instituto 

5. Oferta  12. Oferta do curso na plataforma Cresol 
EAD 

Administrativo de EADs do Cresol 
Instituto 

Fonte: Adaptado de Dalacosta et al (2019). 
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 A partir do levantamento da demanda de capacitação ou formação dos 

profissionais, como por exemplo: Caixas, Gerentes de Negócios, Diretores 

Executivos, entre outros, caso esteja de acordo com um dos cursos existentes na 

plataforma e que corresponde ao cargo/função, o colaborador pode se auto inscrever 

e realizar sua capacitação. Caso o curso não esteja disponível, a demanda é 

encaminhada ao Cresol Instituto, o qual dará início ao fluxo de construção de um novo 

curso. 

 A modalidade EAD permite que o colaborador organize seu tempo de forma 

flexível, uma vez que o cotidiano da Cooperativa pode ter o fluxo de atendimento de 

forma variada. O que permite que o colaborador, em horário de trabalho, realize sua 

capacitação, sem o risco de deslocamento, sem custos para a cooperativa e sem 

prejuízos ao atendimento. O que na maioria das vezes fica prejudicado devido ao 

tempo de deslocamento e treinamento quando se trata da modalidade presencial. 

  

 

4. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente o mundo vive em constante transformação e as tecnologias se 

fazem cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, tanto na vida profissional 

quanto na vida pessoal. Dessa forma, pelo auxílio dos recursos tecnológicos que a 

Cresol já possui, como plataforma de cursos EAD, sistema de lives, 

videoconferências, pacote google, é possível trazer uma viabilização para a 

capacitação e formação dos colaboradores das cooperativas filiadas à Central Cresol 

Baser. Isso é possível por meio da modalidade à distância, o que possibilita a conexão 

de todos os colaboradores no mesmo período de tempo, sem demandar custos 

operacionais que a modalidade presencial exige como: logística de deslocamento 

aéreo e terrestre, hospedagem, alimentação, e algumas vezes também a locação de 

estrutura física, entre outras. 

Os colaboradores possuem disponibilidade de aprendizagem dos cursos dentro 

da própria instituição, no local de trabalho, em horário de trabalho, a empresa incentiva 

para que os mesmos se mantenham atualizados, para melhor atender o cooperado, e 

esta plataforma permite esta possibilidade. 

O cenário atual protagonizado pela pandemia obrigou o Sistema Cresol a 

buscar alternativas e soluções para que os colaboradores não saíssem perdendo 
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quanto ao seu desenvolvimento, e precisou alinhar uma nova organização interna 

para que as novas estratégias chegassem às 249 Agências de Relacionamento 

filiadas às Cooperativas da Central Cresol Baser. Como não se sabe qual será o tão 

falado “novo normal” e como os treinamentos e capacitações serão configurados, a 

modalidade à distância é e continuará sendo um potencial investimento.  

É por isso, que a proposta apresentada é considerada viável, porque pode 

economizar em recursos onde o gasto mostrado neste estudo seria o montante de R$ 

60.000,00, e que se forem realizados os treinamentos de forma em EAD diminui para 

R$ 39.000,00, uma redução de custos de R$ 21.000,00. Pensando na crise que se 

abate em todos o mundo devido a Covid 19, seria interessante para que a cooperativa 

permaneça com a capacitação dos seus colaboradores, porém com gastos menores 

nos cursos oportunizados a distância. 
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