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CARTA DE ABERTURA 

 

Iniciei minha carreira na Cresol Constantina, Rio Grande Sul, em junho de 

2017, na função de atendente cooperativo, trabalhando no setor de atendimento a 

demandas de recursos, produtos e serviços da atividade rural, atendimento direto ao 

cooperado, encaminhando as demandas de custeio e investimento para contratação 

e liberação das operações. 

No final do ano de 2017 tive uma oportunidade de exercer outra função, de 

trabalhar com uma equipe em um PAC (Posto de Atendimento Cooperativo) na 

cidade de Liberato Salzano, RS, como Coordenador, onde atendia todas as 

demandas necessitadas pelos cooperados e pela Cresol. Em maio 2019 surgiu 

então a oportunidade de coordenar os trabalhos em outro PAC, Novo Xingu, RS, 

onde até hoje trabalho como Coordenador de Unidade, e faço atendimento ao 

cooperado e demandas exigidas pela cooperativa. 

As cooperativas de crédito desempenham um papel importante nas 

comunidades, contribuem para o desenvolvimento econômico, social e financeiro 

aos associados. Oferecem soluções financeiras de baixo custo e um grande 

diferencial é o atendimento. 

Diante do problema ocasionado pela pandemia mundial, que resultou em 

medidas de isolamento social, percebi a necessidade de melhorar a comunicação 

com os clientes e a oportunidade de apresentar orientações sobre atendimento 

remoto aos nossos clientes., o que pode ser feito por meio de um vídeo institucional, 

com objetivo de manter a qualidade do serviço Cresol e preservar o atendimento 

personalizado.  
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

O relacionamento com o cliente faz toda diferença, principalmente quando se 

trata de cidades pequenas. A área de atuação da cooperativa na região de Novo 

Xingu, RS é com cidades com média de 3.500,00 habitantes, sendo a maioria dos 

sócios na área rural. A cooperativa nos últimos anos está migrando bastante o 

atendimento ao público urbano, com novas demandas de crédito produtos e serviço.  

As agências de pequenos municípios dependem muito do atendimento, do 

relacionamento direto, do contato personalizado de uma parceira, o que gera maior 

confiabilidade entre a Cresol e os cooperados. Essa é uma marca da qualidade que 

a Cresol sempre preservou no cuidado com o associado. 

Esse relacionamento direto corpo a corpo ficou abalado no início de 2020, 

quando a pandemia forçou as pessoas ficarem em isolamento social e reduziu muito 

a vinda dos associados à agência.  

A criação de um vídeo educativo, de fácil entendimento e com informações de 

como o associado pode utilizar o internet banking e o aplicativo visa resolver esse 

problema de não poder ir à agência, bem como mantém uma forma de comunicação 

com a atenção que a Cresol sempre ofereceu.  

 

 

  



 

3 
 

2 A COOPERATIVA CRESOL – POSTO DE ATENDIMENTO DE NOVO XINGU, RS 

 

O PA de Novo Xingu-RS é vinculado à Cresol Constantina-RS, que conta com 

14 Postos de Atendimento Cooperativo na região, localizados nos seguintes 

municípios: 

1. Constantina RS 

2. Novo Xingu RS 

3. Engenho Velho RS 

4. Liberato Salzano RS 

5. Trindade do Sul RS 

6. Rondinha RS 

7. Carazinho RS 

8. Fontoura Xavier RS 

9. Ilópolis RS 

10. São Jose Das Missoes RS 

11. Santo Augusto Rs 

12. Chiapetta RS 

13. Sagrada Familia RS 

14. Santo Antônio do Planalto RS 

 

Atualmente a Cresol Constantina conta com mais de 19 mil associados e 

possui mais de R$ 300 milhões em ativos (CRESOL, 2019) e atua através da 

organização, planejamento, diálogo e parcerias, mas seu principal diferencial é o 

relacionamento personalizado com o associado e no nosso caso, com o produtor 

rural. 

O PA Novo Xingu foi inaugurado em 29 de setembro de 2017, unidade de 

grande importância para a comunidade local e para o cooperativismo de crédito. 

Está localizado na Avenida Emílio Knaak, no centro do município.  

 



4 
 

4 
 

3 O PROJETO 

 

O projeto poderá ser executado no Posto de Atendimento Cooperativo de 

Novo Xingu, como campo de teste com os associados. 

Dessa forma através desse Plano de Negócio estaremos mantendo a 

comunicação com os associados e cumprindo nossa missão de fornecer soluções 

para todos os momentos da vida deles, expondo as possibilidades de entrar em 

contato com os colaboradores, acessar serviços e ferramentas tecnológicas que não 

estavam acostumados.  

Assim também conseguimos manter o relacionamento para gerar contato com 

os cooperados, manter os serviços para seus empreendimentos e sua propriedade. 

 

 

3.1 Características Gerais 

O plano de negócio que estou propondo visa preservar o contato com os 

clientes Cresol mesmo com a necessidade de manter o associado longe do contato 

pessoal.   

O diferencial consiste em manter uma comunicação os nossos cooperados, 

principalmente os do meio rural, por se tratar na grande maioria de pequenos 

produtores que possuem uma pequena área de terra e demandam muito das 

orientações dos colaboradores, de nossas visitas, do contato direto e conhecimento, 

como ocorria na vinda presencial ao PA.  

O problema é que essa maneira de atendimento precisou mudar em 2020 por 

causa da pandemia, mas o associado continua tocando sua vida e precisa manter o 

contato com a Cresol, bem como precisa aprender as novas maneiras de entrar em 

contato com a cooperativa. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

5 
 

 

3.2 A Análise de Mercado 

 

Os dados divulgados pela Cresol sobre a região demonstram o 

direcionamento da carteira de crédito da Cooperativa nas diferentes modalidades de 

linhas de crédito disponíveis para Pessoa Física, que é principal carteira da região.  

Como demonstrado no Gráfico 1, a grande maioria dos associados, 

considerando todos os PA da região, é 91,20% Pessoa Física, onde apenas 8,8% 

são da Carteira Pessoa Jurídica.  

 

GRÁFICO 1 – CARTEIRA DE CRÉDITO PF E PJ DA CRESOL CONSTANTINA 

 

Fonte: CRESOL 2020. https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/#Agencias. 

 

Entre as Modalidades da Carteira de crédito ativa Pessoa Física, de acordo 

com informações da CRESOL (2020), estão: 

 Empréstimo com Consignação em Folha 

 Empréstimo sem Consignação em Folha 

 Veículos 

 Habitação 

 Cartão de crédito 

 Rural e Agroindustrial 

 Outros créditos 

E na Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica 

(CNAE), podemos identificar na região a modalidade de maior destaque na região 

São Agricultura, Pecuária e Produção Florestal. 
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3.3 Tamanho e Localização 

 

O município de Novo Xingu, RS, possui 1.757 habitantes, segundo o censo do 

IBGE de 2010. Localizado na região norte do Estado do Rio Grande do Sul, faz parte 

da Microrregião de Frederico Westphalen, onde estão situados também os 

municípios de Constantina e Liberato Salzano, entre outros, sendo uma média de 

menos de 5 mil habitantes nos municípios da região atendida pela Cooperativa de 

Crédito e Economia com Interação Solidaria de Constantina - CRESOL 

CONSTANTINA, Cresol Central SC/RS / CONFESOL (dados IBGE, estimativa para 

2018). 

Novo Xingu está situado a 7km do município de Constantina. A economia se 

baseia principalmente no comércio local e na agricultura e pecuária. Segundo dados 

do Sebrae (2020), as principais culturas agrícolas em 2017 da região são soja, trigo, 

milho, aveia e feijão.  

Em 2018, o salário médio mensal no município de Novo Xingu era de 2,3 

salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 14,1%. (IBGE, 2020).  

 

 

 

 

 



 

7 
 

4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Para a implantação do Plano de Negócio para desenvolvimento de um vídeo 

institucional o custo-benefício é extremamente baixo, se considerado o alcance que 

o período atual que o afastamento social exige, pois irá auxiliar o associado a utilizar 

os serviços da Cresol quando não podem vir à agência.  

O orçamento levantado para a criação de um vídeo nos moldes como 

pensamos para o projeto, ficou em R$ 2.000,00. Mas como a Cooperativa Cresol 

possui setores próprios ou contratos maiores nas áreas de comunicação e 

marketing, o custo real desse projeto pode ficar muito menor.  

Se considerado ainda que resolverá o problema de comunicação com o 

associado, principalmente ensinando ou orientando aqueles que vivem no meio rural 

e quase não tinham costume de utilizar tecnologias como o aplicativo da Cresol ou o 

site, retorno desse projeto será imediato e o associado ficará mais seguro. 
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5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

O projeto pode ser implantado como teste com os clientes do PA Novo Xingu, 

mas tem potencial de ser replicado e utilizado na Cresol de todo o Brasil.   

O ano de 2020 será lembrado como um marco na mudança de 

relacionamento entre as pessoas e a Cresol precisa manter o seu diferencial no 

atendimento e contato com seus associados. 

Sendo assim, os pontos fortes do projeto são:  

 manter a qualidade do atendimento Cresol, que se preocupa com a saúde e o 

bem estar do associado;  

 a alta demanda pelo uso do aplicativo e internet banking;  

 resolver o problema de alguns associados que podem ter dificuldade em usar 

novas tecnologias ou em acessar o site para movimentação de suas contas;  

 baixo custo;  

 linguagem fácil para que o associado da Carteira Rural tenha melhor 

esclarecimento; 

 envolvimento dos nossos colaboradores com cooperados e suas 

propriedades; 

 divulgação da marca Cresol como cooperativa que orienta seus cooperados e 

sabe como chegar até a comunidade. 

 

5.1 Demonstração de Resultados 

 

O principal objetivo do vídeo é orientar os cooperados da Cresol no uso do 

aplicativo e a movimentar sua conta pelo Internet Banking, bem como auxiliar 

nossos colaboradores a oferecer novos produtos, renovar contratos, seguros ou 

crédito, sem que tenha necessidade de atendimento presencial na agência. 

Hoje são associados da nossa agência de Novo Xingu, um total de 560 

pessoas, sendo 347 cooperados da Carteira Rural e 213 da Carteira Urbana. Ou 

seja, mais da metade dos nossos associados são produtores rurais. Eles merecem 

atenção especial e auxílio para mudar seus costumes ou resolver suas 

necessidades quando não puderem vir ao PA. 
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Ainda, segundo dados do sistema da própria agência, 25% dos sócios 

utilizam cartão de crédito e 22% já usam Internet Banking. Essa é uma informação 

muito importante. Significa que 78% dos associados ainda não estão familiarizados 

com o uso do Internet Banking.  

Identificamos também outros dados de nossos cooperados: 

Sexo Masculino 338 
Sexo Feminino 222 
Estado Civil = Casado 60% 
Média de idade 47 anos 
 

Considerando a média de idade e que mais da metade dos cooperados de 

Novo Xingu são casados e ainda que mais de 90% são pessoas físicas e a maioria 

produtores rurais, pensamos que um vídeo com orientação no uso das tecnologias 

disponíveis pela Cresol podem atingir não apenas o associado, mas deve ser de 

fácil entendimento para que os filhos e jovens possam conhecer melhor os serviços 

para auxiliar os pais ou avós. 

O vídeo da Cresol que encontramos apenas ensina o associado a baixar o 

aplicativo, diferente do presente projeto, encontrado no seguinte endereço: 

https://www.facebook.com/watch/?v=203484960626624.  

 

 

Imagem 1: informações sobre o aplicativo da Cresol 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=203484960626624
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Imagem 2: como baixar o aplicativo 

 

Um exemplo de vídeo institucional pode ser encontrado na página do 

facebook da Incubadora Tecnológica de Guarapuava, INTEG, da UNICENTRO: 

https://www.facebook.com/587334108434243/videos/876779339345683 

As imagens e as mensagens transmitidas nesse vídeo são muito explicativas, 

de fácil entendimento. 

 

 

Imagem 3: um jovem empreendedor em dúvida de como e onde iniciar seu negócio. 

 

https://www.facebook.com/587334108434243/videos/876779339345683
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Imagem 4: o vídeo mostra algumas vantagens em participar da Incubadora. 

 

 

Imagem 5: mensagem convidando o empreendedor para a INTEG. 

 

Observamos que um vídeo de apenas 1 minuto e 37 segundos é capaz de 

passar uma mensagem simples, sem entrevistas, com uma espécie de animação, 

que seja auto explicativa para o associado.  

Esse plano de negócios seria para um vídeo que informa ao associado tudo o 

que ele pode encontrar nas ferramentas on-line, tanto pelo aplicativo como no 

internet banking. 
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Por exemplo: 

 

Imagem 6: início de um vídeo que poderia ser usado para esse projeto. 

 

 

Imagem 7: mensagem final do vídeo. 

 

Essa é a ideia que podemos passar para os cooperados que ainda não 

conhecem todas as vantagens e serviços on-line da Cresol. 

  

5.2 Análise de Viabilidade Econômica 

 

Além do PA de Novo Xingu, deve ser levado em consideração os dados do 

Gráfico 2, dos clientes e operações de toda a região de Constantina.  
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GRÁFICO 2 – CLIENTES E OPERAÇÕES DE CONSTANTINA 

 

Fonte: CRESOL 2020. https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/#Agencias 

O demonstrativo de clientes e operações se manteve constante desde 2018, 

mas os dados financeiros publicados no início de 2020 apresentados na Tabela 1, 

mostram um aumento significativo nos resultados, com a mesma média de clientes. 

 

 

TABELA 1 – RESULTADOS FINANCEIROS DA CARTEIRA PF NA REGIÃO 

DE CONSTANTINA-RS 

 

Publicação Março de 2020 Dezembro de 2019 Dezembro de 2018 Dezembro de 2017 

Empréstimo com 
Consignação em 
Folha  

95,4 mil 0,0% 51,1 mil 0,0% 30,7 mil 0,0% - - 

Empréstimo sem 
Consignação em 
Folha  

21,3 
milhões 

9,7% 19,7 
milhões 

9,4% 10,1 
milhões 

6,5% 4,3 
milhões 

3,2% 

Veículos  5,1 
milhões 

2,3% 5,1 
milhões 

2,4% 4,1 milhões 2,7% 2,9 
milhões 

2,2% 

Cartão de 
Crédito  

514,1 mil 0,2% 639,3 
mil 

0,3% 613,9 mil 0,4% 355,2 
mil 

0,3% 

Rural e 
Agroindustrial  

169,7 
milhões 

77,4% 162,8 
milhões 

77,3% 116,7 
milhões 

75,5% 99,0 
milhões 

73,9% 

Outros Créditos  22,6 
milhões 

10,3% 22,3 
milhões 

10,6% 23,0 
milhões 

14,9% 27,3 
milhões 

20,4% 

Fonte: CRESOL 2020. https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/#Agencias 

 

https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/548
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/548
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/548
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/556
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/556
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/556
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/596
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/572
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/572
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/652
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/652
https://bancodata.com.br/relatorio/2663426/ifdata/676
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Para manter esses números, é essencial auxiliar o associado na utilização 

das tecnologias disponíveis, mantendo o cuidado que a Cresol sempre teve com 

seus cooperados.  

A partir dos dados apresentados, observamos a viabilidade da implantação do 

projeto na agência PA de Novo Xingu, bem como na regional de Constantina ou 

mesmo em todo o país, por ser o vídeo uma tecnologia de baixo custo e um produto 

de fácil criação e desenvolvimento.  
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Uma boa força de trabalho de uma empresa exige um planejamento bem 

estruturado de seus colaboradores, é um processo continuo que avalia as 

necessidades de estratégias para preparação de um bom quadro de colaboradores. 

O fechamento de negócios depende de uma equipe bem estruturada e formada. 

O plano de negócios se baseia nas ações do dia a dia na cooperativa. De 

modo geral os colaboradores precisam estar preparados para atender os associados 

e clientes, sendo que a Cresol sempre preservou pelo atendimento personalizado e 

diferenciado. 

Mas muitas das ferramentas tecnológicas disponíveis para auto atendimento 

são ainda pouco conhecidas ou pouco utilizadas. A ideia é melhorar a comunicação 

e orientar o atendimento aos associados e clientes por meio de um vídeo 

institucional de fácil entendimento para auxiliar o associado que não pode ir à 

agência e, assim, ainda manter a fidelização dos mesmos, até que os atendimentos 

e visitas voltem ao normal.  

Além disso o atendimento on-line e outras formas de comunicação com o 

associado será uma forma rápida, mais fácil para os colaboradores esclarecerem 

sobre os serviços disponíveis.   
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