














A nova sede da Central foi um dos marcos de 2018. Inaugurada em abril, trouxe para a Cresol e suas 
agências um novo conceito da marca e ainda mais credibilidade, fortalecendo essa caminhada de 

mais de duas décadas do cooperativismo de crédito solidário, destacando-se em cada ação realizada 
com o foco no cooperado e no seu crescimento, fazendo dessa evolução uma constante, agregando 

cada vez mais pessoas nesse processo contínuo de cooperação.   





















A Cresol Confederação é uma aliança que 
promove a expansão, fortalecimento e gestão 
do cooperativismo de crédito solidário. 

Composta por quatro centrais de crédito, 
oferece soluções financeiras completas que 
atendem aos cooperados com todas as 
vantagens e facilidades do cooperativismo.











A Cresol trabalha com ações e estratégias de 

desenvolvimento do repasse de um crédito focado na 

interação solidária em sintonia com as demandas ambientais 

e questões sociais e econômicas, primando pela utilização 

consciente dos recursos disponíveis no meio ambiente. 

Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as 

possibilidades das gerações futuras. A Cresol busca 

constantemente o caminho de um futuro socialmente justo e 

economicamente correto.



A responsabilidade da Cresol vai além, onde 

se preocupa com seus quadros internos, 

sendo 1850 colaboradores, destes 1248 são 

mulheres, com políticas específicas de 

valorização, reconhecimento e capacitação.







A remuneração do capital permite que o sócio faça uma 
reserva de segurança tanto para o fortalecimento da 
cooperativa quanto para o seu futuro servindo como 
uma espécie de previdência e com uma remuneração 
justa para que o recurso seja valorizado anualmente. 
além disso incentiva às novas capitalizações, ampliando 
limites de crédito, recebendo bonificações e apoiando 
na sustentabilidade da Cresol.







O foco da Cresol está no relacionamento com o 
sócio e para isso dispõe de soluções financeiras 
para atender às necessidades cooperados, sejam 
elas momentâneas, com créditos rotativos, 
aquisição de bens móveis, imóveis e serviços, ou 
com atendimento as demandas e soluções para 
aplicação financeira, com linhas específicas e 
investimentos adequados e adaptáveis. 



Muito além do crédito rural, imagem e força que 

acompanhou e fortaleceu a Cresol nessas duas 

décadas, ela é para todos. A cooperativa oferece 

linhas de financiamentos e crédito para todos os 

públicos, desde rural até o urbano, micro, médio e 

grande empreendedor. Uma cooperativa 

completa, com soluções para a realização de cada 

sonho.



Mantemos a essência do 
cooperativismo, com produtos e 
serviços tecnológicos, de uso fácil e 
inteligentes, e prezamos pelo grande 
diferencial de mercado que é o 
atendimento pessoal, onde nossas 
equipes estão organicamente ligadas 
a realidade da comunidade, das 
necessidades financeiras e de 
serviços complementares, levando 
aos cooperados a solução ideal no 
momento que ele precisa.











As modalidades se dividem em 

custeio e investimento e podem ser 

operadas em qualquer período do 

ano. Em 2018, foram mais de R$ 1.3 

bilhão em repasses com cerca de 35 

mil contratos, sendo mais de R$ 770 

milhões em custeio e R$ 520 milhões 

em investimento, reconhecimento de 

um trabalho constante, realizado 

pelas cooperativas e seus gestores, 

que buscam atender cada vez melhor 

a demanda dos cooperados. 





A Cresol iniciou no ano de 1999 uma caminhada junto ao 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), como mandatária, onde em 2004 alcançou a 
condição de agente financeiro do Banco e, em 2007, o 
primeiro repasse via BNDES para o custeio da safra. Nessa 
trajetória foram mais de R$ 7 bilhões em crédito rural para 
os agricultores, por meio de uma parceria que cresce e se 
fortalece a cada dia.



No ano de 2018 a Cresol 

Baser se destacou 

ocupan-do a 6ª posição no 

ranking das operações 

indiretas pessoa física do 

BNDES, com repasse de mais 

de R$ 1.1 bilhão em 

aproximada-mente 40 mil 

operações de crédito rural e 

microcrédito. 



Comemorando 20 anos de parceria 

em 2019 a Cresol e o BNDES 

trabalham em conjunto para 

promover o desenvolvimento e 

proporcionar qualidade de vida às 

famílias, por meio de projetos, 

recursos e repasses que atendem 

diferentes regiões e permitem o 

acesso ao crédito para que as 

famílias possam investir nos seus 

sonhos e prosperar.







O trabalho do Cresol Instituto vai muito além da capacitação e 
formação continuada para o quadro de funcionários. Atualmente, as 
cooperativas realizam diversas ações através do Cresol Comunidade 
que busca proporcionar formação de lideranças, educação 
cooperativista e financeira com cooperados.

Dentro do Cresol Comunidade são desenvolvidos os programas: 
Cresol Habitação; Extensão Rural; Gênero e Geração; Agentes Cresol, 
Juventude Cooperativista e o programa Um Olhar para o Futuro. 
Estas ações que acontecem de forma permanente envolveram cerca 
de 12 mil pessoas durante o ano de 2018. Já as ações cotidianas, 
palestras, seminários e reuniões comunitárias, envolveram cerca de 
80 mil pessoas em mais de 1500 atividades realizadas no último ano.



No último ano a Cresol Confederação e o Instituto 
também se destacaram como instituições que 
mais público atingiram durante a Semana 
Nacional da Educação Financeira (SENEF). 
Responsáveis por 604 ações e um alcance de 1,7 
milhão de pessoas, em atividades que 
contemplaram seminários, palestras, encontros, 
cursos presenciais e a distância e, ainda, 
postagens em redes sociais com dicas e 
orientações para toda a comunidade. O trabalho 
de educação financeira realizado pelas 
cooperativas e a participação da Cresol no evento 
rendeu o Selo ENEF, o mais importante 
reconhecimento em educação financeira no Brasil. 



Também em 2018 a Cresol ganhou dimensão 

internacional com a filiação do Cresol Instituto à 

organização europeia AgriCord, rede de "agri-agências" 

que fazem parte de organizações não governamentais de 

cooperação. O Instituto está atuando como uma das 

agri-agências, contribuindo para a rede de agricultura 

familiar e cooperativismo solidário da Unicafes, 

mandatária da vaga.





Durante o Congresso Brasileiro do Cooperativismo 
de Crédito (Concred), realizado no mês de 
novembro de 2018 em Florianópolis, aconteceu o 
Prêmio Concred Verde. Nesta edição, o Concred 
reconheceu iniciativas e práticas sustentáveis em 
três categorias: Harmonia Social, Economia 
Funcional e Equilíbrio Ambiental. A Cresol 
Confederação e o Instituto concorreram ao prêmio 
com 11 projetos inscritos e foram para a final na 
categoria Harmonia Social, ficando em primeiro 
lugar com o Projeto Juventude Cooperativista – 
Lideranças, realizado pela Cresol Santa Lucia/PR, 
cooperativa filiada a Cresol Baser.



Outro prêmio importante recebido pelo Instituto em dezembro de 
2018 foi o Top de Marketing, o maior e mais importante prêmio 
nas áreas de Marketing e Vendas do Paraná. O prêmio é 
organizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing 
do Brasil (ADVB), com o objetivo de estimular a produção de cases 
brasileiros e reconhecer publicamente empresas que 
demonstraram ter utilizado ferramentas adequadas e inovadoras e 
desenvolvido trabalhos de marketing e vendas.



A Cresol, por meio do seu Instituto, recebeu o primeiro lugar na 
categoria Social com o case do programa Um Olhar para o Futuro, 
que busca proporcionar conhecimento para as crianças sobre o 
Cooperativismo Solidário, a Agricultura Familiar e a Educação 
Financeira, além de incentivá-las à cooperação, ressaltando a 
importância dos valores humanos nas ações do dia a dia.





Essa segregação contempla um dos grandes 
projetos que a Cresol tem na área de 
governança, onde a efetivação do processo 
trouxe condições para eleger os diretores 
executivos permitindo qualificar ainda mais 
os trabalhos, profissionalizando as instâncias 
e adaptando-se aos modelos de mercado, 
sendo referência no modelo da construção de 
gestão para suas singulares. 

Esse processo de governança aproximou 
ainda mais a Cresol de seus parceiros, 
direcionando as ações institucionais, 
comerciais e de negócios e fortalecendo as 
relações cooperativistas. 



Em 2018 a Cresol buscou estar ainda mais presente e expandir seu 
relacionamento para que a sua marca e o seu propósito ganhassem ainda mais 
força e visibilidade nas diferentes instâncias. Além de manter uma forte 
relação e apoio a Unicafes, a Cresol começou um processo de filiação na OCB – 
Organização das Cooperativas do Brasil, pela Central e também em suas 
cooperativas nas diferentes regiões de atuação. 



Além de parcerias políticas estratégicas para a sustentabilidade e 
crescimento do Sistema, os parceiros comerciais e de relacionamento de 
repasses ficaram ainda mais amplos, fazendo com que 2018 fosse o 
melhor ano do Sistema em resultados e entrega aos cooperados. 

A Cresol surgiu da união e da cooperação e preserva essa essência na sua 
relação de parceria e de governança para fazer um cooperativismo ainda 
mais forte consolidando a sua missão de fornecer soluções financeiras 
com excelência por meio do relacionamento para gerar desenvolvimento 
dos cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade. 
















