RELATÓRIO DE
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Apresentamos a você o nosso
Relatório de Sustentabilidade
do ano de 2019
Para nós é uma alegria poder compartilhar as ações e resultados de um Sistema que completa 25 anos e tem a sua atuação pautada no cooperativismo e na
responsabilidade com o cooperado. O ano de 2019 teve como grande marco
para o sistema o reposicionamento e o lançamento da nova missão da Cresol,
que afirma seu propósito de fornecer soluções financeiras com excelência por
meio do relacionamento para gerar desenvolvimento.
Ao longo dessas páginas você verá que a Cresol tem seguindo a tendência
de crescimento das demais instituições financeiras cooperativas do País e, em
2019, comemorou mais uma vez o seu melhor ano.
Esse crescimento se deve a confiança que o cooperado tem ao aplicar o seu
dinheiro em uma cooperativa de crédito sólida, com credibilidade e que dá segurança para investir e prosperar.
Em mais de duas décadas a Cresol vem crescendo e se consolidando nas
diferentes regiões em que está inserida. Somente em 2019 foram mais de 203
mil famílias cooperadas atendidas nas nossas 246 agências espalhadas por 10
estados brasileiros.
Ao fornecer soluções financeiras para todos os públicos, a Cresol construiu
uma relação próxima com o cooperado e priorizou o seu foco no relacionamento
e no atendimento personalizado. O nosso crédito ultrapassou os R$ 4 bilhões em
recursos que chegaram na mão do cooperado, custeando a agricultura, investindo nas propriedades e empreendimentos, mas acima de tudo realizando os
sonhos e desenvolvendo cada região. Tudo isso fez com que a Cresol se tornasse uma das principais cooperativas de crédito do Brasil.

Alzimiro Thomé
Presidente da Central Cresol Baser

Adriano Michelon
Superintendente da Central Cresol Baser

Neste Relatório de Sustentabilidade você conhece as conquistas do ano de
2019, ações que diariamente fazem a diferença na vida de cada sócio. Os avanços são representados em números, mas por trás das cifras e de gráficos estão
nossos cooperados e a essência do trabalho e dedicação.
Tudo isso fica claro no nosso modelo de negócio e de gestão, onde fornecemos soluções financeiras, levando desenvolvimento aos nossos cooperados,
seus empreendimentos e a toda comunidade.
Boa leitura!
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Quem somos
Com 25 anos de história, a Cresol se tornou uma cooperativa para todos.
Muito além de fornecer crédito para agricultores, pequenas e médias empresas
e cooperados pessoa física, a Cresol atua propondo iniciativas de educação
financeira, levando conhecimento para o seu quadro social, de colaboradores e
para a comunidade.
Crescendo a cada dia, o Sistema trabalha com foco nas pessoas, considerando a individualidade como algo determinante para ser a instituição financeira
capaz de atender as necessidades do cooperado com sensibilidade e eficiência
para que todos realizem seus sonhos, propósitos e negócios.

Missão

Fornecer soluções financeiras com excelência por meio
do relacionamento para gerar desenvolvimento dos cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade.

Visão

Valores
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Ser uma instituição financeira cooperativa de referência
que desenvolve seus cooperados.

• Ética

• Sustentabilidade

• Excelência

• Simplicidade

• Credibilidade

Crescimento do Sistema
Cresol Baser
O cooperativismo de crédito aumenta seu destaque no cenário internacional
e nacional ano a ano e, nesse contexto, a Cresol se tornou uma das principais
cooperativas de crédito do País. Hoje está presente nos estados do Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Amazonas, com expansão para novas regiões.

203
mil
cooperados
10
estados

641
municípios de
abrangência

246
agências
de relacionamento

1.963
colaboradores

O cooperativismo é um movimento global.

3 milhões
de cooperativas

1,2 bilhão
de cooperados

As 300 maiores
cooperativas
do mundo têm
faturamento de

U$ 2,1
trilhões

Fonte: Organização Internacional de Cooperativas de Indústria e Serviços/ACI
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Cresol Confederação
A Cresol Confederação representa hoje quatro centrais de crédito. Cumprindo com seu objetivo de aumentar o reconhecimento e a participação das cooperativas de crédito, fortalece a representatividade das instituições financeiras
cooperativas perante aos diversos agentes públicos e políticos.
O trabalho de cooperação entre estes sistemas permite a organização e a
qualificação dos serviços prestados, além de reconhecimento nacional e internacional.

553
mil
cooperados
548
agências
de relacionamento

17
estados

1.877
municípios de
abrangência
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R$ 1,3
bilhão

Patrimônio
de Referência

R$ 3,7
bilhões

Depósitos Totais

R$ 4,7
bilhões

Crédito Repasse
Rural/Empresarial

R$ 134,2
milhões

Resultado Financeiro

R$ 2,7
bilhões

Crédito Comercial

R$ 9
bilhões
Recursos
Administrado
Totais
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Conquistas
Em 2019 a Cresol lançou uma nova missão, visão e valores
institucionais. Sem perder sua essência, a cooperativa adaptou
seu propósito e transformou-se em uma cooperativa para
todos, com soluções financeiras que atendem e se adaptam as
necessidades de seus cooperados.
GPTW
Muitas conquistas foram comemoradas pela Cresol no
último ano, como a certificação de um Excelente Lugar para
Trabalhar e o prêmio por ser uma das Melhores Empresas para
Trabalhar no Paraná, concedidos pela Great Place To Work
(GPTW). Essa foi a primeira vez que a instituição participou do
ranking das melhores empresas para trabalhar no Paraná.
O Sistema Cresol acredita que colaboradores felizes e satisfeitos entregam soluções eficientes aos cooperados. Os prêmios representam as ações que foram desenvolvidas com os
colaboradores, com foco na valorização dos profissionais que
são a base da instituição.
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SENEF
Quando se fala em educação financeira, o cooperativismo
de crédito é referência. Durante a Semana Nacional de Educação Financeira, realizada no mês de maio de 2019 pelo Banco
Central do Brasil, a participação dos sistemas cooperativos
correspondeu a 88% do total da participação das instituições
financeiras e as iniciativas representaram 98% do público
alcançado.
Nesse período a Cresol realizou 2 mil iniciativas, como
encontros presenciais, palestras, cursos online e divulgação
em mídias de massa (rádio, TV e digital), alcançando mais de
52,6 milhões de pessoas.
Envolvida com a Semana Enef desde 2016, a Cresol tem
aumentado seu protagonismo. Na 6ª edição, as ações triplicaram em relação ao último ano e evidenciaram a relevância da
instituição dentro da campanha de educação financeira, o que
está aliada à premissa da Cresol em facilitar o acesso ao Sistema Financeiro de forma consciente.
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Responsabilidade
Socioambiental
A Política Institucional de Responsabilidade Socioambiental
do Sistema Cresol apresenta as diretrizes que norteiam as
ações socioambientais de seus colaboradores, dirigentes e
cooperados.
Essa política estimula as boas práticas de sustentabilidade
e a gestão dos riscos socioambientais, observando os princípios da Relevância (que expressa o grau de exposição ao risco
socioambiental das atividades e das operações financeiras da
Cresol) e da Proporcionalidade (que expressa a compatibilidade da presente política com a natureza e a complexidade das
atividades e soluções financeiras).
A Cresol trabalha com ações e estratégias em sintonia com
as demandas ambientais e questões sociais, primando pela
utilização consciente dos recursos disponíveis no meio ambiente e satisfazendo as necessidades das pessoas sem comprometer as possibilidades das gerações futuras.
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Soluções Financeiras
Responsáveis
Além de fazer negócios e ser competitiva no mercado
financeiro, a Cresol preza pela proximidade com seu cooperado e por compartilhar os resultados positivos que vem acontecendo. A remuneração de juros ao Capital Social e a participação nos resultados das cooperativas são dois dos principais
diferencias da Cresol.
Os resultados creditados na conta capital do cooperado
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, 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 a sustentabilidade
da Cresol.
A Cresol finalizou o ano de 2019 com R$ 80,2 milhões de
resultado financeiro (crescimento de 27%) e remunerou os
cooperados em R$ 20 milhões de juros ao capital.
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Cresol Instituto
O Cresol Instituto realiza todo trabalho de formação corporativa do Sistema Cresol. No ano de 2019, mais uma vez, o Instituto demostrou conquistas expressivas em uma atuação que
atendeu colaboradores, cooperados e a comunidade em geral.
Entre cursos, capacitações e treinamentos presenciais e a
distância desenvolvidos para o Sistema Cresol Baser, foram
588 turmas e 33 mil participantes certificados, com mais de 357
mil horas de ensino. Atualmente, são 47 cursos ativos disponíveis ao colaborador no ambiente de educação a distância, o
CRESOLEAD.
Ofertado na formação corporativa, o Curso de Gerenciamento de Cooperativas de Crédito (GERCOOP) formou 46 profissionais dos conselhos da Cresol Baser e o MBA em Estratégias Cooperativas, parceria da Cresol e uma Universidade,
ganhou uma nova turma com 101 alunos em um programa com
ênfase em finanças e gestão de pessoas. O Cresol Instituto
também possui 9 convênios com instituições de ensino superior para descontos em cursos de graduação e pós-graduação.
As ações vinculadas ao Cresol Instituto também ultrapassaram o limite corporativo. Foram registrados 1.367 eventos das
cooperativas junto ao quadro de cooperados e à comunidade,
impactando 94 mil pessoas em mais de 6 mil horas de atividades, grande parte com certificação.
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Em 2019, a Cresol também disponibilizou um ambiente de
educação a distância livre. São 9 cursos e aproximadamente
100 horas de formação e certificação gratuitos para cooperados, comunidade, parceiros e microempreendedores.
A Cresol alcançou repercussão nacional em 2019 com a
Semana Nacional de Educação Financeiras (6ª SENEF) que
atingiu mais de 50 milhões de pessoas por meio das ações
desenvolvidas pelo Sistema. Também foram elaborados trabalhos acadêmicos para congressos e eventos nacionais e internacionais sobre o cooperativismo.
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Evolução do Sistema

Patrimônio de
Referência

R$

604

R$

765

milhões

2019

Crédito Comercial

R$

894.2

R$

1.18

R$

1.46

bilhão

bilhão

milhões

2018

Depósitos Totais

R$

2018

2019

Crédito Empresarial

1.2

R$

bilhão

138

milhões

milhões

2018
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2019

2018

2019

Evolução do Sistema

Crédito Rural
Custeio

R$
R$

770.8

1.1

bilhão

milhões

2018

2019

Recursos
Administrados

R$

4.1

R$

5,1

bilhões

bilhões

2018

Crédito Rural
Investimento

R$

1.4

bilhão

2018

R$

1.7

bilhão

2019

Resultado Financeiro

R$

63

R$

80.2

milhões

milhões

2019

2018

2019

Os Demonstrativos Financeiros da Central Cresol Baser, do primeiro e do
segundo semestre do ano de 2019, estão disponíveis no site cresol.com.br
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www.cresol.com.br
Rua Ernesto Sanderson, 101 - Industrial
Francisco Beltrão - PR

