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Missão Valores

03

Fornecer soluções financeiras 

com excelência por meio 

do relacionamento para 

gerar desenvolvimento 

dos cooperados, de seus 

empreendimentos e da 

comunidade.

Visão
Ser uma instituição 

financeira cooperativa 

de referência que 

desenvolve seus 

cooperados. 

Ética

Excelência

Sustentabilidade

Simplicidade

Credibilidade

Uma cooperativa sólida, 
de credibilidade e que cresce a cada ano.

Em 2020 não foi diferente, comemoramos nosso melhor ano e festejamos 25 anos de 

história, crescimento e de desenvolvimento do cooperativismo de crédito.

Superamos as expectativas do mercado. Juntos crescemos 40% e nos tornamos a terceira 

força do cooperativismo brasileiro. 

Em 2020 nos reinventamos e, mesmo longe, estivemos juntos. Afinal, nosso grande 

diferencial está no relacionamento e na sua confiança na Cooperativa. Isso nos move 

nesse crescimento e desenvolvimento na missão de cooperar. 

No decorrer deste relatório você vai conhecer os avanços e as conquistas da sua 

cooperativa em 2020.

Celebre conosco e vamos juntos fazer a Cresol ainda mais forte! 
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615 mil
R$ 1,6 bi

R$ 5,5 bi

R$ 4,5 bi
R$ 5,2 bi

R$ 187 mi
R$ 12,9 bi

Cooperados

Patrimônio
de Referência

Depósitos
Totais

Crédito
Comercial

Crédito de Repasse
Rural/Empresarial

Resultado
Financeiro

Ativos Administrados

Sistema
Cresol
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Mais de 615 mil famílias que 

cooperam juntas e fazem do 

nosso Sistema a terceira força 

do cooperativismo de crédito. 

Vem junto, somos a 
Cresol.



Cooperativa
Cresol Integração

11 mil
R$ 51 mi

R$ 173 mi
R$ 128 mi

R$ 298 mi
R$ 5 mi

R$ 534 mi

Cooperados

Patrimônio
de Referência

Depósitos
Totais

Crédito
Comercial

Crédito de Repasse
Rural/Empresarial

Resultado
Financeiro

Recursos Administrados Totais
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Patrimônio de Referência: soma do capital social mais o fundo de reserva. • Depósitos Totais: soma do 
saldo em aplicação mais o saldo de conta corrente. • Crédito Comercial: saldo de recursos operados com 
recursos da própria cooperativa.
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Acreditamos que juntos 

podemos fazer a diferença onde 

estamos. Desenvolvimento 

local, sustentabilidade, 

relacionamento e cooperação 

transformam o mundo em um 

lugar melhor para todos. 

Isso é cooperativismo. 
Essa é a Cresol.

Cresol Integração
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Ganhos com Cresol aplicação:

Bonificação do pacote de serviços:

Remuneração paga pela Cresol

Ganhos com bonificação creditada no
pacote de serviços

Remuneração caso aplicado na Poupança

Resultado da cooperativa

Para cooperados aplicadores

Ganho extra dos cooperados da Cresol

Juros creditados ao capital social

Para cooperados com conta corrente

R$  2.198.809,45

Total de ganhos sociais: R$ 6.742.320,33

R$  180.419,01

R$  1.773.103,94

R$  5.117.334,78

R$  64.314,24

R$  425.705,51

R$  1.018.861,03

R$  116.104,77

Ganhos dos Cooperados da
Integração em 2020
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Em 2020 seu capital foi
remunerado!

A Cresol tem ótimas
notícias para você:

O resultado gerado volta para você!
Procure a sua  Cooperativa Cresol e saiba como ampliar 

ainda mais os seus ganhos!

Ganhos dos Cooperados da
Integração em 2020



Rentabilidade
e segurança
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As cooperativas de crédito reafirmam a cada ano a sua competência no 

mercado financeiro. Quando falamos em segurança e rentabilidade, a 

Cresol, uma das principais cooperativas de crédito do Brasil, proporciona 

soluções personalizadas que aproximam os sócios dos melhores 

investimentos. 

O relevante crescimento do Sistema reafirmou nossa força e solidez e 

importantes indicadores de resultados  demonstram que o envolvimento 

com o cooperado é a nossa principal preocupação. Essa representatividade 

nos coloca como referência entre as instituições financeiras cooperativas 

do país. 

Soluções financeiras responsáveis, como o investimento, possuem 

rentabilidade personalizada e negociável com cada cooperado. Em 

2020 atingimos a marca de R$ 12,9 bilhões em ativos administrados, 

resultado que representa a solidez e a confiança dos nossos mais de 615 

mil cooperados em todo Brasil.

Vem junto, somos a Cresol.
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