
///Relatório de
Atividades 2020

Um ano de
relacionamento

e cooperação



Sumário:

1.1 Carta do Conselho de
Administração

1.2 Mensagem do Presidente

1.3 Mensagem da Diretoria
Executiva

1.4 Apresentação

1.5 Missão/visão/valores

1.6 Nossas Agências de
Relacionamento

01. Quem somos

2.1 Relacionamento com
cooperados

2.2 Relacionamento com
a comunidade

2.3 Relacionamento com
a governança

2.4 Relacionamento com
os colaboradores

2.5 Relacionamento com
parceiros estratégicos

02. 2020: um ano de
relacionamento
e cooperação

3.1 Resultados sociais

3.2 Resultados econômicos
3.2.1 Cresol Confederação
3.2.2 Central Cresol Sicoper

3.3 Resultados financeiros

03. Resultados

4.1 Conclusão do
Planejamento 2016-2020

4.2 Lançamento do
Planejamento 2021-2025

04. Planejamento
Estratégico



///Relatório de Atividades 202003

VEM
JUNTO.
SOMOS A
CRESOL! 



Carta do
Conselho de 
Administração

O ano de 2020 certamente ficará marcado por nos 
adaptarmos às mudanças impostas pela pandemia do 
Covid-19, mas também por referendarmos dois dos 
grandes diferenciais do cooperativismo de crédito que 
são o relacionamento e a proximidade com os 
cooperados. Nós e nossas cooperativas nos reinventamos 
para continuar o nosso projeto de proporcionar acesso à 
soluções financeiras e crédito qualificado para a 
realização de sonhos e desenvolvimento para os 
cooperados e para as comunidades.

O cooperativismo, mais do que nunca, apresentou-se, em 
2020, como um ator da economia e do desenvolvimento 
sustentável. Consolidamos uma forma dinâmica de 
construção das relações econômicas e sociais, mantendo  
o atendimento qualificado aos cooperados. Ampliamos 
nossos canais de atendimento e as soluções financeiras 
ofertadas, qualificamos nossas relações e estivemos 
próximos e ativos das comunidades, demonstrando a 
empatia e os valores do cooperativismo através de nossa 
responsabilidade social, representada nas doações de 
valores e ajuda humanitária prestada. Por isso, cada vez 
mais, o Sistema  Cresol Sicoper amplia e consolida seu 
espaço a partir da evolução dos indicadores, da 
expansão para novas áreas de atuação e da qualificação 
da gestão das cooperativas filiadas. 

Obtivemos, em 2020, aumento de 14% no número de 
cooperados, de 17% no número de agências de 
relacionamento, de 48% nos ativos, de 29% no Patrimônio 
de Referência, de 57% nos depósitos e de 38% na carteira 
de crédito, o que gerou um crescimento no resultado 
superior a 14,9% em relação ao ano anterior. E nossa 
força não para por aí. Continuamos desenvolvendo novos 
produtos, novas soluções, novos canais de comunicação 
e de relacionamento, e vamos continuar expandindo 
nossa atuação para oferecer democratização financeira 
a um número ainda maior de cooperados. Concluímos o 
ano de 2020 com a certeza de dever cumprido e a 
felicidade de continuar cooperando para o crescimento 
sustentável dos nossos mais de 143 mil cooperados e de 
suas comunidades. 
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Mensagem do Presidente

Mensagem da Diretoria Executiva

Iniciamos 2020 com grande expectativa, acreditando 
que seria um ano tranquilo, planejado. Mas veio a 
pandemia para mexer com tudo e com todos. A gente 
se reinventou e conseguiu equilíbrio para manter o 
crescimento e atingir as metas almejadas. Isso é fruto 
do trabalho, dedicação e zelo, e também porque nos 
reinventamos e apostamos, cada vez mais, no 
relacionamento com os cooperados. Avalio que o 
esforço de milhares de homens e mulheres que atuam 
no Sistema Cresol e os cooperados que confiam no 
nosso trabalho foi o que gerou o resultado exitoso.

Foi um ano difícil, mas positivo em diversos aspectos. 
De muito aprendizado que  nos mostrou o que 
precisamos preservar, melhorar e avançar nos 
aspectos econômico, social e ambiental para garantir 
a vida e resultados para o quadro de cooperados.

José Silva
Presidente da Central Cresol Sicoper

Finalizamos um ano de muitos desafios com a certeza de 
que, através da cooperação e de um trabalho sério e 
comprometido, alcançamos os nossos objetivos. O 
sucesso da Cresol Sicoper é reconhecido pelo constante 
crescimento e eficiência de gestão e de resultados, o qual 
é conduzido pelas equipes de dirigentes e funcionários 
que, diariamente, cooperam pela realização de sonhos e 
fortalecimento do Sistema.

O ano de 2020 foi desafiador e recompensador. O 
cooperativismo de crédito se consolidou, ainda mais, 
como uma opção segura, sólida e eficiente para os 
cooperados creditarem seus sonhos e desejos. A Cresol 
se mantém ao lado dos cooperados, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, do campo ou da cidade. A cooperativa 
expandiu as soluções ofertadas, promovendo segurança 
e eficiência nos mais diversos canais de atendimento, e 
ainda consolidou o relacionamento com os cooperados 
num ano atípico e questionador. Por isso, findamos um 
ciclo com a certeza de que temos muito a conquistar e 
que estamos no caminho certo.

Jonas Alberto Klein
Diretor Executivo da Central Cresol Sicoper



6 anos de
Central Cresol
Sicoper

Apresentação

Aqui, você é de casa,
e os seus sonhos são 
nossos também.

A Cresol é uma das cooperativas 
de crédito que mais cresce no 
país. Em 2020, comemoramos:

A tradição de uma cooperativa de crédito que valoriza o 
relacionamento e a concretização de sonhos.

Aquela cooperativa pequena, formada por um grupo de 
pessoas sonhadoras, cresceu. E sabe o que mais nos 
orgulha nessa história? Depois de todo esse tempo, a nossa 
essência continua a mesma: relacionamento próximo, 
soluções modernas e, ainda assim, personalizadas.

25 anos
de Cresol
A solidez de uma instituição 
financeira completa.
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Cresol Sicoper:
Missão, visão
e valores

Missão:
Fomentar a cooperação entre associados, 
especialmente agricultores familiares e 
cooperativas, por meio do crédito orientado e 
da educação financeira construindo novos 
saberes, visando o desenvolvimento regional 
de forma sustentável e solidária.
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Visão:
Ser referência das 
cooperativas de crédito 
solidário do Brasil atuando em 
prol da agricultura familiar.

Valores:
· Democracia;
· Transparência e confiança;
· Cooperação e solidariedade;
· Ética e profissionalismo;
· Articulação com os movimentos populares;
· Governança pelos agricultores familiares;
· Sustentabilidade institucional.



Nossas
Agências de
Relacionamento

Presente em 
124 cidades
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Santa Catarina

Pernambuco

Tabira

Alfredo Wagner
Bom Retiro
Imbuia
Urubici

Apiúna
Indaial
Lontras
Presidente Nereu
Rio do Sul

Dona Emma
Ibirama
Mirim Doce
Presidente Getúlio
Taió

Agronômica
Pouso Redondo
Rio do Oeste
Trombudo Central

José Boiteux
Mafra
Salete
São Bento do Sul
Witmarsum

Campos Novos
Curitibanos
Frei Rogério
São José do Cerrito

Bela Vista do Toldo
Canoinhas
Irineópolis
Major Vieira
Porto União

Correia Pinto
Lages (Santa Helena)
Lages (Guarujá)
Otacílio Costa
Ponte Alta
São Joaquim

Caçador
Fraiburgo
Ibiam
Joaçaba
Matos Costa
Pinheiro Preto
Tangará
Videira

Alto Bela Vista
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Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul

Glória de Dourados
Ivinhema

Alpestre
Ametista do Sul
Caiçara
Frederico Westphalen
Palmitinho
Planalto
Pinhal
Pinheirinho do Vale
Rodeio Bonito
Taquaruçu do Sul 
Vista Alegre

Cerro Largo 
Giruá 
Guarani das Missões 
Santo Ângelo 
São Luiz Gonzaga
São Pedro do Butiá 
Senador Salgado Filho 
Ubiretama 

Boa Vista do Buricá 
Horizontina 
Humaitá 
Nova Candelária
Santa Cruz do Sul 
São Martinho 
Sede Nova 

Bom Princípio 
Campina das Missões 
Cândido Godói 
Lajeado
Porto Lucena 
Santa Rosa
Santo Cristo 
Salvador do Sul
Teutônia 
Três de Maio 
Tucunduva 
Tuparendi 
Tuparendi (Cinquentenário) 

Almirante Tamandaré do Sul 
Chapada 
Coqueiros do Sul 
Sarandi 
Novo Barreiro 
Ronda Alta

Augusto Pestana 
Campo Novo 
Derrubadas 
Jaboticaba 
Miraguaí
Palmeira das Missões 
Porto Alegre
Seberi 
Tenente Portela
Três Passos
Viamão
Viamão (Águas Claras)

Crissiumal 
Esperança do Sul 
Tiradentes do Sul
Venâncio Aires

Barão de Cotegipe
Erechim (Av. Presidente Vargas)
Erechim (Rua São Paulo)
Farroupilha
Paulo Bento
Três Arroios

Marcelino Ramos
Viadutos

Barracão
Casca
Maximiliano de Almeida
Paim Filho
São João da Urtiga 
São José do Ouro 

Cachoeira do Sul
Camobi
Santa Maria
São Pedro do Sul

Passo Fundo (Central)
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2020: UM ANO DE
RELACIONAMENTO
E COOPERAÇÃO



EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

164
ações
realizadas

Quem faz parte da Cresol sabe que aqui 
buscamos sempre equilibrar os eixos 
econômico, social e ambiental.

de 23 a 29/11/2020

455.182
pessoas
orientadas em suas decisões sobre 
finanças e consumo, e incentivadas a 
melhorar sua relação com o dinheiro

Nosso trabalho não
é apenas sobre dinheiro. 
É sobre pessoas.

E em 2020, transformamos as 
dificuldades impostas pela 
pandemia em cooperação. 

A SENEF 2020 trouxe o tema
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Resiliência
financeira: como
atravessar a crise?

Relacionamento
com os cooperados



Você sabia que onde tem uma cooperativa, 
o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
do município é maior? Esse dado é de uma 
pesquisa da FEA-USP, e a Cresol tem 
orgulho em contribuir.

Em 2020, a Cresol Sicoper promoveu e 
participou de ações para hospitais, 
entidades beneficentes, cooperados e toda 
a comunidade.

221
pré-assembleias

3.390 ações

33
assembleias

ASSEMBLEIAS

Nossa força vem da união. Juntos, 
traçamos o futuro da Cresol Sicoper em:

ENGAJAMENTO

de relacionamento com os 
cooperados, como o 
Lançamento do Plano Safra, 
Dia C e outras ações gerais.
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Relacionamento
com a comunidade



130 eventos
MEIO AMBIENTE

· Plantio de árvores; 

· Limpeza de avenidas.

FORMAÇÃO
Conhecimento 
gratuito sobre 
Inovação, Tecnologia, 
Gestão, Vendas, 
Empreendedorismo e 
outros temas 
relevantes.

José Silva
Presidente da Cresol Sicoper

A vida da gente só vale a pena se for 
para melhorar a vida de alguém. 
Nesses momentos de dificuldades, o 
povo se mostra mais solidário em 
cooperar, o que demonstra que esse 
espírito de cooperação permite 
ajudar ao próximo sem querer 
benefícios em troca. Está presente 
no nosso dia a dia e no DNA do 
sistema cooperativo a solidariedade. 
Por isso, o Sistema Cresol tem muito 
a contribuir, não somente no aspecto 
financeiro, mas no social e no 
humanitário.

SOLIDARIEDADE

· Doação de brinquedos para 
crianças carentes;

· Auxílio na reconstrução de casas 
atingidas por intempéries climáticas;

· Doação de alimentos;

· Doação de roupas,
calçados e agasalhos.

EDUCAÇÃO e CULTURA

· Doação de livros para a comunidade;

· Formação de professores;

· Patrocínios para festa de
comunidades, rodeios e outros
eventos rurais;

· Apoio ao esporte amador.

R$ 920 mil
em recursos
financeiros

+ de 59 mil
pessoas impactadas
diretamente

COMBATE À PANDEMIA
DE COVID-19

· Doação de itens de higiene, máscaras 
e álcool gel foram algumas das ações 
realizadas para os cooperados e para 
as comunidades
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· Linha de crédito com recursos 
próprios e de fácil acesso para ajudar 
cooperados e empresas

para a comunidade

+ de 17 mil
pessoas impactadas



Em 2020, a Cresol Sicoper 
modernizou o seu modelo 
de gestão e, seguindo os 
passos da Cresol 
Confederação, implantou 
um novo formato de 
Governança. Esse 
processo é indicado pelas 
boas práticas de 
governança e já está 
alinhado com o 
Planejamento Estratégico 
2021-2025, o qual vai 
ajudar a melhorar ainda 
mais nossos resultados e 
a gestão sistêmica.
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Relacionamento
com a governança

Confederação

Assembleia Geral Conselho Fiscal

Conselho Administrativo

Diretorias Executivas

Cresol Baser Cresol Central SC/RS Cresol Sicoper ASCOOB

Cooperativas 
Singulares

Cooperativas 
Singulares

Cooperativas 
Singulares

Cooperativas 
Singulares

Unidades de 
Atendimento

Unidades de 
Atendimento

Unidades de 
Atendimento

Unidades de 
Atendimento

Sistema Cresol

Confederação



Nesse novo formato, o órgão 
estratégico é conduzido pelo Conselho 
de Administração que delega o que 
fazer, e o órgão executivo é conduzido 
pela Diretoria Executiva que define 
como fazer. Na prática, é mais 
qualidade, agilidade e transparência no 
serviço prestado.

José Silva
Presidente da Central Cresol Sicoper

O Sistema Cresol Sicoper vem 
crescendo mais de 20% ao 
ano e, conforme o 
Planejamento Estratégico 
2021-2025, deverá dobrar os 
resultados. Por isso, 
entendemos que 
precisávamos dar o passo na 
qualidade da governança para 
atender a demanda das 
cooperativas, dos cooperados 
e ter um maior alinhamento 
com a Cresol Confederação.
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CENTRAL
CRESOL SICOPER



Meta para
os próximos
5 anos:

Em um ano atípico para o mercado de trabalho, a Cresol Sicoper gerou empregos e 
oportunidades de crescimento. Agradecemos a todos que fazem parte desta grande família 
e se dedicam diariamente à Cresol. Desejamos ser ainda mais numerosos nos próximos anos!
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750 novos
empregos

Gerar 
oportunidades

120 novas
agências

Expandir as 
regiões de atuação

Relacionamento com
os colaboradores

1.126
colaboradores 

e diretores
389 homens 737 mulheres



Cooperativismo,
Ética e Conduta,
Sigilo Bancário
e Sistema
Financeiro
Nacional

524 horas

FORMAÇÃO

Para preparar nossas equipes,

foram dedicadas à formação dos 
funcionários, diretores e 
conselheiros Cresol. 

foram alguns dos temas estudados.

Por que trabalhar
na Cresol?

Aqui, além de benefícios financeiros, você:

· Convive com pessoas que acreditam
no poder da cooperação;

· Trabalha em um ambiente onde o respeito e o 
bem-estar estão em primeiro lugar;

· É incentivado a crescer pessoal e profissionalmente;

· Tem a oportunidade de fazer do mundo um lugar 
melhor, participando de ações solidárias e ajudando 
outras pessoas a realizarem seus sonhos.
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Relacionamento
com parceiros
estratégicos

Mais de
R$ 3 bilhões
em 110 mil 
contratos

20 anos de parceria
com o BNDES

de financiamentos somente 
pela Cresol Sicoper nesses 
20 anos de parceria

Presença em
feiras e eventos
do agronegócio

A Cresol acredita que estar 
próximo das comunidades 
é um momento ímpar para 
ampliar relacionamentos e 
facilitar ações negociais. 
Por isso, estamos presentes 
em diversas feiras, como:

Neste espaço, deixamos um agradecimento 
especial a todos os nossos parceiros. São 
entidades públicas e privadas que tornam 
possíveis nossas estratégias de captação de 
recursos, fomento de negócios, atração de 
cooperados e expansão física. Em 2020, vocês 
fizeram a diferença na atuação da Cresol. 
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Cledir Magri
Presidente da Cresol Confederação

Show Rural Coopavel 2020 - Uma 
das maiores feiras do segmento 
agropecuário. Realização: 03 a 07 
de fevereiro de 2020

Show Rural Digital - 
Cresol é patrocinadora 
master do Hackathon

Expodireto Cotrijal  - 
Feira internacional de 
tecnologia e negócios.
Realização: 02 a 06 de 
março de 2020

A parceria com o BNDES nos dá condição de 
crescer, sempre com uma gestão transparente 
e uma relação de confiança. Temos uma 
parceria de 20 anos com extremo sucesso, 
com mais de R$ 10 bilhões repassados para os 
nossos cooperados. Recursos com o carimbo 
do BNDES que ajudaram a realizar sonhos de 
milhares de famílias.



RESULTADOS
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Resultados sociais

A Cresol Sicoper em números

Compartilhar esses números é sempre um 
momento muito especial e gratificante. 
Eles são a prova de que quando 
trabalhamos com dedicação, 
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comprometimento e integridade, a 
evolução vem. E quando a Cresol evolui, 
você evolui com a gente.
Então, vamos celebrar juntos!

Destas, 19 agências de relacionamento 
foram inauguradas em 2020

+ =20
Cooperativas
Singulares

109
Postos de
Atendimento

129
agências de
relacionamento

Rodeio Bonito - RS Matos Costa - SC Salvador do Sul - RS Santa Cruz do Sul - RS Porto União - SC

São Bento do Sul - SC Faroupilha - RS Ivinhema - MS Indaial - SC Lages - SC

Viamão - RS São Luiz Gonzaga - RS Porto Alegre - RS Viamão - RS

Ametista do Sul - RS Bela Vista do Toldo - SC Cachoeira do Sul - RS Lajeado - RS Palmeira das Missões - RS
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143.754
COOPERADOS

+ 15 MIL
COOPERADOS EM 2020

(CRESCIMENTO DE 12,2%)

+170
NOVOS EMPREGOS EM 2020

(CRESCIMENTO DE 17,8%)

1.126
COLABORADORES E DIRETORES

48.929
mulheres

14.226
empresas

80.599
homens

43.328
jovens PF

(até 29 anos)



Sistema Cresol

Os números que comprovam a força, a solidez 
e a evolução do sistema Cresol estão aqui. 
Agora, só faltam palavras para agradecer a 
todos que fazem parte desta história de 
sucesso. OBRIGADO!
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R$
bilhões

Depósitos
Totais5,5

R$
bilhões

Crédito
Rural5,2

R$
bilhões

Crédito
Comercial4,4

R$
bilhões

Ativos
Totais12,9

R$
bilhão

Patrimônio
de Referência1,6

Resultados
econômicos
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Central Cresol Sicoper

Evolução dos Indicadores

Ativos Totais

+82%* +72%* +23%* +100%* +81%*

Depósitos Totais Patrimônio de
Referência

Crédito
Comercial

Crédito Rural

R$
milhões

Patrimônio
de Referência332

R$
bilhão

Depósitos
Totais1,3

R$
milhões

Crédito
Comercial981

R$
bilhão

Crédito
Rural1,2

R$
bilhões

Ativos
Totais2,9

1,6 Bi

2 Bi

2,9 Bi

2018 2019 2020

775 Mi 273 Mi

337 Bi 335 Bi

964 Mi

1,3 Bi

2018 2019 2020

715 Mi

937 Mi

1,2 Bi

448 Mi

655 Mi

974 Mi

2018 2019 20202018 2019 2020 2018 2019 2020

Todos os bens e 
direitos administrados 

pela Cresol.

Recursos que os 
cooperados 

possuem 
depositados em suas 
contas correntes ou 

aplicados na 
Cooperativa.

Quotas-partes dos 
cooperados, mais as 

reservas, outros 
fundos e as sobras 

acumuladas.

Empréstimos e 
financiamentos 
realizados pela 

Cooperativa com 
seus próprios 

recursos, para as 
mais diversas 
finalidades.

Empréstimos e 
financiamentos 
realizados pela 

Cooperativa para 
fomentar a 

agropecuária, 
geralmente com 
recursos oficiais.



Resultados
Financeiros

R$ 45.358.598,05

Os resultados financeiros são aqueles provenientes das sobras 
geradas através da utilização dos produtos e serviços por vocês, 
nossos cooperados. Esses números comprovam que nossas soluções 
financeiras são, além de completas, competitivas no mercado.

Os cooperados da
Cresol Sicoper ganharam
em aplicações financeiras: 

R$ 4.675.240,25*
*Estimativa feita com base na taxa média 
aplicada pela poupança no mercado 
financeiro, disponível em: 
https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/p
oupanca.asp?frame=1

Totalizando em sobras de resultados:

Além disso, nossos
cooperados receberam de
remuneração ao capital social:

R$ 4.451.826,00

E economizaram
nas operações
de crédito:

R$ 102.758.443,26*
*Estimativa feita com base na taxa média 
aplicada para Crédito Pessoa por Bancos 
Privados, disponível em: 
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros 
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Quer ainda mais motivos para
cooperar na Cresol? Aqui estão:

Cooperativa
de crédito Banco
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Decisão 
compartilhada e 
participativa

É uma sociedade de 
pessoas

Comprometimento 
com a sociedade

O associado é o 
próprio dono

Objetiva fortalecer a 
produção do 
cooperado

Melhor 
remuneração de 
capital investido e 
menores taxas de 
juros na tomada de 
crédito

Decisões 
concentradas nas 
mãos de poucos

É uma sociedade de 
capital

Não possui vínculo 
com a sociedade

Administrada por 
terceiros

Objetiva o lucro

Maior custo nos 
produtos e serviços 
oferecidos
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO



Encerramos este ciclo de trabalho com a sensação 
de dever cumprido, muito aprendizado e motivados 
para iniciar o novo planejamento estratégico.

Iniciamos o ano de 2021 comemorando as 
metas financeiras e sociais conquistadas no 
Planejamento Estratégico 2016-2020. Ele 
estava estruturado em 4 eixos principais: 
Proximidade, Competitividade, 
Sustentabilidade e Fortalecimento da 
Identidade. Alguns resultados foram ainda 
melhores do que planejamos, e outros 
tiveram uma performance muito 
satisfatória, considerando o cenário 
econômico enfrentado.

162%
da meta 
estipulada nos 
Ativos

112,4%
da meta do 
Patrimônio de 
Referência

103,8%
da meta nos 
Fundos de 
Reserva

84%
da meta de 
aumento de 
cooperados

95,5%
da meta de 
número de 
agências de 
relacionamento

97,7%
da meta de 
resultados 
gerais
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Conclusão do
Planejamento
2016-2020



Lançamento do 
Planejamento 2021-2025

Inicia-se uma nova fase na Cresol Sicoper. O Planejamento 
Estratégico 2021-2025 tem como principais objetivos: 

do sistema, e muitas estratégias já estão em andamento. Veja na 
sequência os detalhes do plano:

Seguimos trabalhando com transparência e cooperação para alcançar cada 
um desses objetivos. Ao início de cada ano, esperamos reescrever este 
Relatório de Atividades com dados e informações cada vez mais favoráveis. 

fortalecer a identidade, manter a
proximidade, assegurar a sustentabilidade
ampla e aumentar a competitividade

Obrigado por chegar até aqui conosco!

Vamos juntos para essa nova fase?
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MAPA GERAL DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2021-2025



cresolsicoper.com.br


