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Nosso
futuro
é agora!

MENSAGEM DA LIDERANÇA

Nosso futuro é agora!
Cooperação e resiliência expressam o que foi 2021
para a Cresol. Mesmo em um cenário ainda marcado por
reflexos da pandemia, tivemos a oportunidade de reafirmar
– e ressignificar – nosso propósito com a sociedade e com
nossos cooperados.
Nossa capacidade de adaptação às mudanças,
sobretudo para auxiliar no desenvolvimento local, nos
permitiu garantir a solidez e sustentabilidade. Como resultado, fechamos o balanço 2021 com um crescimento de
30% e consolidados como uma das maiores cooperativas
de crédito do Brasil.
Nosso time também mostrou muita dedicação e

Alzimiro Thomé
Presidente da Cresol Baser

pertencimento, o que nos enche de orgulho. Prova disso, é
que somamos quatro selos Great Place to Work (GPTW) em
2021, nas categorias Agronegócio e Instituições Financeiras,
além do reconhecimento como uma das melhores empresas para trabalhar no Paraná e em Santa Catarina.
Unimos esforços, aceleramos os projetos de tecnologia e nossa expansão geográfica, com novas agências, e
esse ritmo seguirá forte nos próximos anos. Hoje, a nossa
central está presente em 11 Estados, com 281 agências, e
um patrimônio de referência superior a R$ 1,2 bilhão.
A maior representatividade do nosso Sistema
também se reflete em outros números: R$ 180 milhões de
resultado financeiro, R$ 9,6 bilhões em ativos movimentados e uma carteira total de R$ 7,8 bilhões, sendo R$ 4,5
bilhões em repasses de crédito rural e R$ 3,3 bilhões em
crédito comercial.
Ainda temos muito por realizar, mas sabemos que
estamos no caminho certo, lado a lado, com nossos mais
de 243 mil cooperados. E uma das nossas grandes fortale-

Adriano Michelon
Superintendente da Cresol Baser

zas, o relacionamento, será peça fundamental para continuamos juntos nessa jornada.
Vem junto, somos a Cresol.
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Escaneie o qrcode
e assista ao vídeo
das Assembleias
2022

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão

Visão

Valores

por meio do relacionamento

Ser uma instituição

Ética

para gerar desenvolvimento

financeira cooperativa

Excelência

dos cooperados, de seus

de referência que

Sustentabilidade

empreendimentos e da

desenvolve seus

Simplicidade

comunidade.

cooperados.

Credibilidade

Fornecer soluções
financeiras com excelência
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O CO O P E R AT I V I S M O

Cooperativismo
O cooperativismo é um movimento global, essencial para o desenvolvimento e crescimentos de comunidades pelo mundo. Todos os dias as cooperativas reforçam a relevância desse
modelo de negócios que transforma a realidade de milhares de pessoas.

Hoje já são mais de:

3

milhões de
cooperativas no
mundo.

1

bilhão de
cooperados.

O cooperativismo de crédito também aumenta seu destaque no cenário internacional e
nacional e projeta para este ano um crescimento ainda maior. Na Cresol não está sendo diferente, com um crescimento de 30% em 2021 ela expande sua área de atuação e se consolida entre
um dos maiores sistemas cooperativo financeiro do Brasil.

16,8 bi
R$2,03 bi
R$7,2 bi
R$6,52 bi
R$6,5 bi
R$246 mi
R$

Nossos
números:
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Ativos
Patrimônio de Referência
Depósitos Totais
Crédito Comercial
Crédito Repasse Rural / Empresarial
Resultado Financeiro

17
estados

680
mil
cooperados

682
agências
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A EVOLUÇÃO

A evolução
sistêmica da Central
Cresol Baser

243 mil

Cooperados

281

Agências

11

Estados

R$

33 mi

R$

246,2 mi

R$

871 mi

R$

2,2 bi

7,5 bi

R$

9,6 bi

R$

69 mil

R$

2,7 mi

R$

3,5 mi

5,2 mi

R$

106 mi

R$

2021

2020

2015

2005

2000
R$

2010

Recursos
Administrativos

185,7 mi

R$
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2021

2020

2015

2010

2005

2000

Resultado
Financeiro

19,9 mi

R$

R$

177,6 mi

R$

479 mi

R$

1,3 bi

3,8 bi

R$

R$

4,5 bi

Crédito Repasse

34,4 mi

R$

189 mi

R$

463 mi

R$

2,2 bi

R$

2021

2020

2015

2005

2000

5,6 mi

R$

2010

Custeio / Investimento /
Empresarial

3,3 bi

R$

32 mi

R$

R$

228 mi

615 mi

R$

2,6 bi

R$

2021

2020

2015

2005

2000

9,8 mi

R$

2010

Crédito
Comercial

3,6 bi

R$

3,1 mi

R$

28,5 mi

119 mi

R$

321,3 mi

R$

R$

950 mi

2021

2020

2015

2005

2000
R$

2010

Depósitos
Totais

1,26 bi

R$

Os Demonstrativos Financeiros da Central Cresol Baser, do primeiro e do
segundo semestre do ano de 2021 estão disponíveis no site cresol.com.br.

2021

2020

2015

2010

2005

2000

Patrimônio de
Referência
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D E S E N V O LV I M E N TO

Crédito que gera
desenvolvimento
Ao longo dos seus mais de 26 anos de

De janeiro a dezembro de 2021, a Cresol

história, a Cresol sempre buscou formas de

foi destaque entre as três maiores repassadoras

levar desenvolvimento às famílias e comunida-

de crédito de todas as operações indiretas do

des por meio de soluções que valorizam os

Banco, com R$ 2,952 bilhões em mais de 66 ml

sonhos e necessidades dos cooperados.

operações. Além disso, nas operações indiretas

O crédito disponibilizado pela Cresol,

para pessoa física a cooperativa se destacou

por meio dos seus parceiros, sempre foi um

como a segunda maior repassadora de crédito,

instrumento ágil e eficaz para o desenvolvi-

com R$ 2,730 bilhões em mais de 60 mil opera-

mento dos empreendimentos dos cooperados.

ções.

A história da Cresol com o Banco Nacional de

Além das operações para pessoa física, a

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Cresol ganha destaque nas operações para

já soma 22 anos de cooperação que realizou

micro, pequenas e médias empresas (MPMEs),

milhares de sonhos pelo Brasil.

com mais de R$ 2,9 bilhões repassados. Na

Em 2021 não foi diferente, o crescimento

região Sul do país, segue ocupando o primeiro

nos repasses mais uma vez deu destaque para

lugar no ranking das operações indiretas com

a Cresol, uma cooperativa que se consolida

mais de R$ 2,663 bilhões em 61.283operações.

entre as principais instituições financeiras do
País e que vem assumindo o topo do ranking
entre os Agentes Financeiros do BNDES.

+ DE
R$

2.952

bilhões em
operações indiretas
pelo BNDES.
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RECONHECIMENTO GLOBAL

Reconhecimento
Global
O desenvolvimento do cooperativismo
de crédito da Cresol na Amazonia recebeu o
reconhecimento da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
A conquista veio por meio da publicação
global “Organizações de Produtores Agrícolas e
Florestais construindo Resiliência Climática”,
onde a Cresol foi destaque com o trabalho de
fortalecimento sustentável na cadeia do açaí,
em Codajás, no Amazonas. Essa, foi umas das
onze experiências mundiais selecionadas pela
publicação da FAO.
A atuação do sistema Cresol na Amazonia iniciou em 2015 no município de Codajás,
distante 297 km da capital Manaus. Por estar
distante de grandes centros, a população do
município vivenciou por muitos anos a falta de
serviços financeiros e crédito produtivo para
fazer seus investimentos, poupar e planejar.
Com a parceria entre Cresol, BNDES, Trias e
Sebrae, muitas ações de assistência técnica e
educação cooperativa foram realizadas nesse
período, beneficiando diretamente agricultores,
extrativistas e empreendedores de Codajás.

Escaneie o qrcode
e assista ao vídeo:
Inclusão Financeira
na Amazônia.
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GPTW

Mais uma vez,
entre as melhores
Em 2021, a Cresol comemorou grandes prêmios concedidas pelo Great Place To Work
(GPTW). A instituição financeira cooperativa recebeu, mais uma vez, quatro conquistas como uma
das melhores empresas para trabalhar.
Com um trabalho que fortalece, além do seu quadro social, os colaboradores, a Cresol
engaja as suas equipes com ações do dia a dia que possibilitam bem-estar no trabalho e que
representam as boas práticas organizacionais.
O reconhecimento iniciou com o prêmio nacional como uma das melhores empresas para
trabalhar no ramo do agronegócio, e se estendeu com a conquista da terceira posição entre as
melhores instituições financeiras na categoria cooperativas de crédito de grande porte. Além
disso, recebeu os prêmios como uma das melhores empesas para trabalhar no Paraná e em Santa
Catarina.
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S U ST E N TA B I L I DA D E

Sustentabilidade e o
Desenvolvimento Sustentável

A Cresol trabalha a sustentabilidade como um dos seus compromissos com a sociedade. Na
Matriz de Impacto Social, que está alinhada ao grande pacto global dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS, promove o desenvolvimento sustentável baseado em três eixos: Finanças Inclusivas; Governança Participativa e Educação Cooperativa.
Com as Finanças Inclusivas, a Cresol contribui para o empoderamento de pessoas e de sonhos,
com soluções financeiras acessíveis, ágeis e personalizadas de acordo com a necessidade do cooperado. Tratar a inclusão financeira é, todos os dias, preocupar-se em oferecer produtos adequados a cada
situação vivida pelo cooperado.
Quando a Cresol fala em Governança Participativa significa a aproximação do cooperado da
cooperativa, onde fortalece o sentimento de pertencimento e faz com que a instituição cresça e atue
de forma sustentável com a sua comunidade. Na Cresol, as políticas de governança garantem a participação de todos os envolvidos no processo de gestão do cooperativismo com ações que consolidam a
forma de contribuir com o fortalecimento do cooperativismo no Brasil e fora dele.
As iniciativas de Educação Cooperativa na Cresol contribuem para difundir um modelo econômico socialmente justo, baseado na mutualidade, dignidade e na democracia. A educação cooperativa
atua como base para a construção do protagonismo, o fortalecimento das ações de cooperação e a
geração de novos modelos de desenvolvimento local, em que as práticas coletivas cooperativas sejam
reconhecidas e valorizadas.

Escaneie o qrcode
e assista ao vídeo:
Nosso caminho para o
desenvolvimento sustentável.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luiz Levi Tomacheski

Alzimiro Thomé

Vice - Presidente

Presidente

CONSELHEIROS

Adenilson Zanelatto

Julcemar Luiz Mierzwinski

Luiz Carlos Colombo

Afrânio Dalcin

Heber Kirchner

Niceu Evair Kempf

Casemiro de Almeida

Ivan Duarte

Osvaldo Martins Govea

Claudir Sirota

João Batista Camilo dos Santos

Paulo Henrique Sousa

Claudomiro Garcia

João Paulo Dias da Fonseca

Sergio Bukovisk

Geraldo Maziero

Jonas Paulo Uss

Valdecir Parafianiuk

Gilmar Scatolin

José Paulo da Silva

CONSELHO FISCAL

Edson Viera

Francisco Stolff

Guilherme Pilatti

Osni Ramos

Antônio Rodrigues

Gabriel Ferreira

DIRETORIA EXECUTIVA

Adriano Michelon
Diretor Superintendente

Pablo Guancino
Diretor de Negócios
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Adinan Kielb

Diretor Administrativo

Luiz Panzer

Diretor de Comunicação e Relacionamento

cresol.com.br
Rua Ernesto Sanderson, 101. Industrial.
Francisco Beltrão - PR
Ouvidoria: 0800 643 1981

