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Com apenas dois anos de constituição, a 

Central Cresol Sicoper tem muito a comemorar; 

sobretudo, considerando as importantes 

conquistas obtidas em 2016, a exemplo da 

formalização do planejamento estratégico 

para os próximos cinco anos, bem como 

o credenciamento desta Central e de suas 

Cooperativas Singulares como agentes 

financeiros do BNDES. Além disso, vale destacar 

o reposicionamento de marca com o redesign 

da marca, a qual passou por uma remodelação, 

mas sem perder a sua essência e valores 

cooperativistas. Essas conquistas pontuam uma 

importante etapa para a nova Central de Crédito, 

visando ampliar o acesso, o volume de negócios, 

a eficiência dos serviços prestados e fortalecer 

ainda mais o cooperativismo de crédito solidário 

em prol da agricultura familiar.

Ao final de 2016, são contabilizadas 90 unidades 

de atendimento nos estados do Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul 

e Pernambuco, os quais representam 93.508 

associados, em 294 municípios de abrangência. 

A Central Cresol Sicoper encerrou este ano 

proporcionando aos associados diversos 

produtos e serviços que visam facilitar o acesso 

e ampliar o atendimento aos associados, entre 

eles, internet banking, cartão de crédito com 

bandeira ampliada, consórcio e compensação 

própria.

Todos esses avanços e conquistas são resultados 

da confiança e aposta dos associados. Por 

isso, neste material você encontra o relatório 

completo das principais ações e resultados da 

Central Cresol Sicoper na nova governança 

sistêmica, envolvendo os eixos estratégico, tático 

e operacional.

Cresol Sicoper celebra o ano de 2016 
com vitórias e importantes avanços
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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.

Ser referência das cooperativas de crédito solidário 

do Brasil atuando em prol da agricultura familiar.

• Democracia

• Transparência e confiança

• Cooperação e solidariedade

• Ética e profissionalismo

• Articulação com os movimentos populares

• Governança pelos agricultores familiares

• Sustentabilidade institucional

Missão

Visão

Valores
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Criado em 1996, o Sistema Cresol surgiu através da necessidade 

de fortalecer os agricultores familiares e oferecer, além de serviços 

financeiros, crédito, desenvolvimento e inclusão social.

Como resultado, surgiu um sistema de Cooperativas de Crédito Rural com 

interação solidária, voltado à agricultura familiar e à gestão participativa, 

que se constitui em formato de rede.

O Sistema Cresol é representado pela Cresol Confederação, a qual reúne 

quatro Centrais de Crédito e ainda Cooperativas Singulares e Postos de 

Atendimento, que atuam na promoção, expansão e fortalecimento do 

Cooperativismo de Crédito.

Organização do Sistema 
Central Cresol Sicoper

Cresol Confederação

Cresol Sicoper

Cooperativas Singulares

Cresol Baser Cresol Central SC/RS ASCOOB

Postos de Atendimento
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Para crescer com solidez e oferecer sempre produtos 

e serviços de qualidade, a Cresol leva em conta a 

realidade e a necessidade dos associados, adaptando 

e disponibilizando soluções que possam facilitar a 

vida do cooperado e contribuir com seu crescimento 

e fortalecimento.

Tudo isso através do apoio de importantes 

instituições, como poder público, Banco Central 

do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, Banco do Brasil, Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Caixa 

Econômica Federal, Banrisul, bancos privados, 

DSI, Cecosol e Desjardins, Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito, Cresol Confederação, 

Unicafes, Sescoop, Anbima, Confebrás, movimentos 

sindicais e demais organizações ligadas ao 

cooperativismo, à agricultura familiar e à economia 

solidária.

Parcerias estratégicas que possibilitam o 

desenvolvimento regional dos cooperados e das 

cooperativas de forma sustentável e solidária.

Parceiros 
Estratégicos
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Em outubro de 2015, a Cresol Sicoper iniciou a construção do seu planejamento estratégico, o qual foi concluído e referendado em abril de 2016. O ciclo 

de atividades contemplou a realização de oficinas e trabalhos com a metodologia de imersão, em que todos os participantes expuseram suas ideias, 

estratégias, análises, perspectivas e, especialmente, os sonhos e os sucessos que estimam para a Cresol. Essas opiniões e anseios integram o mapa geral do 

planejamento estratégico para os próximos cinco anos, o qual contou com a importante consultoria do Développement Solidaire International (DSI). Os 

principais eixos estratégicos contemplam:

Planejamento Estratégico

Proximidade

Identificar e atender as prioridades dos associados, principalmente as 

necessidades financeiras a partir dos valores do cooperativismo e da 

solidariedade. Os principais objetivos da proximidade são criar novos

produtos e serviços, diversificar e aumentar o quadro social, preservar o 

foco na agricultura familiar e ampliar o território conforme as capacidades 

do sistema; além disso, garantir a participação e enraizamento das

cooperativas junto às comunidades, compartilhando nossos valores por 

meio de uma rede de atendimento adaptada à necessidade dos associados.

Competitividade

Fidelizar os associados e atrair novos públicos para ampliar o volume 

de negócios, considerando as parcerias e primando pela especialização 

na oferta de todos os produtos e serviços para, dessa forma, garantir o 

atendimento personalizado para construir um cooperativismo alternativo.

Sustentabilidade

Aumentar a autonomia e assegurar a robustez financeira, aprimorar os 

processos operacionais, aumentar a produtividade e adaptar a governança e 

a gestão para a evolução do sistema. Para assegurar a sustentabilidade, são 

fundamentais boas práticas de gestão e de governança nas estruturas das

cooperativas.

Fortalecer a Identidade

Promover a marca “Cresol Sicoper”, a partir da elaboração de um plano de 

comunicação segmentado, adaptando a imagem ao público diversificado 

para aumentar a confiança, o reconhecimento, a notoriedade e o sentimento 

de pertença com o Sistema Cresol; ainda, monitorar e avaliar o uso da 

marca de forma compartilhada para fortalecimento do cooperativismo e da 

economia solidária.
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OBJETIVOS

• Promover a marca Cresol Sicoper
• Elaborar um plano de comunicação segmentado

• Adaptar a imagem ao público diversificado
• Monitorar e avaliar o uso da marca compartilhada

Confiança
Reconhecimento

Notoriedade
Pertença

OBJETIVOS

• Aumentar a produtividade
• Assegurar a robustez financeira

• Aumentar a autonomia financeira
• Aprimorar os processos operacionais

• Adaptar a governança e a gestão à evolução do Sistema

Boas práticas de gestão
Boas práticas de governança

OBJETIVOS

• Ampliar o território conforme as capacidades
• Diversificar e aumentar o quadro social
• Preservar o foco na agricultura familiar
• Criar novos produtos e serviços

Priorização das necessidades dos cooperados
Participação/enraizamento
Valores compartilhados
Rede de distribuição adaptada

OBJETIVOS

• Atrair novos públicos
• Fidelizar os atuais cooperados
• Possibilidade de filiar cooperativas solteiras ou “similares”

Parcerias
Especialização
Produtos e Serviços
Atendimento personalizado
O cooperativismo como alternativa

Central Cresol Sicoper
Um sistema de cooperativismo financeiro alternativo e reconhecido,

ágil e profissional na oferta de todos os produtos e serviços.

Mapa geral do planejamento estratégico 2016/2020



O ano de 2016 foi um marco para a Central Cresol Sicoper, que 

registrou um crescimento amplo e sustentável ao longo dos últimos 

12 meses. A cooperativa obteve conquistas expressivas, que 

demonstram a força do cooperativismo de crédito solidário e que 

reforçam o compromisso do sistema em gerar melhores resultados 

para todos. 

Foram mais de R$ 820 milhões em Ativos Totais, mais de R$ 510 

milhões em Carteira de Crédito Rural, mais de R$ 430 milhões em 

Depósitos Totais e uma Sobra de mais de R$ 12 milhões.

Números que, aliados ao espírito participativo e à relação de 

proximidade e confiança oferecidas, ressaltam a missão da Cresol 

em fomentar a cooperação entre associados, especialmente 

agricultores familiares e cooperativas, por meio do crédito 

orientado e da educação financeira, construindo novos saberes, 

visando ao desenvolvimento regional de forma sustentável

e solidária.

Resultados 
Financeiros 
do Sistema Indicador Valor Valor Valor

Ano 2014 2015 2016

Número de Sócios 73.585 83.461 93.508

Postos de Atendimento 56 61 66

Cooperativas 27 27 24

Sobra de mais de

R$ 12,8 milhões
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Ativo Total Carteira de
Repasse (Rural)

Carteira de Prestação
de Serviços (Rural)

Carteira de
Crédito Rural*

Carteira de
Crédito Comercial

Depósitos Totais PR Sobras

0,00

250,00
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750,00
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(em milhões)
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1
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6
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5
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9,
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1,

7 45
4,

5

51
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5

22
4,

8 24
9,

6 29
3,

5

25
9,

8
33

9,
4

43
2

10
5,

5
12

3,
2 15
6 

10
,9

8 12
,8

*Somatório da carteira de repasse com a carteira de prestação de serviços.
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Além dos resultados financeiros, a Central Cresol 

Sicoper ofertou outros ganhos, que envolvem um 

montante de R$ 59 milhões aos associados durante o 

exercício de 2016, sendo destaque:

Resultados 
Socioeconômicos

Juros pagos ao Capital

Sobras

R$ 1,9 milhão

R$ 12,8 milhões

Economia nas Operações de Crédito

Custos na Cresol

Custos no Mercado

R$ 79,15 milhões

R$ 112,10 milhões

R$ 32,9 milhões

Ganho com Aplicação Financeira

Remuneração paga pela Cresol

Remuneração se aplicado na Poupança R$ 27,98 milhões

R$ 39,82 milhões

R$ 11,8 milhões

Ganhos de mais de

R$ 59 milhões
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Preocupada com o bem-estar familiar e a segurança de 

seus associados, a Cresol Sicoper, além de oferecer soluções 

financeiras facilitadas, também garante tranquilidade aos 

associados através da Solidária Corretora de Seguros e 

de suas linhas de proteção residencial, empresarial, para 

automóveis, frotas, grupo e vida.

O objetivo é contribuir com o conforto e a segurança dos 

associados, estimulando ainda a cultura do seguro, a fim de 

proteger o patrimônio e as conquistas dos associados.

Em 2016, a Solidária Corretora de Seguros também obteve 

importantes resultados, como crescimento de 30% e um 

total de vendas superior a R$ 14 milhões, que contribuíram 

para fortalecer ainda mais a marca e garantir mais 

benefícios a todos.

Seguros Cresol

Seguros

• Total de vendas: R$ 14.832.223,27 

• Número de apólices vendidas: 16.500

• Valores em indenizações: R$ 7.012.865,01



A Central Cresol Sicoper entende que ações sociais ampliam 

a relação com as comunidades e permitem o fortalecimento 

da cooperativa. Por isso, o modelo de governança é focado no 

relacionamento com os associados, sendo que as iniciativas 

junto ao quadro social são estratégicas para os mais diversos 

públicos, sejam eles mulheres, crianças, jovens ou idosos. 

A Cresol se faz presente nos diversos ambientes onde os 

associados estão inseridos, como organizações, feiras, 

apresentações artísticas e eventos esportivos. O diferencial 

acontece porque os conselheiros e funcionários, através de 

uma gestão coletiva e participativa, se envolvem e valorizam 

as atividades locais.

Por meio de programas com a comunidade, as Cooperativas 

Cresol identificam as necessidades de cada público estratégico 

e desenvolvem programas em parcerias com outras 

organizações para oportunizar conhecimento e qualificação 

pessoal e profissional, além de integração e valorização. Os 

beneficiados acabam retribuindo com a cooperativa, seja 

através de financiamentos ou até mesmo pela fidelidade na 

instituição financeira. Com isso, a Cresol cumpre sua missão 

como instituição solidária e fica cada vez mais presente nas 

comunidades onde atua.

Cooperativa 
Cidadã

12
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Após cerca de um ano e meio de negociações, visitas 

e avaliações, a Central Cresol Sicoper conquistou, 

em agosto de 2016, mais um marco histórico: a 

cooperativa tornou-se, oficialmente, agente financeiro 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES). O convênio reforça a busca 

constante por melhores condições e oportunidades, 

recursos ampliados, crédito facilitado aos associados 

e demonstra ainda um passo de evolução e 

desenvolvimento do sistema em direção ao futuro.

Agente 
Financeiro 
do BNDES
Central Cresol Sicoper é certificada 

como agente financeiro do BNDES

A conquista representa mais crédito, mais facilidade 

e melhores condições para que os associados possam 

crescer e evoluir em direção ao futuro



cresolsicoper.com.br14

A Central Cresol Sicoper entende que uma 

cooperativa é formada pela soma de forças para 

gerar melhores resultados, mais facilidades, mais 

benefícios e impactar positivamente a vida dos 

associados. É do entendimento cooperativista que 

cada sócio tem seu valor e faz a diferença, assim 

como cada colaborador que faz parte da equipe, e 

que traz consigo ideias e comprometimento para 

ajudar no crescimento de todos os cooperados.

Por isso, a Cresol preza e valoriza em seus 

colaboradores princípios como o profissionalismo, 

proatividade, trabalho em equipe e respeito, com a 

proposta diária de oferecer sempre mais, para que 

a evolução conjunta aconteça constantemente em 

direção ao futuro.

Colaboradores 
Cresol

Estrutura

Funcionários

Sistema Central Cresol Sicoper

2014 2015 2016

Central

Cooperativas

67

488

72

537

75

537

Estrutura

Diretores

2014 2015 2016

Central

Cooperativas

5

68

5

66

5

50

14
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Pautada em valores como ética e profissionalismo, a Cresol 

sabe que investir em seus colaboradores também é evoluir 

em direção ao futuro, por isso, apoia constantemente o 

aperfeiçoamento de sua equipe. Através de ações conjuntas 

com seus departamentos, grupos técnicos e parceiros, 

oferece qualificação aos diretores e quadro funcional.

Cursos, palestras, treinamentos e workshops – presenciais 

ou online –  fazem parte da programação de capacitações 

da cooperativa, que têm como resultado direto dessas 

ações mais qualidade no atendimento e na prestação 

de serviços aos associados. As formações são divididas 

ao longo do ano e envolvem diversos temas e diferentes 

profissionais da estrutura organizacional.

Capacitações e 
aperfeiçoamento

• Parceria com o DSI 

(Desenvolvimento Solidário 

Internacional – Cooperativa

Cecosol – Desjardins) que permite 

uma análise técnica de cooperação 

nas áreas de finanças e assessoria, 

bem como a elaboração conjunta 

do planejamento e de diretrizes 

estratégicas da Cresol Sicoper. 

• Parceria com o Sescoop (Serviço 

Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo) que promove 

a formação e a qualificação de 

colaboradores, Diretores Executivos, 

Conselheiros Administrativos e 

Fiscais e novas lideranças. 

• Parceria com o Instituto de Formação Infocos (Instituto de Formação do 

Cooperativismo Solidário) que oferece capacitação para agricultores familiares, 

colaboradores e dirigentes do Sistema Cresol, através da formação em cooperativismo, 

orientada ao desenvolvimento sustentável e solidário.

Das iniciativas realizadas, algumas destacam-se pela efetividade, entre elas:

15



Parcerias que possibilitaram, em 2016, 

a realização de 37 ações de capacitação, 

envolvendo cerca de 1.900 participantes. 

Todas em prol do desenvolvimento 

técnico, intelectual e emocional dos 

colaboradores e do crescimento e 

evolução da cooperativa.

Tema
Quantidade

de atividades
Participantes

Capacitações 25 968

Seminários 4 325

MBA In Company - Gestão 

de Cooperativas de Crédito
1 42

Cursos 6 546

Curso Internacional - Cooperativismo 
Financeiro: Organização Sistêmica e 
Estrutura Administrativa

1 13

37 eventos 1.894
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Para transformar o ambiente e provocar a 

evolução do ser, é necessário um movimento 

propagandista, a fim de possibilitar novos 

conhecimentos e transmitir mensagens que 

envolvam as pessoas em um bem maior.

A Central Cresol Sicoper tem como missão o 

desenvolvimento regional sustentável e utiliza, 

anualmente, campanhas que visam a fomentar 

o cooperativismo, através do incentivo à 

movimentação dos cooperados e à educação 

financeira, para solidificar suas bases e envolver 

todos no propósito exponencial de sua visão. 

Campanhas 
Cresol

17
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Com base na missão transformadora de uma cooperativa de 

crédito solidário, em 2016, a Cresol Sicoper deu

continuidade à campanha de educação financeira “Mesadinha 

e Sua Turma”, que tem como objetivo promover na educação 

infantil o uso consciente do dinheiro.

Crianças de 6 a 8 anos, de escolas públicas, nas mais de 300 

cidades em que a Central Cresol Sicoper atua, são envolvidas 

através de materiais diversificados e com conteúdo exclusivo, 

que visam à construção do intelecto e o entendimento do 

mundo moderno, com base no meio financeiro que rege boa 

parte das ações do ser humano.

Campanha de educação financeira:
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Para fomentar a cooperação e incentivar a movimentação 

financeira junto às cooperativas, a Central Cresol Sicoper 

realiza anualmente – desde 2015 – a campanha de 

valorização cooperativista “Sonho de Prêmios”, que já 

premiou mais de 360 associados.

Cada edição movimenta-se através de sorteios, divulgados 

a partir de ações promocionais e materiais veiculados nos 

mais diversos meios durante o período de um ano.

Em 2016, foram mais

de 140 prêmios sorteados, 

sendo 54 lavadoras,

54 panificadoras, 35 motos

e 1 trator, beneficiando 

centenas de associados que 

investem e acreditam na 

força do cooperativismo de 

crédito solidário da Cresol.

Campanha de valorização cooperativista:
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Um movimento cooperado sólido parte de caminhos como a 

sustentabilidade institucional, em que os incentivos financeiros acontecem 

para a fomentação de fases e setores essenciais para o desenvolvimento do 

todo.

Desta forma, a Central Cresol Sicoper atua em diversas frentes 

publicitárias, desenvolvendo campanhas que visam ao envolvimento dos 

associados e à difusão de mensagens encorajadoras ao sucesso.

As principais realizadas no ano de 2016 foram:

• Estética Feminina: divulgação de linha de crédito especial para a 

   valorização e o bem-estar da mulher;

• Plano Safra: divulgação do investimento no trabalho para estímulo dos 

   cooperados;

• Captação Programada: divulgação dos benefícios de poupar junto à 

   cooperativa estruturada;

• Crédito Final de Ano: divulgação da facilidade da realização de sonhos   

   através do crédito cooperativo.

Campanhas Comerciais

20



Compensação própria
Convênios e documentos que antes eram processados por outra 

instituição financeira conveniada passaram a ser processados pela 

Cresol Confederação, agilizando e facilitando os serviços para o 

associado.

Internet Banking
Acesso online aos serviços financeiros como saldos e extratos 

de conta corrente e investimentos.

Cartão
Cartão de crédito com bandeira ampliada para facilitar as  

compras e proporcionar facilidade aos usuários.

Consórcio
Oportunidade de realizar consórcios com juros zero e uma das 

melhores taxas de administração do mercado. No primeiro 

ano foram vendidas 93 cartas que representam um valor de R$ 

3.000.000,00. 

Inovações Tecnológicas
A Cresol busca constantemente evoluir na oferta de produtos e serviços 

qualificados para atender as necessidades dos associados. Nesse sentido, 

lançou, ao longo do ano, novidades como:
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Gestão do Risco Operacional 

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos 

internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos. Essa definição 

inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em 

contratos firmados pelo Sistema, bem como a sanções em razão de 

descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a 

terceiros decorrentes das atividades por ela desenvolvidas.

Gestão do Risco de Mercado

Risco de Mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas 

por uma instituição financeira. Essa definição inclui os riscos das 

operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços 

de ações e dos preços de mercadorias (commodities). 

Com o objetivo de garantir mais segurança e menos riscos 

aos associados, em 2016, a Cresol Sicoper deu continuidade 

ao Programa de Análise de Risco e Gestão, realizando o 

gerenciamento de riscos operacionais, de mercado, de crédito, 

de capital, liquidez e socioambiental.

As estruturas de gerenciamento de riscos da Cresol levam 

em conta as diferentes naturezas de operações e os diversos 

produtos e serviços oferecidos, a fim de garantir uma maior 

padronização de procedimentos, minimização de possíveis 

erros e um maior controle de informações e processos.

Análise de 
Risco e Gestão

22
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Gestão do Risco de Liquidez 

Define-se Risco de Liquidez como a possibilidade de a instituição 

não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e 

inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação 

de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas; a possibilidade de a instituição não conseguir 

negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado 

em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 

descontinuidade no mercado. 

Gestão do Risco Socioambiental 

Risco Socioambiental é a possibilidade de ocorrência de perdas 

decorrentes de danos socioambientais. Avaliação de potenciais 

impactos em novas modalidades de produtos e serviços, adequação 

do gerenciamento de risco socioambiental às mudanças legais, 

regulamentares e de mercado.

 

Gestão do Risco de Crédito

Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas 

ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas 

obrigações financeiras nos termos pactuados à desvalorização de contrato 

de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, 

à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na 

renegociação e aos custos de recuperação. 

Gestão do Risco de Capital 

Define-se o gerenciamento do Risco de Capital como o processo contínuo 

de: monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; 

avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a 

instituição está sujeita; planejamento de metas e de necessidade de capital, 

considerando os objetivos estratégicos da instituição. 
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