


Cooperativismo de crédito que realiza sonhos!

Desde 1994, a Cresol, constituída a partir da luta de 
agricultores para acesso ao crédito, vem evoluindo 
constantemente em direção ao futuro, ofertando 
soluções financeiras que geram oportunidades para 
investir, colher resultados e realizar sonhos.

Através do cooperativismo e com o respaldo de 
valores como confiança e solidez, a Cresol é uma 
instituição financeira completa, que preza pela 
excelência no atendimento e pelo relacionamento 
com proximidade a seus associados. 

Com produtos e serviços pensados para atender a 
demanda de cada associado, a Cresol atende 
diversos públicos, seja do meio rural ou urbano, 
pessoa física ou jurídica. 

Comprometida com o meio em que está inserida, a 
Cresol promove o desenvolvimento local, 
valorizando a economia regional e fortalecendo uma 
parceria de sucesso com cada cooperado. 

Neste relatório, encontram-se as principais ações e 
iniciativas realizadas pelo Sistema Cresol Sicoper e 
suas filiadas no ano de 2018.
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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.

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

MISSÃO
VISÃO
VALORES
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SOBRE
A CRESOL
SICOPER

Integrando a Cresol Confederação juntamente com outras 
centrais de crédito, a Cresol Sicoper fechou o ano de 2018 

com 21 Cooperativas Singulares e
73 Postos de Atendimento, as quais mantêm a 
proximidade com cada cooperado que faz parte do 
Sistema, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e Pernambuco.
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RESULTADOS
ECONÔMICOS
Em 2018, o Sistema Cresol 
Sicoper novamente provou a sua 
força e solidez com resultados 
que superaram as expectativas e 
são motivo de orgulho para 
todas as cooperativas e para os 
mais de 112 mil cooperados.

O Sistema atingiu as marcas de 
mais de R$ 1 bilhão em Ativos 
Totais, mais de R$ 680 milhões 
em Depósitos Gerais, mais de
R$ 208 milhões em Patrimônio 
de Referência, mais de R$ 510 
milhões em Carteira Própria e 
mais de R$ 714 milhões em 
Carteira Agrícola. 

Essas conquistas asseguram 
que a Cresol Sicoper está no 
caminho certo, trabalhando 
com união, comprometimento 
e eficácia. 
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Ano

Número de Sócios

Postos de Atendimento

Cooperativas Singulares

2014

73.585

56

27

2015

83.461

61

27

2016

93.508

66

24

2017

102.110

71

21

2018

112.709

73

21



RESULTADOS
FINANCEIROS
Diferentemente dos 
Resultados Econômicos, 
que demonstram a 
evolução sistêmica, os 
Resultados Financeiros 
são aqueles provenientes 
das sobras geradas através 
da utilização dos produtos 
e serviços pelos 
cooperados.

Esses números 
comprovam que as 
soluções financeiras são 
competitivas no mercado.

5,04R$

milhões

Ganho com
Aplicação
Financeira:

Remuneração
paga pela Cresol
R$ 29,61 milhões

Remuneração se
aplicado na Poupança
R$ 24,57 milhões

67,41R$

milhões

Economia nas
Operações
de Crédito:

Juntos, esses resultados somam
R$ 72,45 milhões, sendo R$ 5,04 milhões
em ganhos e R$ 67,41 milhões em economicidade.

Juros na Cresol
R$ 114,31 milhões

Juros no Mercado
R$ 181,72 milhões
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Em 2018, o Sistema
Cresol Sicoper obteve

EFEITOS
SOCIAIS DOS
RESULTADOS
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Esse valor é resultado da participação 
econômica dos cooperados em suas 
cooperativas, por meio da utilização 
dos produtos e serviços 
disponibilizados, e é um dos resultados 
mais importantes, pois, direta ou 
indiretamente, ele é revertido aos 
associados e suas comunidades. Isso 
acontece através do direcionamento 

de recursos para as atividades da 
cooperativa; da preservação do poder 
aquisitivo das quotas-partes perante 
os efeitos da inflação; da concessão de 
novos créditos e assistência técnica, 
educacional e social aos cooperados e 
seus familiares; ou, ainda, é revertido 
no incremento às quotas-partes dos 
cooperados.

29,12R$

milhões em sobras



RELAÇÃO
COM AS

COMUNIDADES
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Muito além de oferecer produtos e serviços, a Cresol é 
comprometida com o meio em que está inserida e promove 
diversas ações que visam ao desenvolvimento local, à 
valorização da economia regional e à evolução de cada 
pessoa. 

Com foco no público mais jovem, são realizadas 
campanhas de educação financeira, projetos esportivos e 
formativos, além de atividades culturais que oferecem 
conhecimento, entretenimento e cooperam para um 
crescimento saudável. Já para adultos e idosos, os esforços 

são voltados à qualificação pessoal e profissional, bem 
como à integração e valorização. Em parceria com outras 
organizações, são desenvolvidos projetos específicos para 
esse público, possibilitando novas oportunidades para 
todos. 

A resposta positiva da comunidade é tão importante 
quanto os resultados financeiros, pois comprova que a 
Cresol cumpre sua  missão enquanto instituição solidária, 
fortalece as cooperativas e proporciona uma parceria de 
sucesso com cada cooperado.

O envolvimento com a comunidade
é um dos princípios do cooperativismo
e está na essência da Cresol. 



EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Muito mais do que facilitar o acesso a soluções financeiras, a Cresol entende que é preciso ampliar 
a educação financeira dos cooperados e das comunidades onde atua, com o propósito de 
incentivar o hábito de poupar e economizar. 

Através do projeto “Mesadinha e Sua Turma”, desenvolvido especialmente para crianças, esse 
tema é levado, de maneira lúdica, ao público infantil por meio de materiais e ações que 
conscientizem sobre a importância da educação financeira para a realização de sonhos e planos.

Além do retorno positivo do público participante, essa iniciativa é 
reconhecida pelo Selo Enef - Estratégia Nacional de Educação 
Financeira, que comprova a sua eficácia e relevância no cenário 
socioeconômico.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2018

10



Lojinha do Mesadinha
Em 2018, a ação "Lojinha do Mesadinha: 
deposite e ganhe” incentivou os 
depósitos a prazo cooperativo, 
recompensando-os com a moeda fictícia 
"Fortuninha", que pôde ser trocada por 
brindes personalizados, como cofrinhos, 
bolas, squeezes, cubos, cadernos, 
pelúcias e pen drives.

Concurso Cultural
Em 2018, o "Concurso Cultural 
Mesadinha e Sua Turma: Desenhe, Poupe 
e Ganhe!" destacou a importância de 
poupar. Com muita criatividade, crianças 
de até 10 anos enviaram desenhos 
representando o que aprenderam sobre 
educação financeira com o Mesadinha e 
Sua Turma e os três melhores de cada 
unidade foram premiados.

Entre as ações que
fizeram parte do projeto
"Mesadinha e Sua Turma"
em 2018, estão:
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
O grande aspecto norteador da atuação da Cresol Sicoper 
encontra-se nas diretrizes do Planejamento Estratégico 
2016-2020, elaborado com o envolvimento das Cooperativas 
filiadas a esta Central. Dentro de um amplo debate, foram 
produzidos qualificados consensos em torno de quatro eixos 
temáticos, sendo Proximidade, Competitividade, 
Sustentabilidade e Fortalecimento da Identidade, que norteiam as 
ações ordinárias do Sistema.

Em todas as ações desenvolvidas durante o ano de 2018, buscou-se 
dar efetividade ao eixo da Proximidade, o qual visa identificar e 
atender as prioridades dos associados, principalmente aquelas 
financeiras, a partir dos valores do cooperativismo e da 
solidariedade. Buscou-se garantir a participação e o enraizamento 
das Cooperativas junto às comunidades, compartilhando valores por 
meio de uma rede de atendimento adaptada à necessidade dos 
associados.
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No eixo da Competitividade, o esforço 
permanente está em fidelizar os associados e 
atrair novos públicos para ampliar o volume de 
negócios, considerando as parcerias e primando 
pela especialização na oferta de produtos e 
serviços. Com isso, propõe-se o atendimento 
personalizado para construir um cooperativismo 
alternativo, focado nas necessidades dos nossos 
cooperados.

Na medida em que se efetivou a Proximidade e a 
Competitividade, surgem melhores condições de 
alcançar a Sustentabilidade, com a qual 
empenha-se em aumentar a autonomia e 
assegurar a robustez financeira, aprimorar os 
processos operacionais, aumentar a produtividade 
e adaptar a governança e a gestão à evolução do 
sistema. 

No quarto eixo, almejou-se dar efetividade para o 
Fortalecimento da Identidade, promovendo e 
fortalecendo o modelo de negócios de um 
cooperativismo de economia solidário, voltado 
para o desenvolvimento das comunidades. 

A articulação destes quatro eixos foi o grande 
norteador nas atividades desenvolvidas, 
traduzidos em resultados positivos, tanto 
financeiros, quanto sociais, para todo o Sistema 
Cresol Sicoper.
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Para fortalecer a identidade da Cresol, constatou-se no 
planejamento estratégico quatro ações indispensáveis:

Por isso, em 2018 tudo foi pensado com o intuito de agregar confiança à 
marca Cresol, gerar reconhecimento e notoriedade e também um 
sentimento de pertencimento tanto para o público interno quanto externo.

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

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

FORTALECER
A IDENTIDADE
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Campanhas e Materiais Unificados
Com o objetivo de reduzir custos e fortalecer a 
marca Cresol, as centrais Cresol Sicoper e Cresol 
Baser – por meio da Cresol Confederação – 
iniciaram, em 2018, o desenvolvimento conjunto 
de campanhas comerciais. Neste sentido, de 
acordo com a sazonalidade do mercado 
financeiro, foram pensadas três grandes 
campanhas para o período 2018/2019, sendo: de 
outubro a fevereiro, campanha comercial de 
fomento a recursos próprios; de março a junho, 
campanha comercial de captação de recursos 
com premiação; e, de julho a setembro, 
campanha de crédito agrícola com o Plano Safra. 

Além das ações comerciais, as centrais também 
uniram-se para o desenvolvimento de materiais 
institucionais unificados, como agendas, 
cadernos e calendários, os quais são 
direcionados para colaboradores, associados e 
parceiros, amplificando a divulgação da marca 
Cresol, padronizando sua aplicação e 
contribuindo com a evolução sistêmica. 

Ações desenvolvidas
neste eixo:
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Regimento Interno e Código de Conduta
Em 2018, foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Central Cresol Sicoper e de cada uma de suas 
Cooperativas Singulares filiadas o Regimento Interno do Sistema Cresol Sicoper. O documento trata basicamente 
da forma de condução das assembleias gerais, dos requisitos para eleição e exercício de cargo em órgão 
estatutário, do processo eleitoral e das hipóteses que implicam no afastamento do ocupante do cargo em órgão 
estatutário. O Regimento Interno tem como objetivos, estabelecer, elucidar, uniformizar e transparecer seus 
processos, possuindo a mesma redação tanto para a Central quanto para suas filiadas, o que fortalece a identidade 
sistêmica.
 
Para auxiliar no fortalecimento da identidade e na salvaguarda da sustentabilidade organizacional, também em 
2018, o Sistema Cresol Sicoper definiu um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de seus 
colaboradores, dirigentes, cooperados, fornecedores e entidades parceiras, de acordo com os princípios do 
Sistema Cresol. Esse conjunto de regras está intitulado como Código de Conduta Cresol Sicoper, que trata dos 
valores sistêmicos, dos relacionamentos e dos conflitos de interesses entre as mais diversas partes interessadas, 
das informações financeiras e registros contábeis, da gestão da ética e da conduta e das infrações e penalidades.

Fortalecimento da marca
Presente nos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso 
do Sul e Pernambuco, a Cresol 
Sicoper atua constantemente no 
sentido de fortalecer sua marca, 
visando estreitar o relacionamento 
com o quadro social. Assim, ações 
sistêmicas e locais, com focos 
negocial e social, são realizadas pelas 
unidades filiadas a Cresol Sicoper.

Neste sentido, destaca-se a 
participação em eventos, a parceria 
com escolas públicas em projetos de 
educação financeira e com entidades 
públicas e privadas.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ASSEGURAR A
SUSTENTABILIDADE

Para assegurar a sustentabilidade da 
instituição, atitudes foram tomadas visando:

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



Gercoop
Está na essência da Cresol a preocupação com o 
desenvolvimento das pessoas que compõem o Sistema. Dentre 
as ações, com o apoio da Cresol Confederação, através do 
Instituto Infocos, foi realizada a Capacitação em Gerenciamento 
de Cooperativas de Crédito – GERCOOP. Esta formação 
possibilitou a oferta de conhecimentos técnicos específicos de 
instituições financeiras cooperativadas a um grupo de 45 
lideranças, que têm responsabilidade na administração direta das 
Cooperativas do Sistema Cresol Sicoper.
 
O projeto desenvolveu temáticas relacionadas ao sistema 
financeiro nacional, fundamentação do cooperativismo, 
governança cooperativa, cooperativismo de crédito, normativas 
que norteiam o sistema cooperativista, operacionalização das 
políticas de crédito, gestão de negócios e de risco do crédito, 
gestão estratégica de pessoas e gestão de singulares e postos de 
atendimento. O objetivo consistiu em despertar novas 
habilidades e novas práticas de gestão econômica e estratégica 
com vistas à sustentabilidade institucional.
 
Cada um dos participantes desenvolveu um Plano de Ação a 
partir de um tema que visualizou haver necessidade de avanços 
na Cooperativa da qual faz parte, com o compromisso de aplicar 
na prática as ações propostas. Os participantes receberam 
certificação de Curso de Extensão ou Pós-Graduação, através da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).

Em 2018,
destacaram-se as
seguintes ações neste eixo:
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Implantação da Diretoria
Executiva Contratada 
Em 2018, duas Cooperativas Singulares filiadas à 
Central Cresol Sicoper implantaram a Diretoria 
Executiva no modelo de governança 
cooperativa "dual", ou seja, segregada do 
Conselho de Administração. A segregação da 
Diretoria Executiva do Conselho de 
Administração propõe o rebuscamento de 
papéis e responsabilidades, com a separação das 
visões, estratégica, tática e operacional. Esse 
processo terá continuação em 2019, quando 
outras Cooperativas do Sistema aderirão ao 
modelo dual, seja por exigência legal ou 
iniciativa própria.

Política de Sucessão
de Administradores
Em 2018, em consonância com a Resolução
nº 4.538, de 24 de novembro de 2016, expedida 
pelo Conselho Monetário Nacional, o Sistema 
Cresol aprovou, em Assembleia Geral Ordinária, 
sua Política de Sucessão de Administradores.

O documento define as experiências técnicas e 
profissionais necessárias aos interessados em 
ocupar assentos nos órgãos sociais das 
Cooperativas. A Política de Sucessão de 
Administradores tem por objetivo estimular a 
busca e formação de lideranças para suceder os 
administradores em exercício, num autêntico 
círculo virtuoso, com vistas à sustentabilidade do 
modelo cooperativo financeiro solidário.
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Recuperação de crédito 
A partir da implementação da área, com a finalidade 
de promover ações voltadas à gestão da recuperação 
de créditos, inclusive quanto a ações e resultados de 
assessorias terceirizadas, a Cresol Sicoper padronizou 
diversos procedimentos, passando a adotar um 
modelo compartilhado de gestão, em que a 
operacionalização das ações é realizada pelas 
Cooperativas Singulares, por meio de estruturas 
próprias e/ou terceirizadas, monitoradas pela Central. 
Desta forma, compartilha-se a responsabilidade pela 
gestão da carteira em atraso no que tange à análise e 
às definições de estratégias e ações, sendo que cada 
agente possui atribuições específicas dentro do 
processo.

Nesse sentido, com o objetivo de gestionar operações 
de crédito inadimplentes, integrando as fases 
administrativa, extrajudicial e judicial, o Sistema Cresol 
Sicoper iniciou, no ano de 2018, a implementação do 
Projeto Cyber Financial, que consiste na adoção de 
software especializado junto às Cooperativas filiadas e 
assessorias terceirizadas, viabilizando a consolidação 
das informações.

A iniciativa visa auxiliar e otimizar processos, 
permitindo a criação de réguas de cobrança, 
considerando o risco da operação e a Cooperativa; o 
gerenciamento dos custos da cobrança administrativa 
e judicial; a implementação de critérios para 
concessão de descontos; e gestão da recuperação dos 
critérios, mediante acompanhamento de relatórios e 
indicadores.
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate 
ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT)
O Sistema Cresol Sicoper empenha-se em 
evitar que suas estruturas sejam utilizadas para 
a prática de crimes de lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo. Com base nessa 
preocupação, foram elaboradas e publicadas, 
em 2018, a Política e a Norma Sistêmica de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate 
ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT).

Enquanto a Política trata, entre outros, dos 
princípios e diretrizes inerentes ao tema, das 
responsabilidades de cada ente sistêmico e das 
medidas disciplinares e penalidades, a norma 
trata basicamente da necessidade de se 
conhecer os colaboradores, os fornecedores e 
os cooperados, para evitar os crimes aos quais a 
Política se volta.

Gerenciamento Integrado e
Contínuo de Riscos e Apetite a Risco
Elaborada e publicada em 2018, a Política de 
Gerenciamento Integrado e Contínuo de Riscos 
(GIR) contempla, entre outros aspectos, os 
princípios e diretrizes aplicáveis ao assunto, as 
responsabilidades de cada ente sistêmico e a 
estrutura de gerenciamento integrado e 
contínuo de riscos (risco de conformidade, risco 
de crédito, risco de mercado, risco operacional, 
risco de liquidez e risco socioambiental). Em 
paralelo à GIR, desenvolveu-se a Declaração de 
Apetite a Risco (RAS - Risk Appetite Statement), 
que contém o quanto de cada risco o Sistema 
Cresol está predisposto a absorver.
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Nesse pilar, o foco está em identificar e 
atender as necessidades dos associados e 
incentivar a participação, o enraizamento das 
Cooperativas em suas comunidades, 
compartilhando os valores do cooperativismo. 
Para cumprir esse objetivo, faz-se necessário:

Ampliar o território
conforme as capacidades

Diversificar e aumentar
o quadro social

Preservar o foco na
agricultura familiar

Criar novos
produtos e serviços

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MANTER A
PROXIMIDADE
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Rodadas de visitas às 
Cooperativas Singulares
A proximidade no 
relacionamento com seu 
quadro social é um dos 
diferenciais do Sistema Cresol 
Sicoper e esta prática é 
resultado da sintonia entre a 
Central e suas Cooperativas 
Singulares filiadas. Neste 
sentido, em 2018, a Diretoria 
Executiva da Central Cresol 
Sicoper realizou uma rodada de 
visitas às 21 Cooperativas do 
Sistema, reunindo as equipes 
diretivas das unidades no 
sentido de ouvir as demandas e 
alinhar as ações. 

Além da proximidade, os 
encontros permitiram a 
participação efetiva do Sistema 
no atendimento às 
necessidades dos cooperados, 
assegurando a 
sustentabilidade, fortalecendo 
a identidade e aumentando a 
competitividade.

Neste eixo,
aconteceram
as seguintes ações:
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Encontro Estratégico Gerencial e Seminários
Visando qualificar cada vez mais as equipes que atuam nas agências de 
relacionamento, a Cresol Sicoper promoveu, em 2018, duas edições do Encontro 
Estratégico Gerencial. O evento tem como premissa promover a qualificação e a 
evolução das competências pela busca dos resultados estratégicos do Sistema e 
reuniu os coordenadores de gestão de todas as unidades de atendimento. 

A primeira edição, realizada no mês de junho, teve como tema a Gestão de 
Cooperados, explorando os pilares de admissão, fidelização, rentabilização e 
retenção de associados. A programação contou com a presença de um assessor 
externo, bem como de dinâmica de grupo interna, no sentido de levantar as 
principais ações a serem realizadas pelas equipes como forma de qualificar todo o 
processo.

Realizada no mês de outubro, a segunda edição do Encontro Estratégico 
Gerencial reuniu os coordenadores de gestão para debater o tema “A arte de 
encantar cooperados”, relacionando a Gestão de Cooperados com o 
Planejamento Estratégico do Sistema e trazendo o elemento do encantamento no 
relacionamento. A atividade contemplou a presença de assessores externos e 
também contou com uma dinâmica interna para elencar ações a serem 
desenvolvidas nas unidades. 

Firmada no quinto princípio do cooperativismo, que trata da Educação, Formação 
e Informação, a Cresol Sicoper realizou em 2018 dois eventos com lideranças das 
Cooperativas Singulares filiadas. O Seminário Crescer aconteceu no mês de abril, 
juntamente com a Assembleia Geral do Sistema, e em sua quarta edição, abordou 
o tema “A Sustentabilidade do Sistema por meio de Produtos e Serviços 
Financeiros”. Para finalizar as atividades de 2018, no mês de dezembro, a Cresol 
Sicoper promoveu seu tradicional seminário de fim de ano, denominado “O 
Sucesso do Cooperativismo de Crédito Solidário em Tempos Modernos”, que 
contou com a colaboração de parceiros estratégicos, abordando o tema “O 
Contexto do Cooperativismo de Crédito frente aos novos desafios nacionais e 
internacionais”.
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Política de Expansão e Regulamentação do Fundo
A expansão é uma das forças motrizes do desenvolvimento 
sustentável. Preocupada com isso, em 2018, a Cresol Sicoper, com 
a contribuição imprescindível de suas Cooperativas Singulares 
filiadas, construiu a sua Política de Expansão. O documento 
contempla e estimula os mais diversos empreendimentos 
expansivos, a exemplo de abertura de agências, ampliação de área 
de atuação para outros estados e municípios e fusões de singulares. 
A Política de Expansão do Sistema Cresol Sicoper estabelece o 
processo e os requisitos para suas instituições exercerem a 
expansão, no intuito de que o façam de modo racional e que os 
empreendimentos alcancem a viabilidade no menor tempo 
possível.

Aliado à Política de Expansão do Sistema Cresol Sicoper, foi 
promulgado, em 2018, o Regimento do Fundo para Equilíbrio e 
Expansão (FEE), lastreado no antigo Fundo Garantidor de Solidez 
Cooperativo (FGSC). O FEE é alimentado pelas Cooperativas 
Singulares filiadas à Cresol Sicoper, ao passo que são suas 
beneficiárias. Além de funcionar como "colchão patrimonial" às 
beneficiárias em caso de dificuldades econômicas, o regulamento 
reformulado trouxe como novidade a alternativa de acesso aos 
recursos do fundo para custear despesas administrativas dos 
empreendimentos patrocinados pela Política de Expansão no 
momento em que eles mais precisam, ou seja, em seus primeiros 
anos de vida.

Grupos de Trabalho 
Para agilizar a proposição de ações e ideias, a Cresol Sicoper conta 
com Grupos de Trabalho de caráter permanente ou temporário, 
conforme demandas estratégicas. São compostos por 
representantes das Áreas e Departamentos da Central, bem como 
das Cooperativas Singulares e atuam de forma proativa, buscando 
inovar com soluções propositivas.



Visando aumentar a competitividade das 
cooperativas, os esforços estão direcionados a:

Atrair
novos públicos

Fidelizar os
atuais cooperados

Filiar cooperativas,
solteiras ou “migrantes”

Construir um cooperativismo
alternativo, focado nas

necessidades dos cooperados

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

AUMENTAR A
COMPETITIVIDADE
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Migração de links 
A partir da necessidade de melhorar a disponibilidade de links, 
aliada à redução de custos e otimização de processos, em 
2018, em parceria com a Cresol Confederação, foi realizado o 
Projeto Telecom. A iniciativa previu o aprimoramento da 
qualidade de rede, dos serviços prestados, bem como a 
disponibilidade da rede e a abrangência da operadora de 
Telecom, que atendesse com excelência a demanda sistêmica.
 
O Projeto Telecom, além da melhoria considerável em 
qualidade e velocidade dos links de dados, possibilitou a 
padronização de ambientes e mecanismos de garantia de 
conformidade (compliance) em todas as unidades. A ação 
também gerou uma economia média mensal de mais de 50% 
dos custos com link de dados.

Na Cresol Sicoper, o Projeto iniciou em 31 de janeiro de 2018 e 
foi concluído com sucesso no mês de outubro. A Cresol 
Sicoper foi a primeira central da Cresol Confederação a 
finalizar o projeto, com a substituição de todos os links de seus 
Postos de Atendimento, Cooperativas Singulares e estrutura 
da Central. Com a nova tecnologia, registrou-se um aumento 
de até 10 vezes na velocidade dos links.
 

A especialização e qualidade dos
produtos e serviços oferecidos são
o caminho para alcançar esses objetivos,
por isso, em 2018 as seguintes ações
foram realizadas:
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Funding em DI Rural 
A partir da Resolução nº 4.552 de 2017, a Cresol 
passou a contar com recursos da fonte Depósito 
Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural (DIR).
O D.I Rural substitui o formato anterior de captação 
por meio de repasses junto às instituições públicas
e privadas. Com essa nova metodologia, a Cresol 
passou a fazer os controles da exigibilidade dos 
recursos captados/aplicados, dando mais agilidade
e segurança à liberação de recursos para os 
associados.
 
A autonomia para a Cresol negociar o funding junto 
às instituições parceiras reduziu custos, melhorando 
a rentabilização das cooperativas e, 
consequentemente, para os associados. A 
organização do Sistema Cresol possibilitou 
negociação em escala, reduzindo o preço do funding 
e proporcionando melhora das sobras nas operações 
de crédito rural.

Equalização de Recursos junto ao STN
A partir do Ano Safra 2018/2019, a Cresol passou a 
equalizar seus próprios recursos junto ao Tesouro 
Nacional, colocando-os em favor de seus associados 
por meio de operações de crédito rural, com 
subvenção econômica.

Essa conquista foi possível graças à Lei nº 13.606, de 
09/01/2018, que alterou a  Lei da Subvenção 
Econômica ao Crédito Rural. A legislação possibilitou 
que a Cresol tivesse a portaria de equalização para o 
financiamento na casa de R$ 98 milhões para 
operacionalizar recursos de custeio no ano agrícola 
vigente, no âmbito do Pronaf, Pronamp e demais 
produtores.
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Soluções Financeiras
Com a premissa de oferecer soluções financeiras completas, com as vantagens e benefícios de uma 
cooperativa de crédito, a Cresol Sicoper, em 2018, trabalhou para que os produtos e serviços 
ofertados aos associados fossem otimizados, focando na proximidade com seu quadro social e 
buscando a sustentabilidade do Sistema. Melhorias operacionais e tecnológicas nas soluções 
ofertadas, bem como lançamento de novos produtos e serviços proporcionaram mais agilidade, 
rapidez e segurança aos cooperados. 
 
Para as empresas associadas, o ano foi marcado pela implementação de uma nova plataforma de 
Internet Banking, com diferenciais de segurança, os quais proporcionam melhor gerenciamento das 
transações, facilitando a realização de movimentações de rotina. Ainda, foram realizadas melhorias no 
sistema de gerenciamento de boletos (Emissão de boletos), com a possibilidade de integração com o 
sistema legado das empresas. Também disponibilizou-se, em casos de não pagamento, a negativação 
diretamente com o órgão de proteção e crédito (Serasa Experian). 
 
Com o intuito de estreitar o relacionamento no atendimento, a Cresol Sicoper deu início à 
segmentação de cooperados, visando à assertividade no atendimento. Além disso, também foi 
iniciado o projeto de implementação dos Terminais de Autoatendimento, sendo mais um canal de 
relacionamento e facilitador entre o associado e a Cooperativa. 
 
Em 2018, a Cresol Sicoper iniciou o recebimento de boletos diretamente na plataforma da Febraban, 
trazendo maior independência e ganhos financeiros diretos e indiretos. Novas linhas de crédito e 
consórcios foram disponibilizadas para atender as demandas de cada público, auxiliando nos 
investimentos e proporcionando a realização dos sonhos e planos dos cooperados.
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