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Em 26 anos de Cresol, o agronegó-
cio sempre ocupou um lugar de desta-
que e cumpriu um papel preponderante 
no desenvolvimento e fortalecimento do 
Sistema. Nossa semente está diretamen-
te ligada à agricultura e, mesmo quando 
ampliamos a nossa atuação em diferen-
tes públicos e segmentos, nossa origem 
seguiu forte. Um setor relevante e impor-
tante no conjunto de indicadores da 
Cresol, permitindo-nos ser uma institui-
ção tão presente e fundamental na vida 
de milhares de cooperados. 

Ano após ano temos observado um 
crescimento no volume de negócios 
efetivados em torno do crédito rural. As 
famílias são atendidas com linhas de 
crédito que dialogam com as necessida-
des da produção e recursos para custeio 
ou investimento. 

Neste novo período agrícola, as 
expectativas da Cresol e do Brasil são 
muito grandes. Para cumprir integral-
mente com esses anseios, garantimos 
esforço e dedicação dos nossos colabo-
radores em diferentes instâncias. Seja nas 
agências, em Cooperativas, Centrais ou 

na Confederação, buscamos uma 
atuação sistêmica, com musculatura 
capaz de qualificar e melhorar o atendi-
mento aos nossos cooperados.

O papel do agronegócio tem sido 
cada vez mais amplo. Em um mundo 
preocupado com a produção e o consu-
mo de alimentos saudáveis, empreendi-
mentos sustentáveis também fazem 
parte do nosso escopo. Queremos ser 
uma Cresol para todos, atendendo o 
desejo de todos.

É nosso desafio seguir atuando 
com a mesma dedicação e afinco para 
buscar os recursos na quantidade e na 
hora certas. Somente assim as histórias 
desta revista continuarão a se repetir, 
com desenvolvimento do cooperado, da 
cooperativa e da comunidade, um círculo 
virtuoso de fortalecimento da economia.

Cledir Magri
Presidente da Cresol Confederação
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O  único setor que teve alta no PIB do Brasil em 2020 
está em evidência. 
Um conjunto de fatores mantém as projeções do 
agronegócio para a próxima safra ainda melhores.

O agro não para
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Das nossas raízes fazemos 
questão de nunca esquecer. 
Foi a partir do agro que 
nascemos e construímos 
uma relação de apoio. Um 
suporte para tudo que era 
preciso. 

Nessa história, naturalmente 
existem momentos 
importantes, marcos perenes 
e que sempre precisam ser 
relembrados.

A Cresol e 
o Agro:

Linha do tempo



Primeira safra na Cresol. 

Após a constituição do Sistema, em 
1995, a Cresol iniciou as operações de 
crédito aos cooperados e, em 1996, 
fechou o ano com o volume de R$ 350 
mil em repasse de Custeio nas duas 
primeiras cooperativas do Sistema. 

1996

Cresol é oficialmente agente 
financeiro do BNDES para 
operacionalização de crédito.

2004

Início das contratações de Custeio 
na Cresol via BNDES

2007

20 anos de parceria Cresol e 
BNDES – cerca de R$ 10 bilhões 
repassados às famílias 
cooperadas. 

2019

Recorde de recursos 
disponibilizados aos cooperados 
Cresol, R$ 4,3 bilhões.

Jun/2021 
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Para cada perfil de investidor,
uma opção diferente.

Aplique seu dinheiro na Cresol
e garanta rentabilidade com
segurança. 

Conheça os principais produtos
e escolha o melhor investimento
para você.

Visite uma agência e conheça o investimento
adequado para o seu perfil.  

Poupança

RDC (Recibo de Depósito Cooperativo)  

Previdência Privada

Cota Capital



10

da economiaAgro, o

O agro foi o único dos três grandes 
setores da economia (serviços e indús-
tria)  que cresceu em 2020. Mesmo com 
a pandemia do novo coronavírus, o 
Produto Interno Bruto (PIB) do segmen-
to foi 24,31% superior ao do ano passado, 
chegando a quase R$ 2 trilhões. Os 
números foram calculados pela Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) e pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) e reforçam a força do agronegó-
cio brasileiro.
         A participação do setor no PIB total 
do país chegou a 26,6% e o bom desem-
penho está diretamente ligado às expor-
tações. Segundo o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
o agro foi responsável por quase metade 
das exportações brasileiras no último 
ano, com participação recorde de 48%. 
“Vários fatores permitiram esses ótimos 
indicadores do agronegócio, com uma 
safra expressiva e a força dos produtores 
rurais, que mostraram muita resiliência 
para produzir e ser decisivo nesse 
cenário econômico”, analisa o vice-presi-

dente da Cresol Confederação, Adriano 
Michelon.

Na prática, a agricultura e a pecuá-
ria são responsáveis por mais do que o 
alimento na mesa das pessoas. O 
ecossistema do setor envolve e alavanca 
outros segmentos, como fabricantes de 
maquinários, nutricionistas, veterinários, 
além de logística para que os produtos 
possam ser comercializados. 

 Esse grande momento vivido pelo 
agro deve continuar ao longo do   próxi-
mo período agrícola. O Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
projetou um 2021 ainda mais próspero, 
com crescimento do PIB de 2,2% ao fim 
do ano e uma participação superior a 
30% nos números da economia do país. 
“Além do natural avanço entre as safras, 
confiamos na tecnologia e no cresci-
mento sustentável da agricultura e da 
pecuária para que o agronegócio siga 
sendo um expoente na economia. A 
Cresol, como parceira dos produtores, 
está pronta para ajudar a colher os 
ótimos resultados”, completa Michelon. 

gigante 

Produtos de destaque:

Café arábica 

(+58%)
Arroz 

(+49%)
Trigo 

(+47%)
Soja 

(+32%)
Milho 

(+31%)

Crescimento por segmentos:

Setor primário
atividade dentro das 
fazendas 

(+56,59%)

Agrosserviços 

(+20,93%)
Agroindústria 

(+8,72%)
Insumos 

(+6,72%)a
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Sempre perto do agronegócio, a 
Cresol tem buscado alternativas para 
manter o apoio e dar suporte aos finan-
ciamentos rurais. Mesmo com a 
pandemia, a relação de proximidade 
coma o cooperado é fundamental para 
atender as necessidades dos produ-
tores. “Não podíamos perder essa 
proximidade, ela gera confiança e 
transparência. O setor vive um cenário 
ímpar de preços e produtividade e está 
no DNA do produtor investir e ampliar a 
produção a cada safra”, destaca o 
presidente da Cresol Confederação, 
Cledir Magri.

O relacionamento é fundamental 
para o sucesso da parceria da instituição 
com os produtores. Presente em 17 
estados, a Cresol tem 640 agências para 
atender os mais de 645 mil cooperados. 
Essa conexão com as pessoas foi a base 
do crescimento recorde do Sistema em 
2020, de 43%. Os financiamentos rurais 
naturalmente acompanharam a 
expansão do agronegócio e represen-
taram 65% da carteira total de crédito, 
com liberações de R$ 5,2 bilhões, 30% a 
mais que no último ano. 

Ao lado de quem 
nunca para

O agro na economia:

Crescimento de 
24,31% no PIB

Valor do PIB do agro: 

 R$ 2 trilhões

48% das exportações no 
país são ligadas ao agro

Aponte a câmera 
do celular para o 
QR Code e assista à 
campanha da Cresol.

“Crédito para quem nunca para”. Esse é o tema da campanha da Cresol para o 
agronegócio, exibida em TV aberta e nas rádios das regiões em que a instituição atua. 
No vídeo, a intenção é mostrar que o cooperado pode sempre contar com apoio e 
suporte para todas as etapas e ciclos da produção.

Assista à campanha sobre crédito rural da Cresol
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Agronegócio 
Sustentável

O fomento ao agronegócio mais 
sustentável no Brasil vem crescendo nos 
últimos anos, com linhas de crédito 
focadas em minimizar os impactos 
ambientais. A Cresol apoia essas iniciati-
vas e estimula os cooperados a repensa-
rem sua matriz energética. Nos últimos 
três anos, foram financiados quase R$ 94 
milhões em empreendimentos sustentá-
veis, um crescimento de 55%.

 Um dos 1.248 empreendimen-
tos financiados é o da propriedade da 
família de Irineu Rauber, de Marechal 
Cândido Rondon (PR). Eles possuem oito 
aviários e, para suprir a necessidade do 
gasto com energia, investiram em três 
usinas de energia solar. São dois projetos 
com 432 placas solares e um deles com 
288 placas que atendem à demanda de 
todo empreendimento. “Quando 
construímos esses aviários não imaginá-
vamos que um dia iríamos usar a energia 
solar, mas as tecnologias estão aí. 

Optamos por utilizar esse modelo em 
razão da energia elétrica ter um custo 
muito alto de manutenção. A energia 
solar veio pra nós no momento certo, 
pois o nosso custo com a energia só 
estava aumentando e, como temos sol 
em quase todos os dias do ano, ganha-
mos a energia solar, que vem de graça, 
por isso agregamos valor em um investi-
mento que a gente já tinha na proprieda-
de”, conta.

Cooperados há mais de três anos, 
os integrantes da família Rauber contam 
com orgulho da parceria. A relação com a 
cooperativa permitiu o investimento em 
um momento fundamental para o 
negócio, garantindo a evolução com 
tranquilidade. 

Irineu Rauber
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Também em Marechal Oeste do 
Paraná, a Cresol tem contribuído para o 
sucesso da família Kohler, que construiu 
uma usina de biogás na propriedade. 
Pedro Matheus Kohler já trabalha com 
biodigestores há muitos anos e viu na 
produção uma oportunidade de crescer 
no ramo e ainda ajudar o meio ambiente. 
“Aqui na propriedade foi construída uma 
usina de biogás com a parceria de uma 
empresa alemã, pois boa parte da 
tecnologia veio de lá. Após algumas 
adequações para as realidades da região 
e com a parceria da empresa que eu e 
meu irmão somos sócios estamos tendo 
sucesso. Escolhemos o local para fazer 
essa usina, onde coletamos os dejetos 
dos vizinhos e trazemos para cá para 
gerar o biogás que, posteriormente, é 
transformado em energia e em 
biofertilizantes que são utilizados para 
adubação da lavoura”, diz Pedro.

Há quase 20 anos no ramo dos 
biodigestores, o negócio passou a ser 
também economia. A família já não 
compra gás de cozinha e utiliza o 

aquecimento da água de toda casa, 
ordenha e da agroindústria que possui 
por meio desses equipamentos. “Existem 
vários benefícios desse investimento. Um 
deles é o ambiental, que muitas vezes 
financeiramente não é percebido, mas 
com o passar do tempo ele é identificado 
na nossa qualidade de vida, na 
diminuição da incidência de odor, das 
moscas e demais vetores. Tudo isso 
melhora bastante e traz uma boa 
economia, porque hoje o biogás serve 
tanto para substituir fonte de energia 
térmica quanto elétrica. Você consegue 
reduzir boa parte desses custos e, ainda, 
usar o gerador no auxílio em casos de 
emergência, como na falta de energia da 
concessionária”.

Pedro é cooperado Cresol há quatro 
anos, com atendimento pessoal e 
também para a empresa. Segundo ele, 
com o relacionamento permitiu a 
expansão do negócio, beneficiando 
outros produtores da região. 

“Temos uma parceria interessante 
porque a Cresol nos traz o crédito e com 

Biogás 
é negócio 
e gera 
economia

Pedro Kohler

um prazo e juros muito bons. Com a 
cooperativa financiamos geradores, 
tivemos aporte financeiro para o capital 
de giro da nossa empresa e também para 
a implantação de outras unidades com a 
parceria de produtores rurais que 
buscavam esse investimento. Além disso, 
a Cresol tem ajudado com o 
financiamento de novas estruturas 
diretamente a produtores que buscam o 
apoio da nossa empresa para distribuir os 
biodigestores na zona rural”, completa.

Comparativos dos últimos três anos
Crescimento acumulado de 51% 

R$ 18,8 mi

266

2018 2019 2020 Total

560 422

1248

R$ 41,6 mi

R$ 33,3 mi

R$ 93,6 miEmpreendimentos Sustentáveis

Valor Financiado
Empreendimentos Sustentáveis
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Linhas de crédito
custeio 

Pronaf

Linha para adquirir sementes, 
fertilizantes, defensivos, vacinas, 
ração e outros itens necessários para 
o dia a dia da produção.

Para quem?

Produtor familiar com Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP)

Quanto posso 
financiar?

Até R$ 250 mil por ano agrícola

Pronamp

Crédito para apoiar o médio produtor 
rural e ajudar no desenvolvimento das 
atividades e custear as despesas 
agrícolas e pecuárias.

Para quem?

Produtores rurais que explorem a terra 
na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário ou parceiro com renda 
bruta anual de até para R$ 2,4 milhões. 

Quanto posso financiar?

Cada produtor rural pode financiar até 
R$ 1,5 milhão por ano agrícola.

Demais Produtores

Crédito para as despesas normais do 
ciclo produtivo, da entressafra de 
lavouras e de exploração pecuária.

Para quem?

Produtores rurais que possuam renda 
bruta anual de acima de para 
R$ 2,4 milhões. 

Quanto posso financiar?

Cada produtor rural pode financiar até 
R$ 3 milhões por ano agrícola.
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Linhas de crédito 
investimento

Pronaf

Crédito para investir no aumento da 
produção e da produtividade e na 
redução dos custos, elevando a renda 
familiar.

Para quem?

Produtor familiar com Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP).

Quanto posso financiar?

- Até R$ 400.000,00 para atividades de 
suinocultura, avicultura, aquicultura, 
carcinicultura (criação de crustáceos) e 
fruticultura. 
- Até R$ 60.000,00 para construção ou 
reforma de moradia em imóvel rural.
- Até R$ 200.000,00 para os demais 
empreendimentos e finalidades.

Pronamp

Crédito para promover o 
desenvolvimento das atividades 
rurais do médio produtor e financiar 
bens novos, como máquinas, 
equipamentos, entre outros.

Para quem?

Produtores rurais que explorem a 
terra na condição de proprietário, 
posseiro, arrendatário ou parceiro 
com renda bruta anual de até 
R$ 2,4 milhões

Quanto posso financiar?

Até R$ 430 mil por beneficiário.

Inovagro

Crédito para financiar a inovação 
tecnológica nas propriedades rurais.

Para quem?

Produtores rurais, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas e cooperativas de 
produção rural.

Quanto posso financiar?

- Até R$ 1,3 milhão para empreendi-
mento individual
- Até R$ 3,9 milhões para empreendi-
mento coletivo.

Soluções 
para a sua 
produção

Quer conhecer todas as linhas de financiamento rural da Cresol?
 Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e confira.

O ciclo se renova e a safra 2021/2022 
já começou. O agronegócio no Brasil é 
referência mundial e setor responsável 
por grande parte da economia do país 
por criar empregos e contribuir para o 
crescimento do Produto Interno Bruno 
(PIB).

Para atender às necessidades dos 
produtores, a Cresol tem soluções para 
quem precisa de recursos financeiros, seja 
para facilitar o dia a dia da produção, 

custear as despesas ou cobrir gastos 
emergenciais.

A aquisição de bens indispensáveis 
à produção e modernização da agricul-
tura, como máquinas, tratores, irrigação 
e armazenagem também são cobertas 
pelas soluções da Cresol.

Para cada etapa da produção, uma 
linha de crédito rural para apoiar quem 
nunca para.
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Lavoura protegida, 

tranquilidade garantida.

Cultive com tranquilidade

e garanta a segurança da

sua safra.

Imprevistos acontecem e quem trabalha no 

campo sabe a importância de garantir a safra 

e proteger a lavoura todos os dias.
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Nas regiões cafeeiras da zona da 
mata mineira a Cresol tem contribuído 
para o desenvolvimento de muitos 
agricultores que herdaram o dom e a 
vontade de trabalhar com a produção de 
café. 

Desde meados dos anos 2000, 
quando a Cresol chegou a Minas Gerais, 
inúmeras famílias cooperadas 
desenvolveram suas propriedades e, 
muitas delas, com foco na produção de 
café. A região das Matas de Minas é 
conhecida pela produção de cafés 
especiais, com produção naturalmente 
sustentável, marcada pela 
predominância da agricultura familiar.

Muitos produtores dessa região 
usam técnicas de trabalho manual para 
garantir a qualidade artesanal do 
produto. Porém, ao buscar 
desenvolvimento em uma produção em 
escala, necessitam de investimento em 
suas propriedades. “A ideia de investir na 
produção de café vem de muitos anos, 
quando meu avô começou a trabalhar, 
depois passou para o meu pai e daí pra 

mim”, conta o produtor e cooperado 
Renato de Freitas Pereira, morador da 
comunidade Córrego Marambaia, em 
Santana do Manhuaçu.

A cada nova safra, o produtor 
investe um pouco mais no cultivo do café 
para continuar o trabalho que o avô 
começou e que, no futuro, ficará com as 
próximas gerações. Cooperado da Cresol 
há sete anos, Renato destaca a 
importância do apoio financeiro.  “O 

Nas Matas de Minas cooperados 
produzem cafés com qualidade artesanal

custeio traz muitos benefícios para a 
propriedade, pois com ele podemos 
programar a venda do café mais pra 
frente e, assim, não nos 
descapitalizamos. A Cresol tem nos 
ajudado muito nesse período e hoje, 
sendo parceiro da Cresol, nós também 
contribuímos com a saúde financeira da 
cooperativa, movimentando nossos 
recursos com ela”, conta.

Além de crédito para custeio, a 
família tem buscado apoio para investir 
em tecnologia. “Com o incentivo dos 
meninos, adquirimos um trator que 
facilitou muito o nosso trabalho. 
Conseguimos um bom tempo para 
pagar e, enquanto isso, nossa lavoura se 
desenvolve”, disse o cooperado que, na 
última safra, produziu aproximadamente 
800 sacas de café.

Na mesma região, no município de 
Araponga, seu Ilvanio Sampaio Moura 
trabalha há 16 anos com a produção de 
cafés e também herdou a produção dos 
pais. “A produção vem de gerações, 
desde a época do meus pais e irmãos, e 
depois eu resolvi seguir com o plantio de 
café”, conta o cooperado que encontrou 
na Cresol o apoio que precisava para 
seguir com a produção: “com o apoio da 
Cresol já fiz custeio, alguns investimentos 
e pretendo crescer mais, comprar um 
trator e construir um secador. Agradeço 
todo o apoio que a Cresol tem me dado 
e também aos demais produtores do 
município”, destaca. 

A Cresol tem uma presença forte na 
região e, ao longo dos anos, tem 
contribuído para o fortalecimento de 
produtores que buscam apoio para ser 
referência na produção de cafés de 
qualidade.

Características dos cafés da região: 
corpo médio a encorpado, acidez média, doçura alta, com aroma achocolatado e sabor cítrico.

O cooperado Renato de Freitas Pereira, de Santana do Manhuaçu, é a terceira geração da família 
que herdou o dom de trabalhar com café

Ilvanio Sampaio, de Araponga, trabalha 
com a produção de café há 16 anos 
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Há 15 anos o sonho de dar continui-
dade ao projeto do pai se tornou 
realidade para a família Miliorini, em 
Lontras (SC), no Vale do Itajaí. Osvino 
Miliorini reside na cidade, mas é na 
Comunidade Braço Concórdia que ele e 
sua família construíram um empreendi-
mento voltado ao turismo rural e à 
produção artesanal de sucos e vinhos, 
paixão herdada de pai para filho. Das 
variedades de uva bordô, rosada, branca 
e niágara a família produz as bebidas, 
bem como oferta o sistema de colha e 
pague de uva, permitindo que a comuni-
dade tenha proximidade e se envolva no 
mundo agro.

 “Meu pai fazia a bebida há mais 
de 50 anos e eu há 30. Por isso, começa-
mos a plantar para continuar a tradição e 
também pelo amor à cultura, à terra e à 
uva”, descreve Osvino Miliorini. A família 
produz 1,5 hectares de uvas que transfor-
mou, na última safra, em 900 litros de 
suco e outros 1.000 litros de vinho, os 
quais são vendidos na própria proprie-
dade. Já na próxima safra, a expectativa 
da família é produzir 1.500 litros de suco e 
1.800 garrafas de vinho. 

Há cerca de dois anos, a família 
resolveu inovar com a construção de um 
espaço para eventos e ampliar o turismo 
rural e contou com o crédito da Cresol, 
por meio do Pronaf Investimento, para 
realizar o objetivo. “Tínhamos a ideia de 
fazer esse local entre 2025 a 2030, mas 
acabamos antecipando e, ainda em 2020, 
buscamos a Cresol como parceira no 
empreendimento porque já conhecía-
mos o trabalho dela e porque tínhamos 
uma parceria efetivada há algum tempo 
atrás”, lembra o cooperado Miliorini. O 
empreendimento, nominado Estância do 
Vino, realiza eventos e visitas sob reserva 
para que a comunidade possa estar 
próxima e aprecie a natureza, bem como 
para degustar os produtos produzidos na 
propriedade

 

Do turismo à mesa: o agro como negócio

Seu Osvino produz bebidas à base de uva há mais de 
30 anos e continuou a tradição da família pelo amor à cultura 
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No Centro Norte do Rio Grande do 
Sul, distante a 420 quilômetros da capital 
gaúcha, está sediada a Agroindústria 
Tomé, em Marcelino Ramos. Construída 
na propriedade rural da família, o jovem 
casal Viviane Gnovatto e Darlan Tomé 

apostaram no sonho de criar uma agroin-
dústria de massas frescas para dar vida a 
um capricho culinário da esposa. Na 
agroindústria, que funciona de segunda 
a quinta-feira, a empreendedora produz, 
diariamente, cerca de 50kg de massas 
frescas entre macarrão, agnolini, pizza, 
risoles, tortéi e pastel. Viviane aposta na 
qualidade dos produtos e no conheci-
mento adquirido em capacitações para 
conquistar o paladar de clientes de 

Massas frescas que conquistaram o coração 
de gaúchos e catarinenses

cidades do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina, seja em entregas feitas porta a 
porta, bem como em mercados.

O sonho de construir a agroin-
dústria se concretizou quando o casal 
procurou a Cresol. Através da operação, 
feita com repasse do Pronaf Mais Alimen-
tos, os cooperados construíram a 
estrutura de cerca de 80 m2 e adquiriram 
os equipamentos necessários. “O que 
nos motivou a construir a agroindústria é 
porque eu já fazia massas em casa e a 
procura pelos produtos foi crescendo. 
Por isso, resolvemos investir”, destaca 
Viviane. Realizados com o projeto, que 
hoje já rende cerca de metade do fatura-
mento da propriedade, o casal já planeja 
em fazer novos investimentos para 
ampliar o maquinário e automatizar os 
processos, bem como ampliar a 
produção. 

A jovem empreendedora destaca 
que viu na Cresol o parceiro para 
concretizar os sonhos da família, sendo 
que, com a cooperativa, já financiaram, 
além da agroindústria, o aviário, veículos, 
capital de giro e silo para ração. “Nós 
começamos há sete anos praticamente 
sem nada. Fomos atrás da cooperativa 
para construir o aviário e começar a nossa 
vida, e o único lugar que aceitou e 
financiou para nós foi a Cresol. Por isso, 
como a cooperativa ajudou em tudo até 
agora, nós a procuramos para esse novo 
investimento. Achávamos que ia ser 
demorado, mas o financiamento saiu 
rapidinho”, conta ela. 

O agro sempre esteve presente nos 
investimentos da Cresol, concretizando a 
realização de sonhos de gerações de 
famílias e proporcionando o desenvolvi-
mento do campo.

Viviane e o esposo apostaram apostaram no sonho de criar uma agroindústria de massas frescas

Nós começamos há sete 
anos praticamente sem nada. 
Fomos atrás da cooperativa 
para construir o aviário e 
começar a nossa vida, e o único 
lugar que aceitou e financiou 
para nós foi a Cresol. Por isso, 
como a cooperativa ajudou em 
tudo até agora, nós a procura-
mos para esse novo investi-
mento. Achávamos que ia ser 
demorado, mas o financiamen-
to saiu rapidinho”. 

“
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Tecnologia e qualidade de vida movem família 

A presença dos filhos no campo é quase um desafio em um país cada vez mais urbano. Os dados do último Censo Agro, 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, mostraram o crescimento de jovens que trocaram a 
vida rural pela cidade. Ainda assim, em muitas famílias o amor à terra e aos animais nutre o desejo de seguir o trabalho dos pais. 
E essa paixão, aliada ao trabalho, ao acesso ao crédito e à tecnologia, são responsáveis pelo crescimento recorde do setor 
agropecuário no Brasil.

Dos pais para os filhos: 
amor ao agro

Quem chega na propriedade da 
família Bigolin, no interior de São 
Valentim, percebe a organização do local, 
o investimento e a utilização das 
tecnologias para facilitar o cotidiano do 
casal Neli e Vitalino e dos filhos, Bruno e 
Daniel Pedro. A vontade de promover 
melhorias no local deve-se aos jovens, 

que pretendem seguir a profissão dos 
pais. “A propriedade se mantém porque 
os filhos permaneceram na agricultura e 
ajudaram com a tecnologia”, comenta 
Neli.

A família trabalha com gado de 
leite. No verão, plantam milho para fazer 
silagem e no inverno realizam o plantio 
de aveia, azevém ou trigo destinados 
para a produção de feno ou ressecado 
para as vacas e novilhas. Para melhorar 
ainda mais a produção leiteira, eles 
optaram pelo Compost Barn, um sistema 
de instalação que consiste em um 
grande espaço físico coberto para 
descanso das vacas, revestido com 
serragem, sobras de corte de madeira e 
esterco compostado. Concluído em 2019, 
o espaço tem capacidade para 48 
animais e atualmente possui 43 em 
lactação.

Os ganhos em eficiência 
proporcionaram também o bem-estar. 
Razões que fazem Bruno, aos 21 anos, 
ficar tranquilo quanto ao futuro. “Os 
principais motivos para ter ficado no 
campo foram o amor pelo trabalho e a 
qualidade de vida, que é muito boa. 
Temos tudo na mão, o trabalho é 
facilitado, não é complicado e eu 
pretendo sim continuar, seguir minha 
vida com o trabalho no campo”, enfatiza. 

A Cresol é responsável direta pela 
permanência dos filhos do casal Bigolin 
no campo. O investimento foi fruto da 
instituição e tem crescido junto da 
propriedade. “Aqui a  Cresol contribuiu 
100%. Inicialmente buscamos um 
investimento pequeno e hoje fizemos 
um investimento grande, tudo com a 
Cresol. Se não tivesse a cooperativa, nem 
iríamos conseguir começar”, relata 
Vitalino.

Para diminuir os custos com energia 
no Compost Barn, a família instalou um 
painel solar, com 102 placas. A instalação 
ocorreu em abril deste ano, mas os 
cooperados da Cresol já calcularam que 
com a economia de luz pagarão as 
parcelas do financiamento e em 5 anos 
poderão tirar os resultados do 
investimento

Família  Bigolin é associada da Cresol São Valentim

Foram instaladas recentemente 102 
placas solares na propriedade.

20



Três gerações. O futuro da 
propriedade com decisões tomadas em 
conjunto. É assim na rotina do casal 
Antonio e Ivanilde Putlitz, do filho e da 
nora, Clédio e Deise, e dos netos Gustavo 
e Augusto. Eles são donos de uma 
propriedade no interior de Nova Erechim, 
no Oeste catarinense, e trabalham com 
suínos, aves e gados de leite utilizando 
apenas mão de obra familiar. 

Perto dos 70 anos, Ivanilde lembra 
do início na agricultura e do trabalho 
inteiramente manual. A sucessão familiar 
na propriedade, segundo ela, só foi 
possível com os avanços do crédito após 
a chegada da Cresol ao município. 
“Éramos em 12 irmãos. Sempre fomos 
uma família humilde e na época não 
tinha ajuda de nada, o trabalho era só 
braçal. Depois casei e também eram só 
bois, não tinha nada de máquina, era no 
braço. Eu tinha ele, ele tinha eu”, comenta 
rindo e apontando para o marido 
Antonio. 

As melhorias e facilidades passam 
pelo crescimento e pela aplicação dos 
recursos oferecidos pela Cresol. Ao optar 
por permanecer no campo, Clédio Putlitz 
buscou alternativas ao que os pais faziam 
e em 2017 a família utilizou valores do 
Pronaf Investimento para reformar a 
granja de suínos,  “Fizemos todos os itens 
que precisavam da reforma, mas tem um 
deles que gosto de citar e que teve um 
resultado muito bom, que é o piso 
vazado. Isso diminuiu muito a mão de 
obra dentro da granja. É muito 
gratificante fazer um projeto, buscar 
recursos, aplicar e ver que teve resultado 
positivo”, analisa.

Neste ano, a família buscou 
recursos do Pronaf para preservação e 
recuperação de nascentes de água e 
também na implantação de cisternas e 
caixas, devido à demanda na 
propriedade e a dificuldade diante das 
estiagens. Para suprir a deficiência foram 
feitas duas cisternas: uma com 

Segredo para a harmonia entre 
as gerações é o diálogo

capacidade de um milhão de litros de 
água e outra de 400 mil litros. 

O bom relacionamento com a 
Cresol permite definir os próximos 
investimentos. A família quer mais um 
galpão para a criação de aves e a 
instalação de painéis de energia solar, 
uma forma de Clédio também pensar no 
futuro dos filhos dentro da propriedade. 

A Cresol tem um papel 
fundamental. Quando preci-
samos de recursos para fazer 
melhorias e investimentos é 
importante poder contar com 
uma instituição financeira 
que nos atenda”, finaliza.

“

Família Putlitz é cooperada em Nova Erechim (SC)
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Garanta o futuro. 
Colha os melhores resultados. 
Faça um consórcio.

Juntos por um futuro
de possibilidades.



O histórico de parceria da Cresol com o setor agro foi evidenciado com o ranking de agentes 
financeiros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A instituição foi 
quem mais operou crédito para a agricultura familiar no Plano Safra 2020/2021. 

Durante o último Plano Safra, encerrado em 30 de junho, foram disponibilizados mais de R$ 
1,2 bilhão a cooperados por meio das linhas de financiamento para custear a produção no país. O 
montante representa 42% do total aprovado pelo BNDES para a agricultura familiar no atual 
Plano Safra. 

Os números também mostram o poder do agronegócio, que tem apresentado crescimento 
constante no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro – no primeiro trimestre de 2021 a alta foi de 
5,35%. A relação com o setor permite que a Cresol ofereça aos cooperados crédito para viabilizar 
todas as etapas daa produção. “Mesmo em um cenário de pandemia ao longo da atual safra, 
sempre conseguimos manter a proximidade e a transparência com nossos cooperados. Temos 
uma relação de confiança e conhecemos as necessidades para cumprir nosso compromisso de 
gerar desenvolvimento aos negócios, às pessoas e às localidades atendidas pelas nossas coopera-
tivas em todo o Brasil”, destaca Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação

A liderança no ranking dos agentes financeiros que repassaram crédito para a agricultura 
familiar no Plano Safra 2020/2021 faz parte de uma parceria construída há mais de 20 anos. 
Cresol e BNDES já beneficiaram milhares de cooperados com financiamentos agrícolas e 
também voltados ao público urbano.

Estimular o desenvolvimento para o crescimento das pessoas e dos seus negócios é algo 
que une as instituições e permite que a Cresol consiga oferecer produtos e soluções para seus 
645 mil cooperados, atendidos por 637 agências em todo o Brasil. 

Cresol e BNDES: liderança no
ranking de repasse na Safra 2020/2021

Relação de duas décadas 
acelera crescimento

R$ 1,2 bilhão 
 liberados 

42% do total 
aprovado pelo BNDES
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Codajás é um pequeno município 
brasileiro localizado no interior do estado 
do Amazonas, no coração do bioma 
amazônico. Para chegar até a cidade é 
necessário pegar um barco na capital 
Manaus, único transporte acessível até a 
cidade, e navegar pelo Rio Amazonas 
por, no mínimo, seis horas. Por estar 
distante dos centros e enfrentar dificul-
dades logísticas, a população de Codajás 
vivenciou por muitos anos a falta de 
serviços financeiros e crédito produtivo 
para realizar seus investimentos, poupar 
e planejar. 

Em 2015 a Cresol iniciou um traba-
lho de expansão do cooperativismo de 
crédito solidário na região amazônica. 
Com importantes parcerias, muitas ações 
foram realizadas e beneficiaram direta-
mente agricultores, extrativistas e empre-
endedores de Codajás. A atuação da 
Cresol no município priorizou o fortaleci-
mento do quadro social, a formação de 
uma rede de parcerias nacionais e 
internacionais, investimentos estruturan-
tes para uma agricultura sustentável, 
utilização de políticas públicas e a profis-

sionalização e capacitação para coopera-
dos e comunidade.   

Conhecida nacionalmente pela 
exploração das florestas de açaí e sua 
produção expressiva, Codajás recebeu 
investimento e apoio da Cresol para o 
manejo sustentável da Floresta Amazôni-
ca e preservação do bioma. Através de 
projetos que fomentam práticas agroe-
cológicas e de agrofloresta, os agriculto-
res rurais tiveram acesso a linhas de 
crédito do Pronaf para realizarem investi-
mentos e aumentarem a produção. 

A Associação de Produtores Agríco-
las do Ramal do Miuá (Asparam) colheu 
frutos do trabalho da Cresol na região. Foi 
a partir dela que um grupo de agriculto-
res adquiriu o primeiro trator de Codajás 
e alavancou a produção na região. “Nós 
formamos uma associação para poder 
trabalhar de forma mecanizada e sempre 
batalhamos. Quando surgiu a parceria 
com a Cresol, graças a Deus deu tudo 
certo e está aqui o resultado”, conta 
Waldecy Macedo de Melo. 

A parceria feita em Codajás é fruto 
de inspiração para a região amazônica. O 

Açaí, o rei 
de uma floresta 
sustentável

agricultor Patrício Ramos deseja que 
outros municípios possam também 
receber investimentos e ajudar ainda 
mais na produção do açaí.

“Com a vinda desse equipamento 
pra cá e com os serviços já realizados por 
ele, tanto na minha propriedade como na 
de outros produtores, as pessoas aqui na 
nossa cidade passaram a acreditar um 
pouco mais. Sabemos que Codajás só 
tende a crescer e hoje podemos mostrar 
para algumas pessoas descrentes no 
processo que têm condições e é possível. 
Quando a gente trabalha unido a gente 
consegue. Então a nossa perspectiva 
para o futuro é bem grande e a gente 
espera que essa parceria se expanda para 
outros municípios da nossa região”, 
complementa.
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O acesso ao crédito de custeio da 
Cresol auxilia em toda a preparação da 
safra. Em Codajás, a produção começa 
entre novembro e dezembro. No entan-
to, com os recursos antecipados, é possí-
vel preparar a operação e economizar na 
compra de itens indispensáveis, como a 
saca para armazenamento do açaí. 

João da Rocha Braga vive do açaí ao 
lado da família em Codajás. Os avanços 
com o apoio da Cresol motivaram até o 
filho engenheiro elétrico, a retornar para 
trabalhar no campo.

“A assistência da Cresol deu uma 
visão ampla, consciente e ambiental-
mente melhor. Estamos com essa parce-
ria e a Cresol vem para ser o braço forte. 
Ideias nós temos, mas sem o apoio certo, 
elas vão perdendo força. Porém nós 
temos uma instituição que acredita na 
gente e dá essa coragem que precisa-
mos, do plantio até a colheita, para seguir 
crescendo”, comenta João. 

Os valores também geram melho-
rias para todo o ciclo envolvido no açaí, 
como o investimento em equipamentos 
de segurança e na estrutura de logística. 
O caminho até a colheita passa por 
planícies, baixas e igarapés, exigindo a 
construção e manutenção de pontes e 
alguns atalhos para encurtar distâncias e 
escoar a produção. 

Acesso dos produtores ao Pronaf na última safra: R$ 1,5 milhão;

Mais de R$ 880 mil investidos em sistemas agrícolas resilientes 
às mudanças climáticas na safra 2020/2021.

Mais de 700 pessoas participaram de atividades de capacitação 
e treinamento em educação financeira, planejamento, liderança, 
gestão e cooperativismo.

Cresol como 
parceira que 
encoraja
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As saladas da família Casagrande 
são temperadas com vinagre de banana 
há mais de 75 anos. A receita foi criada 
para consumo próprio, mas se transfor-
mou em negócio quando o produto 
caseiro que atravessou gerações chegou 
à mesa de outras pessoas quase que por 
acaso. A partir daí nasceu a ideia da 
Banane, empresa de Jacinto Machado, 
no Sul de Santa Catarina, responsável 
pela fabricação do vinagre.

Foram os avós da proprietária da 
empresa, Karolini Casagrande Rosso 
Ghizzo, os criadores da receita. Mas 
coube ao então namorado e agora 
marido, Alexandre, o papel de espalhar o 
sabor, quando levou o vinagre para seus 
familiares conhecerem. Em pouco tempo 
o tempero ganhou o gosto de muitas 
pessoas e rapidamente nasceu a ideia de 
transformar a fórmula em agronegócio. 

Eu e meu esposo fomos 
amadurecendo a ideia até que 
decidimos ir à Cresol, onde tive-
mos bastante apoio e incentivo. 
Foi inclusive com esses recursos 
que colocamos em prática a 
nossa ideia”, conta Karolini.

O vinagre da Banane é vendido 
atualmente em feiras livres de Jacinto 
Machado (SC) e de Porto Alegre (RS). Os 
empresários estão em processo de 
finalização do registro para comercializa-
ção em supermercados, mas a estrutura 
da agroindústria está pronta para o 
aumento da produção. Nos planos dos 
proprietários, o produto à base de 
banana ganhará as prateleiras do merca-
do pelo Brasil, mas sem perder as carac-
terísticas: o sabor que nasceu na mesa de 

casa.  “Queremos fazer isso de uma forma 
que o vinagre mantenha os traços artesa-
nais, da nossa agricultura familiar e que 
seja um produto diferenciado”, assinala a 
proprietária.

Receita de família vira negócio

“
Maria Madalena foi a inspiração para a filha Karolini.
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A empresa está instalada na área 
rural de Jacinto Machado (SC) e é familiar. 
Além de Karolini e Alexandre, os pais dela, 
Maria Madalena e José Luiz Rosso, 
também trabalham com a produção. Os 
filhos do casal, Luiz Otávio e Angelo José, 
acompanham e aprendem desde cedo a 
receita que começou pelos avós mater-
nos da proprietária, em 1945.

O vinagre é produzido à base de 
banana e água, sem qualquer adição de 
compostos químicos artificiais, tornando-
-se um produto essencialmente natural. 
Apesar dos poucos ingredientes, a 
produção do vinagre de banana leva de 
dois a três meses até que atinja todo o 
sabor extraído da fruta. O tempo é 

incerto, pois o produto é influenciado por 
fatores orgânicos e climáticos para a 
fermentação e coleta. Um misto de 
paciência e amor para produzir cerca de 
200 litros por semana. “Tem que ter a 
sabedoria e isso foi adquirido com 
nossos pais e avós”, destaca Karolini.

Além da banana, a família trabalha 
com as culturas de arroz, milho e banana. 
Porém, no futuro, o desejo é valorizar 
ainda mais o vinagre, expandindo a 
empresa para gerar renda e empregos. 
Na Cresol, Karolini encontrou o crédito 
que precisava para manter viva a história 
da família, com apoio em diferentes 
momentos, da estruturação à venda.

O vinagre ajuda a reduzir o teor de glicemia, controla a pressão arterial e 
pode ser um aliado importante ao controle da osteoporose e da aterosclerose. 
Além disso, o vinagre traz em si a propriedade da termogenia, que produz um 
aceleramento geral no metabolismo.

Quando consumidos, os vinagres orgânicos, como o vinagre de banana 
produzido pela Banane, criam no organismo o chamado “ciclo ácido cítrico”. 
Como resultado, aumentam a energia do corpo e a queima de gordura, 
melhorando a circulação.

Fonte: Instituto Solaris

É mais do que uma empre-
sa, é sobre manter viva a histó-
ria dos antepassados que 
criaram um produto incompará-
vel. É sobre preservar a memó-
ria de infância na casa dos avós 
e permitir que o produto passe 
para outras gerações. A Cresol 
abraça as ideias dos coopera-
dos, apoia integralmente e 
ajuda a concretizar os sonhos”, 
destaca Karolini.

Produção movida por braços familiares

“

Parte física da agroindústria está concluída. A família aguarda registro 
para comercializar em supermercados.

Produto é resultado da fermentação de água e 
banana, sem conservantes ou misturas.
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BAIXE O APP E TENHA SUA VIDA 
FINANCEIRA NA PALMA DA MÃO.

Quando a
ideia é facilitar 
o seu dia a dia,
a família de Cartões
Cresol é
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SOUZA MARQUES
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Transferências instantâneas,
receber e fazer seus pagamentos
com o Pix na Cresol é seguro,
rápido e fácil

Cooperado
Cresol conta com 
a praticidade do
Pix em todos os
momentos.



A missão da Cresol é clara: fornecer 
soluções financeiras com excelência, por 
meio do relacionamento, para gerar 
desenvolvimento dos cooperados, de 
seus empreendimentos e da comunida-
de.

Ser para todos é atender as necessi-
dades dos cooperados em uma relação 
transparente e sustentável. A Cresol 
busca a diversidade em seu quadro 
social, com programas, projetos e ações 
voltadas para jovens e mulheres.

Atualmente, 23,7% dos coope-
rados são jovens (têm até 29 
anos) e alcançaram, em 2020, 
R$ 2,55 bilhões na carteira de 
crédito, uma evolução de 73% 
em relação ao ano anterior.  
As mulheres já são mais de 40% 
do total de cooperados da 
Cresol. Uma participação cres-
cente e cada vez mais protago-
nista, como Bruna Carolina da 
Silva. A jovem de 22 anos, da 
Zona da Mata mineira, que 
reuniu dedicação, inovação e 
coragem para produzir cafés 
especiais. 

Uma Cresol para todos 
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“

Café Especial da Bruna! Está servido?

Uma relação para criar conexões

Bruna Carolina da Silva cresceu 
entre o cafezal plantado na propriedade 
aos pés da Serra do Brigadeiro, na zona 
rural de Fervedouro (MG). A produção de 
espécie arábica é feita pela família há 
mais de 30 anos, mas o olhar apurado e 
uma dose de coragem foram suficientes 
para manter a tradição, porém de um 
jeito um pouco diferente.

A jovem de 23 anos usou as econo-
mias para investir e plantar um café 
especial. Garantiu que teria retorno, 
assumiu o risco e superou a resistência da 
família. Hoje, o produto com qualidade 
superior é comercializado, recebeu 
prêmio internacional e foi batizado com o 
nome da criadora: Café Especial da 
Bruna.

São quatro hectares de café e 
atualmente apenas 10% do espaço é 
dedicado à plantação especial da fruta. 
Bruna ainda não vive totalmente do 
produto que criou - ela se divide no 
trabalho em uma unidade de conserva-
ção ambiental da região -, no entanto, os 
planos são grandes e divididos com a 
Cresol. A instituição, aliás, é parte da 
família. “Meus avôs paternos e maternos 
são cooperados fundadores da Cresol na 
região. Conseguimos crédito há muito 

Com a Cresol, Bruna conseguiu 
mais do que crédito para a propriedade. 
Ela também participou do Juventude 
Conectada, um projeto de formação 
educativa da Cresol focado em três eixos: 
educação cooperativista, educação 
financeira e aperfeiçoamento profissio-
nal. 

A estratégia permitiu à empreende-
dora trocar experiências e criar conexões 
com outros protagonistas de diferentes 
histórias, muitas delas mantidas até hoje. 

tempo através do Pronaf e auxilia muito 
em todas as fases aqui da produção. 
Agora o próximo passo é conseguir me 
dedicar apenas ao Café Especial da 
Bruna, acho que em uns dois anos isso 
vai ser concretizado”, conta. 

Produzir um café especial exige 
dedicação e um cuidado artesanal. Nada 
que impeça Bruna de manter o desejo de 
inovar na propriedade. Ela foi a primeira 
mulher de Fervedouro a ter um terreiro 
suspenso, que auxilia na secagem dos 
grãos. Dessa forma é possível manter os 
atributos como aroma, sabor, textura, 
corpo e acidez. Isso é fundamental para a 
classificação do café como especial, que 
é quando ele atinge entre 80 e 100 
pontos na tabela de classificação senso-
rial da Specialty Coffee Association (SCA) 
- o café produzido pela Bruna somou 
82,5 pontos e recebeu uma premiação 
local.

O esforço da empreendedora 
também trouxe reconhecimento interna-
cional. No ano passado, Bruna ficou com 
o segundo lugar no Prêmio Juventude 
Rural Inovadora na América Latina e no 
Caribe, na categoria geração de renda, 
organizado pelo Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola, da ONU. 

A gente sente que a Cresol é 
para os mais jovens, para os mais 
velhos, para quem é do campo, 
para quem é da cidade, para quem 
tem mais e menos dinheiro. E fazer 
parte desse movimento é muito 
legal, o acesso ao crédito e o proje-
to me ajudaram a conhecer outras 
pessoas que também buscam o 
melhor para si, para as suas família 
e estão preocupadas com a susten-
tabilidade”, relembra. 
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“

A cada período agrícola, um desafio ainda maior para uma instituição com relação tão próxima 
do agronegócio. Para 2021/2022, a Cresol planeja um repasse histórico aos seus cooperados: R$ 7,8 
bilhões, entre crédito de custeio e investimento. O volume é 80% maior que o operado na última 
safra, encerrada em 30 de junho de 2021. 

Os números sobem junto com a expectativa do setor. Para este Plano Safra, inciado em 1º de 
julho, o Governo Federal anunciou R$ 251,2 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, 
sendo R$ 177,8 bilhões destinados ao custeio e comercialização e R$ 73,4 bilhões para investimento.

Atualmente, mais de 400 mil famílias cooperadas da Cresol têm relação direta com o agro e 
contam com a oferta de crédito rural da Cresol. Para atingir as expectativas, a instituição confia no 
histórico. Há 26 anos, a cooperativa nasceu do anseio de agricultores, com bens avaliados em R$ 
720. Agora já são mais de R$ 14 bilhões e um crescimento anual superior a 40%. 

No crédito de custeio, a projeção é de crescimento de 51%, seguindo um avanço natural entre 
as safras. No investimento, a expectativa é maior. A Cresol planeja repassar 124% a mais que no 
período anterior. Os números previstos acompanham um levantamento feito junto aos cooperados 
e também o atual momento do agronegócio no Brasil. “A meta é desafiadora, é um crescimento 
razoável. Temos boas e importantes parcerias, como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social), que será um dos grandes provedores nessa etapa. Inclusive, lideramos o 
ranking de agentes financeiros do Banco no último Plano Safra”, reforça Michelon. 

A estruturação de crédito ao agronegócio é um dos setores que mais tem se organizado, após 
crescimentos recordes no Brasil. Para atender seus cooperados, a Cresol possui 640 agências em 17 
estados e planeja abrir 50 novos pontos de atendimento ainda neste ano, além da digitalização dos 
processos para facilitar a liberação de recursos.

É um momento de realização. 
A Cresol nasceu para ajudar a 
comunidade. O nosso 
planejamento para o futuro 
está muito nítido e os passos 
para onde queremos chegar 
até 2025 estão muito bem 
estruturados”, destaca Adriano 
Michelon, vice-presidente da 
Cresol Confederação.

Projeção recorde para a safra



33

Estimativa de 
crescimento

51% 
no custeio

124% 
no investimento

R$ 3,8 bi 
de investimento

R$ 4 bi 
de custeio

R$ 7,8 bi 
de crédito repassados



A Cresol 
na vida 
das pessoas

“

“

“

“

“

Uma instituição que passa de geração para geração. Em 
muitas histórias, relatos da Cresol como um pilar que fortalece 
famílias e viabiliza realizações.

A Cresol é parte da vida de muitas pessoas e há 26 anos 
oferece condições para as conquistas dos seus cooperados. 

Quando penso em Cresol, penso 
em sonho realizado, sinto muito 
orgulho dessa cooperativa criada por 
nós e de que está em pleno êxito. O 
pouquinho de cada um pode ajudar aos 
que têm necessidade, juntamos e 
viabilizamos uma instituição cooperati-
va”. 

Adair Possan, agricultor de Dois 
Vizinhos (PR)

Hoje temos apenas o financiamen-
to e é muito bom trabalhar com a 
Cresol. Todo o processo de financia-
mento da casa foi rápido”.

Iliete Petry Floriano, comerciante 
de Rio Fortuna (SC)

Meu pai é pequeno produtor, 
cresci vendo-o como cooperado da 
Cresol e acolhido de forma muito 
humanizada. O tempo passou, me 
tornei empreendedora e tudo que até 
então eu apenas via ao meu redor, 
passei a sentir ao me tornar cooperada e 
parceira da cooperativa: acolhimento, 
valorização, confiança, interesse pela 
comunidade e cooperação”.

Denise Karina Teixeira Negrão 
Timbola, de Vera Cruz do Oeste (PR)

A Cresol sempre acreditou nos 
nossos projetos, indicando fontes de 
financiamentos, custeio para que 
nossos sonhos de família fossem 
concretizados”.

Fernando Cassol empresário do 
turismo rural em Marcelino Ramos (RS)

Visto  a camisa da Cresol até hoje 
com muito orgulho. Foram cerca de 2 
anos de reuniões e discussões até 
instalar a Cooperativa de Crédito que 
viria a ser o diferencial entre o antes e o 
depois para agricultura da nossa região 
e de muitas regiões do Brasil”.

Élio José Blasius Schmitz, agricul-
tor de Boa Esperança do Iguaçu (PR)

Encontro de gerações
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Em 26 anos de Cresol, o 
agronegócio sempre ocupou um lugar 
de destaque e cumpriu um papel 
preponderante no desenvolvimento e 
fortalecimento do Sistema. Nossa 
semente está diretamente ligada à 
agricultura e, mesmo quando ampliamos 
a nossa atuação em diferentes públicos e 
segmentos, nossa origem seguiu forte. 
Um setor relevante e importante no 
conjunto de indicadores da Cresol, 
permitindo-nos ser uma instituição tão 
presente e fundamental na vida de 
milhares de cooperados. 

Ano após ano temos observado um 
crescimento no volume de negócios 
efetivados em torno do crédito rural. As 
famílias são atendidas com linhas de 
crédito que dialogam com as 
necessidades da produção e recursos 
para custeio ou investimento. 

Neste novo período agrícola, as 
expectativas da Cresol e do Brasil são 
muito grandes. Para cumprir 
integralmente com esses anseios, 
garantimos esforço e dedicação dos 
nossos colaboradores em diferentes 

Crédito para
investir e colher
os melhores
resultados.



Resolva 
o seu
dia a dia
pelo 
celular.

Baixe nossos aplicativos
gratuitamente e facilite 
a sua vida.


