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6 Vamos juntos cooperar.

Nós 
somos
a Cresol

Muito mais que uma instituição fi nanceira – uma cooperativa de crédito com interação solidária. 

Vivenciamos recentemente tempos desafi adores. Nos mais diversos aspectos, fomos levados a nos 

reinventar. A antifragilidade – tema muito discutido no ambiente corporativo – foi posta à prova. Não 

bastou a robustez ou a resiliência. Foi preciso encontrar novas soluções e enxergar as oportunidades 

apesar das tantas adversidades presentes em nosso contexto.

Mais do que nunca, experimentamos, todos os dias, nossa verdade mais essencial: o fato de que 

juntos, dando um passo de cada vez, chegaremos ao melhor resultado e desenvolvimento para 

todos. A solidariedade, impressa em nosso nome, não é uma opção – é uma necessidade. Como 

cooperativa, sabemos disso desde a nossa fundação.

Sustentabilidade é um compromisso intrínseco ao nosso negócio. Nossos princípios cooperativistas 

nos levam à ação consistente nessa esfera. Interesse pela comunidade sempre esteve em nossa 

pauta. Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), em sua Agenda 2030 são um reforço ao caminho que escolhemos. O caminho da 

construção de um mundo mais livre, justo e solidário.

Atuar em benefício das comunidades, fortalecer empreendimentos locais, educar para a 

cooperação, incluir a diversidade, cuidar do meio ambiente, fomentar a prosperidade, promover 

educação fi nanceira – algumas de nossas iniciativas vinculadas à Matriz de Impacto Social da 

Cresol. Um tripé, equilibrado nos eixos: Finanças Inclusivas, Governança Participativa e Educação 

Cooperativa.

Nas páginas que seguem, você terá acesso a conceitos basilares da sustentabilidade e, 

principalmente, a histórias inspiradoras da vivência de nossa missão. Se este relatório chegou às 

suas mãos, é porque você é corresponsável por este trabalho. Portanto, receba nosso mais sincero 

agradecimento! Sigamos juntos.
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MISSÃO:Fornecer soluções fi nanceiras com 
excelência, por meio do relacionamento, 
para gerar desenvolvimento dos 
cooperados, de seus empreendimentos e 
da comunidade.

VISÃO: Ser reconhecida como uma 
instituição fi nanceira cooperativa sólida, 
relevante e de excelência em produtos e 
soluções, que desenvolve seus cooperados.

VALORES:
Proximidade
Ética
Credibilidade
Simplicidade
Cooperativismo
Sustentabilidade

Nossos 

fundamentos
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2021, um ano de muitos desafios e de muitas 

conquistas. Em um cenário ainda marcado 

pelos reflexos da pandemia, tivemos que buscar 

formas de ressignificar o compromisso com 

nossos cooperados, dando a eles o incentivo que 

precisavam para garantir o desenvolvimento 

dos seus empreendimentos. 

Nesse período, aceleramos muitos processos 

e intensificamos o uso de ferramentas digitais 

no âmbito do trabalho para o crescimento 

exponencial dos nossos cooperados. O 

alinhamento entre a alta liderança da Cresol e 

os colaboradores fez com que fosse transmitida 

a segurança necessária para analisar as 

possibilidades e oportunidades, tanto para o 

público interno como para o nosso quadro social.  

Nesse processo, equilibramos o atendimento 

presencial e digital com a certeza de que ele é 

um fator de sucesso para o presente e também 

para o nosso futuro, pois é isso que garante a 

proximidade com nossos cooperados e que dá 

velocidade ao desenvolvimento social e financeiro 

das comunidades onde estamos inseridos.

O último ano também demonstrou nossa 

capacidade de atender a demanda dos nossos 

cooperados do agro e também urbanos. 

Ampliamos nossa ação na busca por crédito 

e, assim, seguimos buscando atender as 

demandas dos nossos cooperados.

Além dos processos tecnológicos, aceleramos 

nossa expansão geográfica com agências de 

relacionamento em novas regiões. Encerramos 

2021 com presença física em 17 estados, com 

Com a palavra, nossas lideranças
687 agências. Essa capacidade de adaptação 

às mudanças, sobretudo para auxiliar no 

desenvolvimento local, nos permitiu garantir a 

solidez e sustentabilidade e, em mais um ano, 

o resultado foi surpreendente. Atingimos 30% 

de crescimento e nos consolidamos como uma 

das maiores cooperativas financeiras do País. 

Olhar para tudo o que fizemos e pensar o que 

temos planejado para fazer nos dá o sentimento 

de gratidão e de dever cumprido com os nossos 

cooperados e as comunidades onde estamos 

inseridos. Tudo isso, seguramente, nos deixa um 

grande legado enquanto Sistema para nosso 

presente e para construir o futuro.

 

Vamos juntos! 

Cledir Assisio Magri,
Presidente 
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Orientar ações cooperativas que 

fortaleçam a missão, visão e valores da Cresol 

com foco no relacionamento, no quinto e 

sétimo princípios do cooperativismo  e na 

agenda de sustentabilidade é o foco de 

atuação do nosso Cresol Instituto. 

O que vocês têm em mãos é a síntese 

deste trabalho, formatado no Relatório de 

Sustentabilidade da Cresol 2021, que começa 

com cada projeto e ação da Cresol conectado 

com nossos cooperados e a comunidade em 

geral, o qual monitoramos e sistematizamos a 

luz de nossa atuação sistêmica com olhar de 

sustentabilidade e estratégia ASG.

Encontre aqui depoimentos, ações e 

inspirações de um cooperativismo presente 

na vida de muitas pessoas, que crescem e se 

desenvolvem coletivamente.
Alzimiro Thomé,

Presidente do Cresol Instituto
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Modelo Agregador 
de Renda - 
Ciclo virtuoso de negócios 
que gera desenvolvimento sustentável

A Cooperativa existe para proporcionar melhores condições de trabalho 

e renda em qualquer comunidade que está inserida. Não só os cooperados 

são beneficiados, mas toda comunidade. Assim, a Cresol é uma Instituição 

Financeira Cooperativa, que por meio de suas Agências de Relacionamento, 

Cooperativas Singulares, Centrais e Confederação, agrega pessoas em um 

modelo capaz de melhorar suas condições de vida.

Quando compreendemos que o valor agregado está além do que 

geramos como resultado, entendemos também todo impacto gerado na 

economia de custos dos serviços que o cooperado utiliza na cooperativa  

em suas operações financeiras.

70
Cooperativas

687 
Agências

R$ 17.65 bi
Ativos

R$ 2.15 bi
Patrimônio de Referência

R$ 7.65 bi
Depósitos Totais

A Cresol 
continua 

crescendo 
fortemente a 

cada ano. 

Chegamos à marca de R$ 17,65 bilhões em ativos, representando um crescimento 
de 30% em relação ao ano anterior. O crescimento demonstra o potencial do cooperativismo 

financeiro como modelo agregador de renda.

710 mil
Cooperados

Mais de

Em 2021 nossos cooperados economizaram R$ 336 
milhões, apenas por movimentarem suas finanças na 

Cresol como sua Instituição Financeira Cooperativa!

Nossos cooperados têm ganho social em fazer parte!

Este ganho somente é possível pois somos uma 

“cooperativa” um modelo de negócio gerador de renda, capaz 

de criar um negócio de pessoas e superar conjuntamente suas 

necessidades particulares. Por isso, o ganho e impacto social 

de uma “sociedade cooperativa”, demonstra que a estratégia 

do relacionamento é um diferencial do cooperativismo 

presente na Cresol.
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Desenvolvimento 
econômico e social: a base de 
nosso movimento cooperativista

Democratização financeira
 

Eis o desafio estabelecido pelo Banco Central 

do Brasil (Bacen) às instituições financeiras, 

segmento do qual nós da Cresol fazemos 

parte. Uma intenção que carregamos desde a 

nossa constituição.

A Agenda BC#, iniciativa do Bacen, visa a 

redução do custo do crédito, a modernização 

da lei e a eficiência no sistema, objetivando a 

competitividade, a transparência, a inclusão 

e a sustentabilidade. Objetivos alinhados e 

sinérgicos aos desejos do nosso sistema.

E a autarquia conta com a incisiva contribuição 

do cooperativismo de crédito para o alcance 

desses propósitos. A expectativa para o corrente 

ano é que a participação de nosso setor dobre, 

passando de 10% para 20% de participação. 

Além disso, o objetivo do Bacen é que pelo 

menos metade dos cooperados tenham baixa 

renda. Deste modo, desenvolvemos um sistema 

financeiro com menor concentração, ampliando 

a competitividade e aperfeiçoando as soluções 

entregues à população.

Mais acesso ao crédito, melhores condições 

em investimentos, ofertas justas de produtos e 

serviços. Desenvolvimento econômico associado 

ao desenvolvimento social como fortalecimento 

da economia local. Reinvestimento dos resultados 

na própria comunidade são a consequência.

Sustentabilidade, para nós, é sinônimo de 

democratização financeira, inclusão social e 

respeito à dignidade humana. Somos parte 

de um movimento mundial, com quase 200 

anos de existência. Embora, aparentemente, o 

mercado pareça ter descoberto recentemente 

os benefícios de nosso modelo agregador de 

renda, temos a convicção do caminho a seguir. 

E estamos muito bem acompanhados para esta 

jornada!
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Inicialmente, gostaria de agradecer à 

Cresol pelo convite de participar do Relatório 

de Sustentabilidade. É uma grande satisfação 

e honra para a Confebras, afi nal se trata 

de um tema muito importante para o 

Cooperativismo e que está intrinsecamente 

relacionado aos princípios cooperativistas. 

O desenvolvimento das comunidades está 

no nosso DNA. Faz parte da nossa visão 

que somente somos viáveis e prósperos 

se entregarmos ao nosso ecossistema 

caminhos para que superem os seus desafi os 

socioeconômicos e ambientais. 

As cooperativas fi nanceiras têm 

demonstrado bastante propriedade em tratar 

desse assunto. São reais os resultados obtidos 

com a implantação de inúmeros projetos 

de norte a sul do Brasil, desde a realização 

de programas até projetos pontuais, 

relacionados ao dia a dia da comunidade. 

São vilarejos, distritos e cidades que crescem 

estimulados pela atuação de cooperativas 

de diversos ramos, sempre alicerçados pelos 

sete princípios cooperativistas, seja por meio 

de recursos técnicos, humanos ou fi nanceiros.

Em paralelo ao aumento da abertura de 

postos de atendimento por todo o País, tornou-

se fundamental o investimento em tecnologia. 

Esse avanço tem mostrado ao brasileiro o 

Moacir Krambeck, 
Presidente da Confebras

“

Leia o QR Code para 
conferir o conteúdo 
na íntegra!
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quanto somos versáteis e comprometidos, frente às rápidas transformações 

que fazem parte do nosso dia a dia. As cooperativas de crédito têm investido 

em ferramentas tecnológicas para entregar ao cliente uma operação cada 

vez mais confiável e com alta disponibilidade. Mais do que prover serviços 

de excelente qualidade, queremos garantir a segurança cibernética contra a 

invasão de sistemas por hackers e, ainda, fazer uma boa gestão de dados de 

pessoas físicas e jurídicas em nosso poder, segundo a LGPD.

Considerando todos os avanços que estamos vivenciando no momento, 

percebemos a necessidade de haver um vetor supra sistêmico, que pudesse 

ajudar a aprimorar as perspectivas em relação ao futuro. É notório que 

as cooperativas precisam exercitar o seu comprometimento com outra 

questão primordial: “como manter a nossa performance em um cenário 

com tantas incertezas?”. O conceito ESG – traduzido para o português como 

Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa – vem se consolidando 

como o caminho mais viável e adequado quando falamos de políticas de 

gestão responsável no universo corporativo. Esta visão está totalmente 

em sintonia com o cooperativismo, que tem em suas raízes a economia 

solidária e humanista, além da preservação na natureza e o apego à gestão 

administrativa.

Entendendo a importância do tema, a Confebras acaba de lançar o 

Programa ProsperaCoop – Prosperidade com Sustentabilidade, reforçando a 

conexão da sustentabilidade com os valores do cooperativismo e os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Tomados por essa estratégia, 

estamos desenvolvendo uma série de ações para estimular o Sistema 

Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) a dar um passo fundamental em 

direção à sustentabilidade nos negócios. No futuro, temos certeza de que 

líderes, cooperados, colaboradores, comunidade, enfim, todo o ecossistema 

cooperativista financeiro lembrará desse passo determinante, como um 

gatilho que proporcionou a realização dos sonhos das gerações seguintes. “
Depoimento
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O Movimento Cooperativo Brasileiro de 

Poupança e Crédito não é alheio à realidade 

predominante na América Latina. Não é 

uma era de mudanças, mas uma mudança 

de época. É por isso que é tão difícil prever 

a direção. 

A incerteza sempre nos acompanhou na 

América Latina, mas hoje ela está varrendo o 

planeta inteiro. Nos últimos anos por causa 

da pandemia, agora por causa da guerra com 

a Ucrânia e suas consequências, o panorama 

escureceu e as perspectivas globais pioraram 

“significativamente” desde o início do ano.

Lembremos que não só por causa do 

conflito armado na Ucrânia e das sanções 

contra a Rússia por invasão daquele país, 

mas também porque as quarentenas diante 

do avanço do Covid 19 na China complicam 

sua retomada.

Dra. Graciela Fernández Quintas,
Presidente da ACI-Américas (Aliança  
Cooperativa Internacional para as Américas)

“

Eficácia e eficiência econômica 
pautadas em democracia e 
solidariedade
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Depoimento

Ao mesmo tempo, as pressões inflacionárias tornaram-se um problema 

cada vez mais generalizado e permanente para as autoridades monetárias 

de cada país.

E a recuperação pós-Pandemia estava, em alguns setores, se recuperando 

rapidamente em comparação com outras crises globais. Mas vivemos com 

choques que afetam a vulnerabilidade de nossas cadeias de valor globais.

O crescimento da desigualdade e da pobreza extrema está causando 

a ruptura do tecido social, econômico e político de uma grande parte de 

nossa população na América Latina, o que está cada vez mais apontando 

que os tomadores de decisão não os estão escutando. 

A pós-pandemia expôs as vulnerabilidades da região: baixa produtividade 

e investimento, sistemas de saúde ineficazes, declínio e recuperação desigual, 

sistemas de proteção social altamente informais e um escasso sistema de 

atenção mal desenvolvido, desastres naturais que triplicaram em áreas como 

o Caribe e o Pacífico com perdas econômicas associadas se quintuplicaram.

20 anos após a aprovação da Resolução nº 193 da OIT sobre a Promoção 

de Cooperativas “Uma sociedade equilibrada requer setores públicos e 

privados fortes e um setor cooperativo forte”. Este é o caminho a seguir, o 

mundo precisa de nós, devemos focar o desenvolvimento no bem-estar das 

pessoas e do meio ambiente, cooperando como sabemos, pondo em prática 

nossos princípios e valores que compõem nossa identidade cooperativa. 

Temos sido capazes de traduzir ideias em ações tangíveis para sociedades 

mais justas e inclusivas, e isto emerge clara e vigorosamente dos relatórios 

de sustentabilidade das organizações brasileiras.
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As cooperativas desempenham um papel importante porque geram 

capital social, confi ança.  Tem sido relatado através de pesquisas de alto 

nível realizadas pela Universidade ST. Mary de Toronto (Canadá) que as 

cooperativas têm sido mais resistentes a crises do que outras empresas, 

graças aos processos de intercooperação e democratização do voto na 

tomada de decisões. 

No entanto, estamos agora diante do desafi o de que nossas práticas 

cooperativas podem constituir um setor forte da economia e a partir daí 

infl uenciar a construção de um mercado democrático e justo através do 

consumo responsável.

Devemos gerar políticas públicas que levem os governos a investir no 

setor cooperativo pelo que ele representa em termos de resiliência, inclusão 

e sustentabilidade.

Economias locais mais inclusivas com acesso à segurança fi nanceira.

Isto não é fácil, estamos sujeitos a muitos horizontes temporais e devemos 

ter em mente que não podemos estar falando de medidas de curto, médio 

e longo prazo, devemos rever continuamente, para atender às necessidades 

de nossos parceiros.  Devemos manter as pontes, podemos chegar a muitos 

lugares. 

O movimento cooperativo de poupança e crédito brasileiro tem claro que 

este é um momento de crescimento porque precisamos de muito crédito, 

Acesse o vídeo integral através 
da leitura do QR Code!
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“
Depoimento

mas também devemos nos preparar para vulnerabilidades, dado o cenário de 

aumento das taxas de juros no mundo, o alto endividamento é um problema 

que está à porta, portanto, devemos nos encontrar fortalecidos do ponto de 

vista tecnológico e de nossos recursos humanos. Devemos proteger nossos 

cooperados de uma alta inadimplência e negociar as dívidas. 

O caminho de integração econômica que você empreendeu está no 

centro da questão a fim de alcançar o desenvolvimento territorial ligado ao 6º 

princípio de intercooperação e seu compromisso expresso com a Agenda das 

Nações Unidas para 2030 no cumprimento das Metas de Desenvolvimento 

Sustentável. Não tenho dúvidas de que o caminho escolhido é o de 

construir uma cultura democrática baseada na igualdade, equidade e 

solidariedade, contribuindo para a criação de trabalho decente, formalização 

do emprego, inserção estratégica de cadeias de valor, contribuição para o 

desenvolvimento e criação de conhecimento e inovação, distribuição da 

riqueza, desenvolvimento local e compromisso com a comunidade.

Hoje devemos ver as crises como uma oportunidade de nos tornarmos 

mais visíveis do que nunca. Em um mundo globalizado e cada vez mais 

concentrado, a maior inovação do cooperativismo é reunir na mesma prática 

eficácia e eficiência econômica com democracia e solidariedade, projetando 

não apenas respostas específicas às necessidades específicas dos usuários, 

mas um ecossistema de Instituições que seja muito mais compatível com os 

desafios do desenvolvimento sustentável. Acredito que é por este caminho 

que o Movimento Cooperativo de Poupança e Crédito do Brasil está se 

dirigindo!
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O mundo dos negócios vem se 

transformando! Algumas discussões, fi losofi as 

e abordagens inovadoras passam a fazer parte 

da mentalidade dos gestores das organizações. 

Não é mais possível limitar-se à compreensão 

de que uma empresa é meramente o meio para 

a obtenção de lucros. Por muito tempo, desde 

o advento da revolução industrial, a tônica foi 

da exploração e da acumulação. Porém, nosso 

planeta tem demonstrado que há limites para 

a preservação de nossa própria sobrevivência.

Teorias como o capitalismo consciente, o 

capitalismo de stakeholders (termo que pode 

ser traduzido como “partes interessadas”), 

a chamada “nova economia”, a abordagem 

do ASG (ambiental, social e governança) são 

presenças certas em fóruns de discussão do 

empresariado nacional ou internacional.

Cooperativismo é tendência, 
vanguarda e modernidade

As práticas do Capitalismo Consciente, se 

amparam na vivência de quatro princípios 

basilares, sendo eles: propósito, orientação para 

stakeholders, liderança e cultura conscientes. 

Isso quer dizer que há pautas de importância 

fundamental à gestão, muito além da visão restrita 

à consecução dos lucros – que, vale salientar, 

seguem essenciais à prosperidade dos negócios.

Por sua vez, os critérios do ASG (sigla traduzida 

de ESG, do inglês: environmental, social and 

governance), orientam a atuação empresarial 

que objetiva impactos positivos à sociedade. 

Investidores, consumidores, parceiros, 

fornecedores e todos os demais agentes 

envolvidos na cadeia produtiva e de consumo, 

são considerados nas tomadas de decisão – de 

modo que a geração de prosperidade não se 

limite a alguns poucos interesses.
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O posicionamento das marcas, muito além 

da oferta de produtos ou serviços, interfere 

diretamente nas decisões de consumo e, 

consequentemente, em seu sucesso ou 

fracasso. As pessoas estão cada vez mais 

atentas à atuação das organizações, de modo 

mais amplo e sistêmico.

É tamanha a urgência da superação do 

paradigma puramente extrativista, que a própria 

ONU (Organização das Nações Unidas), em uma 

iniciativa de conjugação de esforços coletivos, 

lançou a Agenda 2030, orientada por seus 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Agentes públicos, organizações 

não governamentais, empresas e, é claro, 

cooperativas, aderiram a tal disposição mundial. 

Somos todos habitantes do mesmo planeta e 

a própria pandemia nos alertou da necessidade 

do zelo com o bem coletivo.

Nessa empreitada, temos o orgulho de 

declarar que somos referência! O cooperativismo 

nasce, em 1844, como modelo alternativo à 

precarização do trabalho, proporcionando a 

possibilidade de acesso a uma vida digna a todos. 

Atuamos pautados em princípios basilares, 

que desde muito tempo nos orientam a uma 

atuação consciente e solidária. Primamos pela 

humanização das relações, pois nosso negócio 

é feito de gente para gente. O cooperativismo 

é vanguardista, desde sua concepção. Que 

sejamos, cada vez mais, exemplo de boas 

práticas para outras organizações!
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Usualmente associamos a evolução aos 

avanços tecnológicos. Sem dúvida esta 

dimensão é fundamental e transversal, mas, é 

mero ferramental que precisa ser habilmente 

direcionado para gerar os resultados que 

impactam positivamente as pessoas.

A liderança passa por desafi os plurais e 

inéditos. Mais do que alcançar resultados é 

preciso compreender e endereçar as mudanças 

que vivemos para que se tenha clareza do 

‘’porquê’’ e do ‘‘como’’ ao tomar decisões e 

priorizar iniciativas ao longo dos próximos anos. 

Arrisco listar alguns dos desafi os neste espaço 

para incentivar o debate.

Talento - Um ponto fundamental é como 

aumentar a densidade de talentos em nossas 

equipes. Reed Hastings, cofundador e CEO da 

Netfl ix, afi rma de forma pragmática que uma 

organização é proporcionalmente capaz de 

enfrentar seus desafi os quanto a sua cultura e 

sua densidade de talentos. Soma-se a isso o fato 

de que a dinâmica do mercado de trabalho se 

inverteu. Não são organizações que contratam 

profi ssionais verdadeiramente talentosos. São 

eles que escolhem ambientes e desafi os que 

sejam compatíveis com suas aptidões.

Arthur Igreja,
Consultor em Inovação

“

Comunicação - Como levar o cooperativismo mais longe? Como tangibilizar e simplifi car 

seus valores e pilares fundamentais? Como ir além da bolha dos que já fazem parte do sistema 

e compreendem seu modelo? Quando não somos entendidos podemos escolher o caminho de 

Escaneie o QR Code
para conhecer o 
arquivo.

A próxima fronteira na gestão 
no cooperativismo!
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atribuir o ruído ao receptor ou buscar novas 

maneiras para transmitir de forma mais 

didática e acessível nossas intenções. 

 

DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) 

- A sociedade passa por transformações 

profundas que não podem ser ignoradas. 

A empatia é função da distância. Caso não 

tenhamos proximidade e um compromisso e 

ações efetivas para potencializar a diversidade, 

equidade e inclusão corremos o risco de nos 

afastarmos da realidade e formarmos câmaras 

de eco e reafirmação. Liderar nos próximos 

anos será sem dúvida sinônimo de diversidade.

Cibersegurança - Mais do que usar 

ferramentas para melhorar a proteção é 

importante que ela faça parte da cultura da 

cooperativa. Grande parte dos ataques usam 

como ponto fraco a engenharia social, um 

sistema é tão robusto quanto seu ponto mais 

fraco. A proteção patrimonial está migrando 

do mundo físico para o mundo cibernético.

Aprendizado - Quais são nossos espaços 

para explorar assuntos que nos levam além? 

Caso não tenhamos projetos exploratórios, 

uma rotina de constante aprendizado e 

contato com o mundo além do cooperativismo, 

ficaremos confinados nas respostas e 

ingredientes que já possuímos, o que reduz 

drasticamente a chance de encontrar novas 

respostas. Com tamanho dinamismo no 

mundo dos negócios, a falta de tempo e 

absoluta concentração na execução pode ser 

crítica para ter o distanciamento necessário 

para aprender, refletir e evoluir.

Impacto - Aqui vou muito além de temas 

como ESG, essas dimensões estão inscritas no 

próprio DNA do cooperativismo. Qual nosso 

impacto positivo? Como melhoramos a vida de 

alguém? Pense nisso à sua volta. Como oferecer 

algo melhor, constantemente, seja para sua 

equipe, para seus pares, para os cooperados, 

para sua família. Propósito vai muito além de 

buscar um ideal. É ter ações propositais, aquelas 

que escolhemos fazer e porque reconhecemos 

que são necessárias. Quando temos a clareza 

que essa escolha traz impactos positivos, 

ajudamos a construir mais um bloco rumo a 

um futuro melhor. Pense nisso ao final de sua 

semana ou do mês - quais foram os impactos 

positivos que você foi capaz de causar?

Desapego - Por fim, acredito que a mais 

desafiante fronteira da gestão tem a ver com 

desapego e humildade. Individualmente 

somos ao mesmo tempo imprescindíveis para 

a construção do coletivo e absolutamente 

incapazes de alcançar coisa qualquer por 

conta própria. Mais do que defender nossas 

verdades precisamos nos questionar. Menos 

cargos, menos títulos, mais humanidade, mais 

sinceridade. Desapego é acordar entusiasmado 

com o novo e não agarrado ao passado com 

saudosismo. Desapego é a beleza de ser um 

eterno aprendiz como eternizou Gonzaguinha.

Obrigado pelo honroso convite em fazer 

parte deste espaço. Contem sempre com esse 

fã da Cresol e do cooperativismo. “



A força de nossos      
                diferenciais

A Cresol nasceu em 1995 já com foco no relacionamento. Desde lá, somos uma instituição 

preocupada em entregar as melhores soluções fi nanceiras aos nossos cooperados. O tempo 

foi passando, crescemos e nos solidifi camos como uma das maiores forças do cooperativismo 

de crédito no Brasil. Sabemos que esta força vem da confi ança que o cooperado tem na 

instituição e nos produtos e serviços que oferecemos. Ao entregarmos o crédito para 

uma pessoa jurídica, por exemplo, pensamos na sustentabilidade de quem o 

toma e no poder de crescimento do seu negócio. O cartão de crédito para a 

Cresol é um instrumento de alavancagem da economia local e fator de 

organização fi nanceira para o cooperado, assim como o consórcio 

é um instrumento de poupança. O relacionamento com o 

cooperado é o que nos move na busca da solução ideal para 

a sua necessidade, e é por isto que existimos!

A Cresol possui agências para atender seus 

mais de 710 mil cooperados, 

distribuídos em 3.631 municípios
em 17 estados brasileiros.

   O relacionamento    
  com o cooperado 
é o que nos move

é um instrumento de poupança. O relacionamento com o 

cooperado é o que nos move na busca da solução ideal para 

a sua necessidade, e é por isto que existimos!

A Cresol possui agências para atender seus 

mais de 710 mil cooperados
distribuídos em 3.631 municípios

em 17 estados

   O relacionamento    
  com o cooperado 
é o que nos move

22 Vamos juntos cooperar.
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Patrícia Palermo, 
Economista e Consultora 

Econômica da Cresol

A cada ano que passa estamos crescendo mais. E quando falo em crescimento, 

refi ro-me a várias dimensões. Temos aumentado signifi cativamente o número 

de cooperados, de agências, de cidades atendidas. Aumentamos o volume de 

recursos captados e emprestados. Temos empregado cada vez mais pessoas e 

“
“
Depoimento

nos fazendo cada vez mais presentes na vida 

das comunidades que impactamos. Temos 

aumentado nosso portfólio de soluções e 

cotidianamente estamos aprimorando os 

serviços existentes. Estamos assimilando 

novas tecnologias, mas não perdemos a 

noção de que o que nos faz únicos é sermos 

próximos. Somos cada vez mais digitais nas 

operações cotidianas para que possamos 

ser mais humanizados no contato com 

nossos cooperados e com todo o grupo de 

colaboradores naquilo que realmente seja um 

diferencial o olho no olho, o aconselhamento 

responsável, o compartilhamento de ideias. 

Tomamos cada dia mais consciência do que 

precisamos fazer para sermos melhores como 

cooperativa e estamos tomando as atitudes 

para que isso aconteça. E isso explica porque 

a cada ano que passa não somos apenas 

maiores, mas também como vamos nos 

tornando a cada dia melhores. E isso é o mais 

importante!

23Vamos juntos cooperar.

Confi ra o depoimento 
na íntegra, basta 

ler o QR Code!
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Nosso Caminho para o 
Desenvolvimento Sustentável

Pensar a atuação da Cresol na sociedade 

é refletir sobre o passado que construímos, 

os desafios impostos pelo presente e o 

futuro que queremos. É, sobretudo, assumir a 

responsabilidade de uma instituição financeira 

cooperativa, formada por mais de 710 mil 

sonhos, e trabalhar para que a realidade destes 

tantos desejos reflitam além do individual, que 

seja um bem para a comunidade. 

Essa conexão entre as pessoas está no DNA 

da Cresol desde seu nascimento, é uma conexão 

para fortalecer, para incluir e para participar, 

gerando desenvolvimento. 

A Cresol, ciente dos desafios de um mundo 

em transformação e das expectativas dos seus 

cooperados, propõe um compromisso com a 

sociedade: a sua matriz de impacto social. Esta 

matriz tem em sua base a sustentabilidade e está 

alinhada ao nosso grande pacto global, os ODS 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da 

ONU (Organização das Nações Unidas). Portanto, 

com base na Matriz de Impacto Social da Cresol, 

promover a sustentabilidade nas organizações 

cooperativas em nossas comunidades é 

proporcionar Finanças Inclusivas, Governança 

Participativa e Educação Cooperativa.

Os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável foram criados para acabar com a 

pobreza, reduzir as desigualdades e injustiças 

e combater as mudanças climáticas em nível 

global. Este plano, adotado por todos os países 

membros da ONU, é orientado por 17 pontos 

dos quais derivam 169 metas a serem atingidas 

até 2030. Muito além de um plano das Nações 

Unidas e exclusivo dos governos, os ODS são 

um esforço coletivo da humanidade para que 

as gerações do presente e do futuro tenham 

melhores condições de vida. 

Como instituição financeira, a Cresol escolheu 

concentrar sua atuação nos ODS que estão 

conectados diretamente com o nosso plano 

estratégico: a política de responsabilidade 

socioambiental e os eixos estratégicos da matriz 

de impacto social. 

A conexão da atuação da Cresol com os ODS 

são observados na imagem a seguir.
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Finanças Inclusivas
Contribuímos para o empoderamento 

das pessoas na realização dos seus 

sonhos, por meio de soluções fi nanceiras 

acessíveis e equitativas, oferecidas com 

responsabilidade e sustentabilidade. 

Quando a cooperativa conhece 

as necessidades do cooperado e 

desenvolve um produto adequado a ele, 

atendemos a sua necessidade. Isto pode 

ser percebido nas operações da carteira 

de crédito, fi nanciando um pequeno 

empreendimento, ou na disponibilização 

de um seguro, para proporcionar 

segurança ao empreendedor. Tratar 

a inclusão aos serviços fi nanceiros é, 

todos os dias, preocupar-se em oferecer 

produtos adequados a cada situação 

vivida pelo cooperado.

Governança 
Participativa

Aproximamos o cooperado da 

cooperativa, fortalecendo o sentimento 

de pertencimento e contribuindo 

para uma atuação sustentável da 

cooperativa na sua comunidade. As 

práticas de governança manifestam-

se por meio de normativas e estruturas 

que garantem a participação de todos 

os envolvidos no processo de gestão do 

cooperativismo, integrados ao contato 

direto com o cooperado por meios de 

canais institucionais de diálogos que 

perpassam por todas as instâncias, do 

cooperado à presidência. Estas ações 

consolidam nossa forma de contribuir 

com o fortalecimento do cooperativismo 

no Brasil e fora dele.

26 Vamos juntos cooperar.
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A busca constante pelo desenvolvimento 

sustentável é a base do cooperativismo, 

sustentada por seus valores e princípios. Nesse 

sentido, o cooperativismo de crédito tem 

potencial de ser catalizador das mudanças 

necessárias na sociedade, seja pela 

governança e seu modelo de negócios, pela 

capilaridade de sua rede em nosso país e, em 

especial, pelo desenvolvimento de parcerias 

através da intercooperação, da participação 

democrática e compartilhamento de 

resultados, assim como a valorização das 

pessoas.

Pensar no futuro é também 
refl etir sobre o passado que 
construímos. Os desafi os que 
já enfrentamos são matéria 
prima na consecução de nosso 
futuro desejado. Conheça 
mais sobre nossa trajetória no 
desenvolvimento sustentável!

Claudia Leite, 
Chief Purpose Offi cer – HILO 

Estratégia e Propósito

“
“

Educação Cooperativa
Promovemos o cooperativismo e seus princípios como uma forma inclusiva e sustentável de ver o 

mundo e viver a vida. As iniciativas de educação cooperativista da Cresol contribuem para difundir 

um modelo econômico socialmente justo, baseado na mutualidade, dignidade e na democracia. 

Este compromisso é fundamental, pois transpassa toda nossa prática como cooperativa. A educação 

cooperativa atua como base para a construção do protagonismo, o fortalecimento das ações de 

cooperação e a geração de novos modelos de desenvolvimento local, em que as práticas coletivas 

cooperativas sejam reconhecidas e valorizadas. 

Leia o QR Code 
e veja mais 
contéudo!



FINANÇAS 
INCLUSIVAS
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FINANÇAS INCLUSIVAS
O que a Cresol mais deseja, como sistema 

cooperativo de crédito, é a prosperidade dos 

nossos cooperados e das comunidades onde 

estamos inseridos. Acreditamos neste feito 

quando somos capazes de desenvolver e 

entregar tecnologias e soluções fi nanceiras 

adequadas a cada indivíduo. A sustentabilidade 

do nosso negócio está diretamente relacionada à 

inclusão fi nanceira e consequente a necessidade 

atendida de cada um, considerando cada 

realidade específi ca. 

Ver o nosso cooperado realizar seus sonhos, 

colher uma lavoura farta, empreender, gerar 

emprego e renda, contando sempre com o 

nosso apoio, nos dá a certeza de que estamos 

no caminho certo e que devemos seguir assim. 

A tecnologia que aproxima o jovem da nossa 

cooperativa, o cartão que permite a viagem do 

executivo, o consórcio que concretiza os desejos 

da família, são exemplos da nossa presença na 

vida do cooperado que deposita sua confi ança 

na Cresol. Fazemos verdadeiramente a inclusão, 

com produtos e soluções customizáveis e 

disponíveis aos diversos públicos. A nossa 

cooperativa é de todos e para todos. 

Demos grandes e importantes passos na 

construção do que hoje sustenta o crescimento 

da Cresol. Um sistema cooperativo só é forte à 

medida em que todos se amparam, quando as 

difi culdades são superadas juntos, contando com 

a união das Centrais, Cooperativas e agências 

pertencentes ao sistema, com estratégias 

elaboradas por gestores empenhados na 

construção de um futuro próspero. Assim nós 

somos. 

Nossa orientação às fi nanças inclusivas 

é altamente sinérgica aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. A 

urgência em reduzir as desigualdades, um destes 

objetivos, se faz efetiva, por exemplo, quando 

oportunizamos crédito subsidiado, quando 

ofertamos taxas mais atrativas, quando zelamos 

sobre o uso consciente dos recursos, quando 

orientamos sobre as melhores alternativas de 

investimentos, dentre tantas outras ações. 

Assim, há mais de 26 anos, o Sistema Cresol 

cumpre seu honroso papel, integrando 

parcerias ao negócio e desenvolvendo soluções 

sustentáveis ao cooperado. 
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É sempre motivo de orgulho para o BNDES 

participar do Relatório de Sustentabilidade 

da Cresol. Isso porque a parceria entre nossas 

instituições soma 22 anos e vem gerando 

resultados expressivos e retorno social para 

mais de 600 mil cooperados e suas famílias, 

espalhados pelas cinco regiões do país. E ainda 

temos espaço para intensifi car nossa atuação 

em parceria como, por exemplo, no desafi o 

de contribuirmos para a transição verde 

sustentável e inclusiva de nossa economia, 

buscando caminhos para melhorar a vida dos 

brasileiros de hoje e das gerações futuras.

O BNDES tem a sustentabilidade como 

tema central de nossa atuação. O “S” 

está no nome do BNDES desde 1982 e a 

missão de desenvolvimento econômico 

sempre se deu com foco na superação dos 

desafi os socioambientais e na redução das 

desigualdades regionais do país. Foi assim que 

o Banco chegou em 2021 com 56% da carteira 

de crédito vinculada a projetos que apoiam a 

economia verde e o desenvolvimento social. 

Não há dúvidas de que, ao longo de nossa 

caminhada, a parceria com a Cresol exerceu 

um papel importante, seja em nossa estratégia 

de atuação, seja na missão do BNDES de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

Atuamos juntos para promover inclusão 

fi nanceira, acesso a crédito e desenvolvimento 

comunitário, com atenção especial à agricultura 

familiar e às micro e pequenas empresas. Em 

2021, os repasses do BNDES por meio da Cresol 

alcançaram R$ 2,9 bilhões e mais de 66 mil 

operações de crédito foram aprovadas.

Em particular, no que diz respeito ao crédito 

rural, a atuação do BNDES é impulsionada 

pela parceria com o cooperativismo de 

crédito. Foi por meio da Cresol que mais de 

35 mil operações de crédito foram aprovadas 

no Plano Safra 2020/2021, com R$ 1,9 bilhão 

repassados a agricultores e suas cooperativas, 

sendo que 65% deste total foram destinados à 

agricultura familiar.

Por fi m, reconhecendo a capacidade da 

Cresol de enfrentar os desafi os e transformá-

los em entregas meritórias para a sociedade, 

reafi rmamos nossa confi ança na parceria e 

na busca contínua pelo desenvolvimento 

sustentável do Brasil.

Bruno Caldas Aranha, 
Diretor de Crédito Produtivo 

e Socioambiental - BNDES

“

“

Leia o QR Code 
e veja mais 
contéudo!
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Nossas estratégias  
de inclusão financeira

O tema da inclusão financeira reflete um 

movimento crescente do sistema financeiro 

nacional em repensar seu alcance e reposicionar 

suas intenções. Órgãos como o Banco Central 

publicam normas e regulamentos orientativos 

para as instituições financeiras fazerem cumprir. 

Em nosso país, a preocupação com a inclusão 

financeira é muito genuína. No mercado 

financeiro não-cooperativo, por exemplo, são 

insuficientes as operações focadas no público 

jovem. Ainda são raros os produtos financeiros 

desenvolvidos especificamente para atender 

aos microempreendedores individuais (MEI). 

O atendimento à demanda por crédito de 

mulheres empreendedoras é escasso. 

Mesmo com o crescimento do acesso ao 

mercado financeiro durante a pandemia, ainda 

estão alheios a isto cerca de 10% dos brasileiros, 

em sua maioria mulheres, do interior e jovens 

entre 18 e 29 anos. É o que revela a pesquisa do 

Instituto Locomotiva para o Valor Investe, trazendo 

também sobre a escassez da customização de 

produtos e serviços para este nicho da população.  

Certamente ainda há muito por fazer. Porém, 

nós, cooperativistas, devemos nos orgulhar da 

trajetória até aqui. Na Cresol, em especial, temos 

indicadores que evidenciam uma realidade bem 

diferente. 

Aqui, apoiamos a equidade de gênero 

permitindo que todos tenham acesso àquilo 

que é importante para o seu crescimento 

pessoal ou profissional. Cuidamos do negócio 

e do empreendedor, sobretudo no delicado 

período da pandemia, oferecendo a solução 

adequada àqueles que precisaram de apoio, 

bem como recursos para garantir a viabilidade 

do seu negócio.  Acompanhamos de perto as 

intempéries climáticas, a falta ou o excesso de 

chuvas, oferecendo o recurso ideal ao agricultor. 

Buscamos a melhor alternativa em situações 

de desencaixes financeiros, pois vemos a 

sustentabilidade de nossos cooperados 

também como parte de nossa responsabilidade. 

Nossos cooperados do agronegócio e da 

cidade são atendidos com familiaridade, atenção 

e eficiência. Desde o cuidado de apresentar as 

facilidades do atendimento digital, com a mais 

alta tecnologia embarcada, à acolhida fraterna 

no presencial, com a companhia de nosso 

tradicional “cafezinho”. É assim que nos fazemos 

presentes com todos os públicos, em diferentes 

cantos deste Brasil, de modo acessível e 

transparente. 

Muito se faz para que na Cresol o negócio 

aconteça de acordo com a necessidade do nosso 

cooperado. Exemplo disto é o destaque dado às 

diferentes linhas de crédito e de investimentos 

que oferecemos, independentemente do 

segmento em questão. Por meio de parcerias, 

desenvolvemos inúmeras possibilidades para 

atender o cooperado. E os números só crescem, 

comprovando o acertado direcionamento.
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Em 2021, foram fi nanciados 579 mil contratos de microcrédito, 

totalizando o valor de fi nanciamento de R$ 2,4 bilhões de reais.

Operações de Microcrédito

Evolução da carteira 
de Jovens e Mulheres

Contratos de Microcrédito
(Total de Operações até R$ 20mil, independente da fonte)

326.417

2019

426.881

2020 2021

579.863

Valor total de fi nanciamento de Microcrédito 
(Total de Operações até R$ 20mil, independente da fonte) - 

em bilhões de reais

2019

1,7

2020

1,9

2021

2,4

Carteira total para jovens
(até 29 anos) - em bilhões de reais

1,47

2019

2,55

2020

3,89

2021

2019 2020 2021

Em 2021, alcançamos R$ 3,89 bilhões 
na carteira total para jovens 
(até 29 anos). Este número representa uma 

evolução de 52% em relação ao ano anterior! 
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A presença das mulheres
na carteira total em 2021 cresceu 49,7%
em comparação com o exercício anterior, 

totalizando R$ 2,07 bilhões.

Carteira total para mulheres 
em bilhões de reais

1,04

2019

1,38

2020

2,07

2021

Evolução da Carteira de Mulheres 

25,7%

2019

33,0%

2020

49,7%

2021
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Em 2021, a efi ciência sobre os ativos apresentou 

um indicador maior em comparação ao exercício 

anterior. O  Retorno sobre os Ativos (ROA) foi 

de 1,68, isto signifi ca que nossas práticas estão 

se consolidando com crescimento e buscamos 

constantemente alcançar melhores índices.

Nosso resultado é a soma de todas as 

ações de relacionamento, no entanto, a 

efi ciência econômica da Cresol também se 

evidencia por meio das sobras apuradas, 

atingindo, em 2021, o valor de 

R$ 292,57 milhões, uma 

evolução de 86,5% em 

comparação ao exercício anterior. 

Tudo isso é devolvido ao quadro 

social por meio dos benefícios. 

A certeza de que assim estamos 

gerando desenvolvimento aos 

cooperados e às comunidades 

onde atuamos!

Efi ciência sobre Ativos - 
Retorno sobre os Ativos ROA

1,44

2019

1,48

2020

1,68

2021

Evolução das Sobras

54,5%

2019

55,0%

2020

86,5%

2021

Efi ciência sobre Ativos - ROA

Evolução das Sobras
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A Cresol busca constantemente incentivar os cooperados a planejarem o futuro, que com o apoio 

buscam o equilíbrio entre o hoje e o amanhã ao fazerem uma reserva ou um investimento.

O hábito de investir foi fortalecido com as práticas 

dos cooperados. Com isso, encerramos 2021 com 

R$ 7,34 bilhões em saldo de depósitos totais, 

representando uma elevação de 35% em 

comparação ao exercício anterior. Esse saldo é 

formado pelos depósitos à vista, a prazo e depósitos 

interfi nanceiros e demonstra a confi ança dos 

cooperados na Cresol.

A Cresol também é feita por quem poupa e investe 

suas economias pensando no seu futuro, contribui 

com a viabilidade da cooperativa, proporcionando 

desenvolvimento.

Total de Depósitos
em bilhões de reais

3,3

2019

5,4

2020

7,3

2021

Depósitos
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São diversas as ações que nos permitem 

classifi car um empreendimento como 

sustentável. O uso consciente dos recursos 

naturais, o planejamento das edifi cações, 

o tratamento de dejetos, a redução de 

desperdícios, a separação e descarte do lixo, 

a geração e o consumo de energia limpa, 

o aproveitamento da água da chuva são 

apenas alguns dos fatores que compõem este 

processo sistêmico que, quando devidamente 

estruturado, constitui um ciclo virtuoso. 

Empreendimentos sustentáveis são uma 

necessidade essencial, não apen as para 

a perenidade dos negócios, mas para a 

preservação de nossa casa comum - o planeta 

Terra. E a Cresol se faz presente, junto aos 

seus cooperados, para o apoio, o estímulo e a 

viabilização para que cada vez mais tenhamos 

negócios com estas características. 

Empreendimentos sustentáveis: 
a preservação de nossa casa comum

Empreendimentos Sustentáveis

2019 TOTAL20212020

560

41,6

422

33,3

962

69,1

1944

144,0

Empreendimentos Sustenáveis

Valor fi nanciado em milhões

Desde 2019, fi nanciamos o volume total de 

R$ 143,9  milhões em 1.944 empreendimentos 

sustentáveis. Só no ano de 2021 foram 

R$ 69,1 milhões fi nanciados em 962 
empreendimentos. 

Estes números representam crescimento de 

128% dos empreendimentos sustentáveis e de 

108% do valor fi nanciado dos empreendimentos 

sustentáveis em relação ao ano anterior. 
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O cooperado da Cresol, Fabrício Gomes Nunes, de Ilópolis (RS), faz o cultivo de erva-

mate orgânica. Ele produz entre 1500 a 2000 quilos de ervas mensais e ainda possui 

a sua própria agroindústria, a Princesa do Vale, onde benefi cia o produto para venda.

Fabrício começou a produzir produtos orgânicos em 2014 com a intenção de comer 

algo mais saudável. Inicialmente produzia tomate, mas logo viu uma oportunidade 

de mercado na cultura da erva-mate. Além de agregar renda para a sua propriedade, 

levaria um produto saudável à comunidade. Iniciou o cultivo de parte de sua área 

apenas com produtos orgânicos e a erva-mate foi ganhando espaço no mercado, 

pois a concorrência era pouca. Tamanho foi seu crescimento que chegou a buscar 

a produção de outros fornecedores para atender a demanda, gerando receita para 

outras famílias.

A erva produzida de forma orgânica exige dedicação 

e cuidados e o Fabrício, depois de 6 anos de agroindústria 

tem ótimos retornos dos consumidores. “A erva orgânica é 

diferente da convencional, não usamos herbicida para matar 

a erva daninha, é um processo diferenciado. “Além dela entrar 

na minha vida como um negócio, ela faz bem para outras 

pessoas”, ressalta o cooperado que já envia a sua erva-mate 

até mesmo para outros Estados e pensa em logo exportá-la.

O produtor também ressalta o trabalho da Cresol na 

área de orgânicos. “A Cresol sempre esteve presente 

nas formações ou incentivando a produção orgânica. 

E como eu vendia a minha erva para grupos de outras 

regiões, as pessoas me perguntavam se eu tinha conta 

na Cresol para fazer transferências. Isso me fez ser 

associado e depois disso fi zemos muitas parceiras, 

convenci meus pais e outras pessoas a também fazerem 

parte da Cresol”, fi naliza.

Cooperado da Cresol 
investe na produção 
orgânica de erva-mate



39Vamos juntos cooperar.



40 Vamos juntos cooperar.40 Vamos juntos cooperar.

A nossa raiz é o agro, nascemos de lá e sempre 

seguiremos fortes na premissa de entender 

a necessidade do cooperado e desenvolver a 

solução que ele precisa no campo. Em junho de 

2021, superamos uma marca: foram mais de R$ 

4,3 Bilhões disponibilizados para este segmento. 

E o ano encerra ainda mais interessante: foram 

mais de 88 mil operações liberadas, totalizando 

mais de R$ 4,8 bilhões liberados em crédito rural.

Vivemos, sem dúvidas, um dos melhores 

momentos para o agro no Brasil. Safras 

recordes, efi ciência no plantio e boas colheitas 

em vários segmentos: café, soja, milho e até o 

trigo, tímido no Brasil, ganhando destaque de 

produção. O Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) projetou um ano ainda mais 

próspero, com crescimento do PIB de 2,2% ao 

fi m do ano e uma participação superior a 30% 

nos números da economia do país. Aliado a 

este crescimento está a Cresol, fi nanciando as 

lavouras, as sementes e a tecnologia necessária 

para o crescimento e tudo mais que o nosso 

cooperado precisar. Somos Agro desde sempre. 

Agricultura:
nossa raiz mais profunda

Diversifi cação produtiva

A Cresol continua sendo grande fi nanciadora 

de questões diversas e importantes para o 

agro. Em 2021 fi nanciamos 265 atividades
diferentes, elevando gradativamente o valor. 

Milho, soja, trigo, feijão, saúde, placas solares, 

aviários, tratores, abertura de empresa, capital 

de giro e muitos outros. Onde se faz oportuno, 

a Cresol se faz presente. 

Produtos e serviços fi nanciados

215

2019

230

2020 2021

265
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Quando vamos ao supermercado ou à 

quitanda do bairro, sabemos que a Cresol 

está ali. Nos legumes, vegetais e em todos os 

alimentos que vão às nossas mesas. Hoje temos 

cerca de 4,4 milhões de famílias que sobrevivem 

da agricultura familiar e são responsáveis por 

gerar renda para mais de 70% dos brasileiros que 

trabalham no campo, cerca de 10 milhões de 

pessoas. 

Em 2021, os repasses do BNDES por meio 

da Cresol totalizaram R$ 2,9 bilhões e 

mais de 65 mil operações de crédito 
destinadas para subsidiar a Agricultura Familiar.

É um sinal grandioso da responsabilidade 

que temos com nossos cooperados e com a 

sustentabilidade deste segmento - que é a base 

da alimentação do País inteiro. 

Agricultura Familiar

Valor total de fi nanciamento
para a Agricultura Familiar

em bilhões de reais

1,9

2019

2,3

2020 2021

2,9

Contrato de crédito
para a Agricultura Familiar

62.076

2019

63.149

2020 2021

65.393
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Contamos com o apoio de parceiros que 

percebem muito valor na atenção especial 

que temos com o ramo da agricultura familiar, 

como o BNDES, com programas como o Pronaf, 

Pronaf Mulher, Pronaf Agroecologia entre tantos 

outros que nos permitem operar com taxas e 

prazos ainda menores aos cooperados que se 

enquadram nos respectivos programas. 

Por meio da Cresol mais de 35 mil 
operações de crédito foram aprovadas 

no Plano Safra 2020/2021, com R$ 1,9 bilhão
repassados a agricultores e suas cooperativas, 

sendo que 65% deste total foram destinados à 

agricultura familiar.

Plano Safra

Proagro: Trabalhamos para apoiar e 

garantir a segurança da atividade agropecuária

O clima tem sido um 

desafi o para a produção! 

Ano após ano, há o aumento 

na necessidade de acesso 

ao Proagro. A Cresol tem 

se feito presente junto aos 

cooperados nos momentos 

de apoio. Em 2021 foram 

14.877 pedidos de 

Proagro, representando 

o montante de R$  441 
milhões de recebidos.

Safra Segura - Proagros

TOTAL202120202019

8.060

218,8

13.723

355,8

14.877

441,7

21.785

1016,4

7.1 Quantidade de pedidos Proagro

7.2 Montagem de Proagro recebidos

Somos uma instituição fi nanceira cooperativa, 

portanto somos agregadores por essência. 

Promover o desenvolvimento local está no 

nosso DNA. Apoiar o agricultor, e principalmente 

a agricultura familiar, é para nós uma missão 

muito nobre. Possibilitar que o produtor sonhe 

grande, podendo plantar e colher em solo 

fértil, alimentando os seus (e os nossos) fi lhos, 

mantendo o desejo de permanência no campo. É 

no seio da família que a sociedade se transforma. 

É por meio da agricultura que o povo se alimenta. 

Congregar tais vetores dão um signifi cado 

inspirador para o que entendemos por fi nanças 

inclusivas.



43Vamos juntos cooperar.



Produtor de Leite
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Essa é a história da família Meira Rodrigues de Enéas Marques. Valdir e a esposa Simone 

trabalham na agricultura e têm a produção de leite como a renda principal da propriedade. 

A pequena Maria Eduarda, única filha do casal, também já sabe de onde vem o sustento 

da família e ajuda na lida do dia a dia dos pais.

O agricultor conta que a família é associada da Cresol, agência de Enéas Marques, há 

mais de 15 anos e desde o início acreditou na instituição através do relacionamento e das 

diversas linhas de crédito para investir na propriedade. “A gente só tem a agradecer a 

Cresol pelo empenho e a dedicação com a gente, temos vários investimentos através 

da cooperativa, financiamento para aquisição de trator, animais, máquinas, tudo”.
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O casal que começou a produção de leite com apenas uma vaca, conta a evolução 

desde que a Cresol surgiu no município. “A Cresol ajudou muito a gente, ela foi o 

pontapé inicial de tudo, se não fosse ela a gente não teria as coisas que a gente tem 

hoje, seria bem mais complicado”, pontua a esposa Simone, que tem o sonho de chegar 

a 100 animais na lactação, hoje são 72 animais na propriedade, 58 produzindo.

Através dos investimentos da Cresol, hoje a família conta com uma ampla estrutura, 

um espaço coberto para descanso dos animais, o chamado compost barn, esse espaço 

proporciona melhores índices produtivos na atividade leiteira, um investimento de mais 

de 300 mil reais.

“A nossa vida mudou completamente depois da Cresol, conforto pra família 

trabalhar, conforto pros animais, e se Deus quiser vamos ser cooperados por muito 

tempo, vem os fi lhos os netos e só temos a agradecer”.
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A cooperada contratou o crédito Juro 0 MEI na Cresol para renovar o estoque e modernizar 

a estrutura de trabalho. A associada na ocasião estava passando por difi culdades na ampliação 

do estoque devido aos prazos dos fornecedores, o crédito então chegou em boa hora, pois o 

ganho em cada uma das mercadorias estimou-se em 200%. Além de dar um “up” no negócio, 

trouxe mais visibilidade e profi ssionalismo. Com melhores condições ela consegue hoje ter o seu 

empreendimento, além de melhorar a sua qualidade de vida também consegue ajudar a família 

com oportunidades para trabalharem em sua empresa.

46 Vamos juntos cooperar.

com oportunidades para trabalharem em sua empresa.

GILVANA RANK SANTI
Cidade: Canoinhas-SC
Cooperada há 1 ano
Capital de giro feito no valor de 
R$10.000,00
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A Malte Motor, teve seu primeiro rabisco de empreendedorismo em meados do ano de 2004, 

quando o cozinheiro e cervejeiro artesanal Állan Cristian Martins, percebeu que seus dotes 

culinários poderiam lhe render não só elogios como obtinha de seus amigos, mas também lhe 

trazer rentabilidade. Passados dezoito anos de amadurecimento, hoje a Malte Motor torna-se 

uma realidade, graças ao apoio, força e visão empreendedora de sua esposa Adriana Tobaldini, 

que teve a iniciativa de tirar do papel o plano de negócios e buscar a Cooperativa Cresol para 

nos trazer soluções fi nanceiras na medida certa para o empreendimento. Trata-se de um 

Food Truck estabelecido em uma VW Kombi, equipada para atender a festas e eventos públicos 

ou privados, sem sede defi nitiva por se tratar de uma cozinha itinerante, oferecendo ao público 

comida e bebida artesanal, provocando no consumidor a sensação do bar estar indo ao seu 

encontro. Com um futuro incerto como qualquer negócio, vislumbramos uma futuridade repleta 

de lucros fi nanceiros, realização de sonhos, qualidade de vida e satisfação em servir com primazia 

e sabor. A família Malte Motor motivou-se a buscar a Cooperativa Cresol pelo histórico de 

excelência no relacionamento e que possamos gerar desenvolvimento para nosso Food 

Truck, para a Cresol e para nossa comunidade Viadutense. Agradecimento especial para 

toda a equipe Cresol de Viadutos! Sucesso para todos nós!

47Vamos juntos cooperar.
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Aos 21 anos, o jovem, Cleidivan Pagani 

parou de trabalhar fora para se dedicar aos 

empreendimentos da família no interior de 

Marema, no Oeste de Santa Catarina. Há cerca 

de 50 anos a criação de suínos é uma das 

principais atividades  geradoras de renda do 

grupo familiar.

Em meados de 2020, a família Pagani decidiu 

que era o momento de fortalecer ainda mais a 

atividade e, com o apoio da Cresol, Agência 

de Marema via BNDES fez um investimento 

de R$ 6.211.000,00 em uma granja de suínos 

ampla e moderna, considerada uma das 

maiores da região. Atualmente a Granja  possui 

1.800 fêmeas reprodutoras.

Sucessão Familiar
com apoio da Cresol

O alto investimento no empreendimento 

faz com que a Granja hoje seja referência no 

Estado e além disso atende todas as normas 

internacionais para exportação de animais. A 

inovação e a sustentabilidade estão presentes 

no trabalho diário.

De acordo com o jovem, a construção do 

Biodigestor gerou uma economia de mais de 

50%  na fatura de energia elétrica. Além disso,  

a maior parte da água utilizada na granja é 

proveniente das cisternas que captam a água 

da chuva, gerando uma economia muito maior.
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As operações ligadas a ESG (ambientais, 

sociais e de governança) trouxeram algumas 

necessidades às entidades reguladoras, como o 

Banco Central e Secretarias de meio ambiente, 

entre outras, no que diz respeito ao controle das 

questões socioambientais. 

Certifi car-se de que a terra que será fi nanciada 

está com as documentações devidamente 

em dia, também é uma garantia para quem 

faz a concessão. A emissão do CAR (Cadastro 

Ambiental Rural), documento emitido pela 

Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Sema) e pela Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental (Fepam) garante o 

Critérios socioambientais:
a garantia da preservação

respaldo e segurança para as próximas etapas. 

A cooperativa, ao fazer um fi nanciamento da 

terra ou da lavoura, se compromete, junto com 

o cooperado, com a sustentabilidade do bem 

fi nanciado. 

Garantir que o plantio fi nanciado não seja 

causador de quaisquer danos socioambientais 

é uma preocupação permanente da Cresol, que 

acompanha e monitora seus cooperados neste 

tipo de operação. O controle e critérios rígidos na 

verifi cação dos documentos necessários, como o 

CAR, a DAP (Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar), licenciamentos socioambientais, são 

barreiras mitigadoras de riscos. Atender com 

primor as obrigações legais e requisitos de 

sustentabilidade para concessão do crédito é 

parte fundamental de nossas práticas.

Contudo, a família também se preocupa 

com o bem-estar animal, por isso, as estruturas 

atendem aos padrões de bem-estar animal,  

ambiente climatizado e piso térmico para 

proporcionar qualidade de vida aos suínos, 

principalmente durante o inverno que é muito 

rigoroso em nossa região, comenta Cleidivan.

Pensando na sustentabilidade, a curto prazo, a 

família Pagani pretende  fazer um investimento 

em Fertirrigação, onde os dejetos são 

distribuídos diretamente na lavoura evitando 

que eles contaminem rios e redes pluviais.

O jovem comenta que sua decisão de 

assumir a parte, principalmente fi nanceira e 

administrativa da granja, foi pelo fato de estar 

dando sequência ao projeto familiar iniciado pelo 

seu avô, mas, também por gostar da atividade e 

atuar em seu próprio negócio.  Ele destaca que 

a Cresol foi a grande mola propulsora para 

que a família conseguisse dar continuidade 

às atividades e realizar seus sonhos.

Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Sema) e pela Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental (Fepam) garante o 

seu avô, mas, também por gostar da atividade e 

atuar em seu próprio negócio.  Ele destaca que 

a Cresol foi a grande mola propulsora para 

que a família conseguisse dar continuidade 

às atividades e realizar seus sonhos.
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Proteção de Nascentes
Célio Chicovis e a esposa Elci Chicovis moram na 

propriedade da Colônia Esperança, Cascavel, com 

os três fi lhos. Dentre as principais atividades da 

família, estão o cultivo de milho e soja e a produção 

leiteira. São cooperados desde 2007.

A propriedade prospera também com apoio 

da cooperativa Cresol Progresso, que por meio do 

programa Empreendedorismo Rural presta apoio 

à família – com projetos, projeções orçamentárias, 

análise fi nanceira da propriedade, custo produtivo, 

viabilidade econômica, dentre outros fatores.

E paralelo a isso, a preservação ambiental faz 

parte da nossa responsabilidade. Em novembro de 2021 a nascente que passa na propriedade foi 

recuperada com apoio do Técnico Valdecir Moschen. Foi construída uma barreira com concreto, 

para evitar que a terra adentre a água, limpeza do local, com corte de galhos e limpeza da margem, 

a fi m que a água siga seu fl uxo. 

“É muito bom ter esta água limpa e protegida que vai direto para nossa caixa. Ela tem pressão, 

tem boa vazão e estamos muito contentes com a proteção da nascente”.
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A Cresol fechou o ano de 2021 com 1.661.717 
operações realizadas que movimentaram mais de

R$ 15 bilhões, sempre levando em consideração 

a incorporação de todos os critérios socioambientais 

na concessão de crédito. 

Se há empreendimentos sustentáveis, existem 

também produtos fi nanceiros sustentáveis. E 

eles podem variar muito, considerando inúmeras 

características: o impacto gerado ao cooperado, 

a redução de perdas, a economia de consumo, 

a produção de energia limpa, o benefi ciamento 

de pessoas e comunidades mais carentes, entre 

outros fatores. 

Um seguro de vida pode ser considerado 

um produto sustentável, à medida que 

ampara o benefi ciário no momento de uma 

perda. Um consórcio é sustentável, pois 

permite a aquisição de um bem que não seria 

acessível. A previdência privada é sustentável 

porque permite segurança na aposentadoria. 

Desenvolvemos produtos e soluções cuja base 

é o compromisso social, econômico e ambiental. 

Nossa essência é, portanto, sustentável.

A Cresol, atualmente, possui 33 linhas 
de fi nanciamento para créditos 
sustentáveis, um grande passo para 

Total de Operações de Crédito 

Produtos sustentáveis:
soluções com compromisso social, 
econômico e ambiental

potencializar um ambiente energético limpo. 

Em 2021, os 1922 contratos de crédito 
de linhas sustentáveis totalizaram mais de 
R$ 146 milhões em fi nanciamentos.

Contratos de crédito de linhas sustentáveis

213

2019

164

2020 2021

1922

Quantidade de linhas sustentáveis da Cresol

7

2019

12

2020 2021

33
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É gratifi cante sabermos que, por promover e 

entregar sustentabilidade em forma de soluções 

fi nanceiras, potencializamos a prosperidade. Este 

é o exemplo dos nossos cooperados, Sr. Miguel 

Narde e a Sra. Carla Rochethi. Ao iniciarem seu 

negócio próprio, uma pousada, enfrentaram 

muitas adversidades. Após uma necessária 

reforma do imóvel, superaram as difi culdades 

da pandemia, contando com o apoio da Cresol 

para cada necessidade. Mas foram além, 

realizando o sonho da geração de energia, 

com o fi nanciamento das placas fotovoltaicas. 

Assim, a economia gerada será destinada a 

outros projetos de melhorias na pousada. Isso é 

acreditar que sonhos podem se tornar realidade 

– gerando prosperidade para todos.

52 Vamos juntos cooperar.

Vejam o vídeo acessando o QR Code 
e sintam a alegria de quem venceu 
com o apoio da cooperativa.
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Sou produtora rural há quase três anos e amante da área de produção olerícola. No ano de 2021 

dei início a realização de um sonho, que era ter minha própria produção de morangos. Este ano 

foi extremamente satisfatório e gratifi cante, enquanto agricultora. Porém a severa estiagem de 

2022 fez com que a produção parasse e a rentabilidade diminuísse. Procurei a Cresol para fazer 

um investimento que proporcionasse melhores condições para continuar produzindo e 

gerando renda. Além da formação técnica em agropecuária e agricultura, sou docente de Gestão 

Ambiental, ambos os cursos da Universidade Federal de Santa Maria, e desde 2017 me dedico a 

estudar e pesquisar o mercado de insumos biológicos, visando sempre a qualidade e saudabilidade 

do alimento ofertado ao consumidor fi nal. O investimento implantado na minha estufa de 

morangos, através de recurso da Cresol, além de melhorar a temperatura ambiente para as 

plantas, otimiza tempo de trabalho e resulta em economia com mão de obra. A partir dessa 

tecnologia, é possível manejar a produção integralmente com aplicação de produtos biológicos, 

sem agredir ao meio ambiente e prospectando uma fruta limpa e zero resíduo de agrotóxicos. 

Contribuindo assim para o avanço de uma agricultura continuamente produtiva e sustentável. 

Respeitando os limites e o ciclo de cada cultura, e preservando com zelo e dedicação, natureza, 

solo e água.

 Camila Marques Costa, 
Cooperada da Agência Camobi

“

“
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Elisangela Conti Weschenfelder é moradora da cidade de Medianeira, Oeste do 

Paraná, sendo cooperada Cresol desde o ano de 2014. Atualmente é proprietária da 

Embutidos e Defumados Pepita que tem sede na área rural de Medianeira.

Somando todas as operações, Elisangela já teve acesso a cerca de R$ 420 mil 

reais que contribuíram com o desenvolvimento da agroindústria, como também, na 

construção da casa da família. A primeira operação foi por meio do Pronaf Mulher e 

os demais recursos próprios da Cooperativa.

“A gente precisava de um crédito para começar a nossa agroindústria para ter 

uma sala reservada para fabricar o nosso salame que até então era considerada 

uma produção ilegal, pois não era inspecionado, mas já buscávamos a regularização 

cuidando sempre com a higiene e a melhor qualidade possível.

Nós procuramos a Cresol e fomos muito bem atendidos, tendo acesso ao 

crédito que precisávamos para fazer a primeira sala. Foram anos de lutas e batalhas 

e nesse meio tempo ainda tirávamos leite para arrecadar dinheiro para legalizar o 

nosso produto que ainda era um procedimento bastante burocrático. Nós chegamos 

a perder produtos numa barreira sanitária por falta dessa inspeção, acho que essa foi a 

nossa pior fase, tivemos que jogar embutidos fora mesmo explicando que estávamos 

em busca da legalização.

Em agosto de 2017, a gente estava parando com tudo, desistindo e indo para 

a cidade, até que tivemos a visita da Veterinária responsável pelo processo de 

inspeção dos nossos produtos e não podíamos perder essa oportunidade. Naquele 

período eu só tinha um carro popular básico e por isso vendemos ele para continuar 

investindo na nossa agroindústria, momento que recorremos novamente à Cresol, 

onde mais uma vez fomos muito bem atendidos, financiamos todas as máquinas e 

iniciamos uma nova produção.

Agroindustria familiar 
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Em dezembro de 2017, conseguimos inaugurar a nossa agroindústria graças 

ao crédito obtido pela Cresol. A partir desse momento, os nossos produtos 

sempre foram muito bem aceitos no mercado, pois prezamos muito pela qualidade 

e percebemos a necessidade de mais equipamentos para atender os nossos 

consumidores, procuramos crédito e conseguimos mais uma vez.

Nós temos fi nanciado pela Cresol as câmaras frias, mesas de inox, máquinas de 

moer carne, embutideira, amarradeira de linguiça e agora por último mais uma 

câmara de congelamento, ampliação do escritório, varanda para armazenar lenha e 

embalagens. A nossa agroindústria já se tornou pequena com tantos investimentos.

A Gerente Regina Luqui e o Gerente Agro Gilmar Giehl nos atendem sempre 

muito bem e em qualquer horário, tirando as nossas dúvidas e entendendo as nossas 

expectativas para o futuro. Recentemente, buscamos crédito para investir na nossa 

moradia que estava muito precária e hoje estamos construindo uma casa nova para 

morar e ter o nosso momento de descanso. E não vamos parar por aí, o mercado nos 

impulsiona e exige efi ciência, precisamos atender esse público e se não fosse a Cresol 

a gente não iria conseguir, tudo que temos é graças a Cresol!”

55Vamos juntos cooperar.
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Depois de passar por uma recessão econômica, seguida da pandemia, a empresa ‘Betus Jeans’ se 

manteve ativa com o apoio da Cresol.

Com 29 anos, a fábrica têxtil localizada na cidade de Santa Lucia, ‘Betus Jeans’, 

tem uma trajetória de transformação. No decorrer de cada etapa, o empresário 

Beto Pedrotti, tem uma emoção diferente ao relatar as mudanças pela qual 

a empresa passou.

“Lembro-me de que no ano 1992, o jeans era um item essencial no 

guarda-roupa das pessoas. Com isso, comecei a desenhar o projeto de 

uma fábrica de jeans”, explicou Beto. 

Em sociedade com alguns colegas, o projeto saiu do papel e 

ganhou forma na cidade de Santo Antônio do 

Sudoeste, onde na época com apenas 

12 funcionários a empresa fabricava 

200 peças por dia.

“A empresa cresceu 

exponencialmente e com isso 

percebemos a necessidade de 

ampliar toda estrutura. Neste exato 

momento recebemos a proposta da 

prefeitura da cidade de Santa Lúcia para 

trazer a fábrica para a cidade. Para nós, 

mudar 100 metros ou 100 quilômetros, 

seria a mesma equivalência, afi nal 

mudança é sempre uma mudança”, disse 

Beto.

“Quando chegamos em Santa Lúcia, 

a parceria com a Cresol foi crucial para o 

Cooperado supera adversidade 
ao lado da Cresol

56 Vamos juntos cooperar.
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Cooperado de Marechal Cândido Rondon 

trilha caminho de sucesso na suinocultura com 

apoio da Cresol.

Dentre os milhares de produtores de suíno 

da região de Marechal Cândido Rondon, 

está o jovem cooperado da Cresol, Matheus 

Gustavo Bloedorn, que junto da família trilha 

um crescimento vislumbrante na propriedade. 

Um sonho que 
nasceu com a Cresol

A história de Matheus começou quando com 

14 anos decidiu sair de casa em busca de 

conhecimento ao cursar o Colégio Agrícola 

em uma cidade vizinha. “Este foi um tempo 

de muito aprendizado, autoconhecimento e 

também de pensar como eu gostaria de me 

ver no futuro. Foi neste momento, que decidi 

com a minha família investir na diversifi cação 

da propriedade”, explicou ele.

desenvolvimento da empresa. Chegamos a empregar 

mais de 130 pessoas no ano de 2017, porém com a 

recessão do setor e com a pandemia, foi necessário uma 

readequação”, afi rmou o empresário.

Frente a toda a difi culdade, a Cresol se tornou uma grande 

aliada para a ‘Betus Jeans’, pois mesmo tendo que diminuir 

o quadro de colaboradores para 75 e com a redução 

na produção para 18 mil peças ao mês, a fábrica se 

manteve ativa em um período em que os consumidores 

mudaram suas prioridades. “Sem dúvidas a Cresol é 

essencial para nossa empresa. Se não fosse pelas soluções 

oferecidas pela Cresol e as longas conversas sobre educação 

fi nanceira, hoje certamente nossas portas estariam fechadas 

e consequentemente muitas famílias estariam sem renda. Não 

conseguimos mais olhar a Cresol como uma Cooperativa, mas sim 

como parte da nossa empresa”, fi nalizou Beto.
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Com aval e total apoio da família, Matheus começou 

a desenhar o projeto da primeira granja, sem ao 

menos entender a transformação que aquele singelo 

empreendimento poderia trazer para todos. “A princípio 

vendemos um imóvel que tínhamos na cidade e viemos 

para a zona rural. Diferente de muitos suinocultores, nós 

não tínhamos a vivência no campo, migramos para o sítio 

com o objetivo de testar nossa capacidade produtora!”, 

disse. 

Para dar início a este projeto desafi ador, a família de 

Matheus contou com um importante parceiro, a Cresol 

que além de acreditar nos sonhos do cooperado também 

motivou a incluir recentemente na propriedade, a energia 

solar como forma de sustentabilidade e redução de 

custos. “Somos uma Cooperativa que acredita e investe 

no desenvolvimento da comunidade. Além de gerar 

produtividade, a família do Matheus também emprega 11 

pessoas nas granjas diariamente, e isso é cooperar para 

uma comunidade melhor!”, enfatizou o gerente da 

agência, Celito Rauber.

Feliz com a parceria, Matheus deixa 

um importante recado para aqueles que 

ainda não conhecem o sistema Cresol: “A 

Cresol não é apenas uma Cooperativa 

de Crédito, ela é nossa segunda família. 

Foram eles que acreditaram que este sonho 

seria possível, lá somos atendidos com total 

dedicação da equipe. É importante ainda dizer 

que a Cooperativa se mostra transparente em 

seus resultados, nos colocando como donos da 

agência, por isso eu indico a Cresol!”, afi rmou 

Matheus.

Hoje, depois de mais de 3 anos de experiência 

na suinocultura, o jovem empreendedor celebra 

o aumento na produção, que passou de duas para 

quatro granjas em apenas 3 alqueires de terra.  
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Entregar resultado ao cooperado significa ser 

competente na gestão, fazer isto no segundo 

ano consecutivo de pandemia, foi desafiador. 

A Cresol esteve presente apoiando o 

cooperado em todos os momentos e nossa 

dedicação e foco fizeram com que, mesmo 

com tantas incertezas, alcançássemos 

resultados extremamente positivos e 

comprovadamente sustentáveis. 

Reforçamos ainda mais os laços com os nossos 

cooperados, uma vez que este é um dos nossos 

maiores diferenciais. E vem do relacionamento 

a grandiosidade do resultado obtido, pois 

uma cooperativa sólida só é viável a partir de 

Reconhecimentos: a validação 
de que estamos no caminho certo para 
a construção de uma sociedade mais 
próspera e inclusiva

cooperados fortes. E, juntos, contribuímos na 

construção de comunidades mais prósperas. 

É o ciclo virtuoso do cooperativismo que 

nos possibilita, ano após ano, contabilizar um 

crescimento econômico e financeiro cada vez 

mais representativo frente ao sistema financeiro 

nacional. 

Além de nossa própria percepção sobre 

a relevância da Cresol, muitas entidades 

que avaliam as entregas do sistema Cresol 

constatam o nosso valor. Receber tais 

reconhecimentos nos enche de orgulho e 

também nos instiga frente ao compromisso 

da melhoria contínua. 
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Uma certifi cação que atesta nossa atuação 

efetiva no que tange às fi nanças inclusivas e 

as boas práticas de sustentabilidade é a RTRS 

(Round Table on Responsible Soy – Mesa 

redonda sobre soja responsável), que é dada para 

a produção de soja e milho responsável. Duas 

culturas fundamentais ao consumo humano, 

produção de ração animal e de biocombustíveis. 

Com órgãos de certifi cação independentes, 

a RTRS assegura que as produções respeitam 

condições ambientalmente corretas, 

socialmente justas e economicamente viáveis, 

com zero desmatamento. Além de uma conduta 

desejável aos negócios, cada vez mais passa 

a ser uma exigência dos mercados. E a Cresol 

alcançou tal feito.

No ano de 2021, a Cresol continuou apoiando 

11 propriedades para buscarem a 

certifi cação RTRS - Round Table on Responsible 

Soy Association, com isto foram certifi cados 

27.746 créditos de soja.

No ambiente rural e no urbano, há de se pensar 

de forma sustentável, em consonância. O que é 

atestado também em nossas estruturas físicas. 

As agências da Cresol de Francisco Beltrão e 

Maringá foram as primeiras agências do Brasil 

a receberem a certifi cação internacional HBC 

(Healthy Building Certifi cate – Certifi cado 

de Edifício Saudável). Desenho arquitetônico, 

iluminação, qualidade da acústica e dos 

materiais empregados, projeto hidráulico, 

elétrico, qualidade do ar interno, paisagismo, 

áreas comuns. Uma somatória de detalhes 

fundamentais para a garantia do bem-estar dos 

cooperados e colaboradores, compondo obras 

saudáveis e sustentáveis, exemplo e referência 

para toda a sociedade.
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A Cresol conquistou uma Publicação Internacional a partir da experiência 

agência de Codajás - Cresol Rondônia em documento ofi cial da FAO (Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação). A publicação contou com a 

parceria das Agri-Agências Belga TRIAS e a Finlandesa FFD. A temática foi “Inclusão 

fi nanceira das comunidades vulneráveis no Bioma Amazônia”.

Os reconhecimentos e certifi cações que 

recebemos são a comprovação de nossa 

qualifi cação, em conformidade com a 

legislação e as exigências dos órgãos 

regulamentadores. São consequência de 

nosso engajamento com os princípios do 

cooperativismo e atestam que a Cresol 

está no caminho certo para a construção 

de uma sociedade mais próspera e 

inclusiva.

Publicação Internacional do case da Cresol 

61Vamos juntos cooperar.

A publicação está 
disponível no QR Code.

Confi ra no QR Code.
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Aqui na Cresol, Governança combina com 

confiança. Esse é um aspecto basilar em 

nosso negócio. A transparência na prestação 

de contas, a abertura à participação 

dos cooperados, a representatividade 

nas decisões tomadas pela gestão. É na 

governança que nasce toda e qualquer 

estratégia de sustentabilidade. A partir dela é 

que se dão as decisões que orientam o futuro 

de nossas cooperativas.

Quando pensamos nos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, além de 

influenciar diretamente boa parte deles, é a 

governança que direciona em quais frentes 

empenharemos nossos esforços. E na Cresol, 

a governança é qualificada com um adjetivo 

que faz toda a diferença: nossa governança é 

participativa.

Muitas organizações apenas recentemente 

passaram a enfatizar processos decisórios 

democráticos. Como parte de um movimento 

mundial, nascido há quase 200 anos, carregamos 

em nossa essência a participação. Abrimos 

espaço, dando voz e vez às chamadas “partes 

interessadas” em nosso empreendimento 

comum: colaboradores, fornecedores, parceiros, 

lideranças comunitárias e, principalmente, 

cooperados, têm lugar garantido para contribuir 

nas definições estratégicas do sistema.

Em tempos desafiadores, há de equilibrar-se 

as decisões considerando questões ambientais e 

climáticas; aspectos de inclusão da diversidade, 

em todas as suas facetas; nossa responsabilidade 

social, de promoção da dignidade humana 

e redução das desigualdades; ampliação da 

consciência relacionada ao consumo; dentre 

tantos outros prismas. Para um posicionamento 

firme e assertivo diante de tantas variáveis 

complexas, é preciso recorrer a princípios e 

processos de gestão que representem o porquê 

da existência da Cresol.

Alinhados às leis e normativos, é a governança 

que garante um capital fundamental às 

organizações: o capital reputacional. Elevar, 

honrar, enaltecer a admirada reputação da 

Cresol é inerente à atividade daqueles que 

se vinculam à governança. Em nosso caso, 

uma responsabilidade compartilhada, em um 

grandioso sistema cooperativo organizado em 

rede, de colaboração e apoio mútuo.

Voz e vez a todas  
as partes interessadas 

colaboradores, 
fornecedores, parceiros, 
lideranças comunitárias 

e, principalmente, 
cooperados, têm 

lugar garantido para 
contribuir nas definições 
estratégicas do sistema.
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Uma boa governança é vital para a 

sustentabilidade de uma organização a longo 

prazo. Como uma bússola, saber para onde se 

quer ir e servir de instrumentos como um radar 

para zelar por transparência, credibilidade, 

cultura organizacional, e processos decisórios 

inclusivos, é crucial.

De encontro a isto, é a razão pela qual nós como 

cooperação internacional Trias implementamos 

nossas estratégias junto aos parceiros de 14 

países em que estamos, incluso o Sistema 

Cresol, através do fortalecimento institucional 

e organizacional. Estratégia esta, acompanhada 

de metodologia criada por nós chamada 

SPIDER (do inglês “Strengthening Partners 

In Development through Empowerment 

and Reflection”) ou Fortalecendo o 

Desenvolvimento dos Parceiros por meio do 

Empoderamento e Reflexão, que se subdivide 

em 7 vitais indicadores de capacidade de uma 

organização de base: i. inclusão; ii. liderança, 

governança e gestão; iii. meio ambiente e 

mudanças climáticas; iv. saúde financeira; 

v. serviços prestados (desenvolvimento de 

negócios e serviços de acesso a mercados); 

vi. lobby, advocacy e  trabalho em redes; e vii. 

gestão de conhecimento.

“

Gisele Obara
coordenadora nacional do 

Trias no Brasil, 2022    

Aspirações de uma governança 
participativa, inclusiva e diversa
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Em destaque está a capacidade de “liderança, 

governança e gestão de uma organização”, 

a qual o Trias, junto a seus parceiros, prioriza 

espaços de refl exões essenciais no que tange 

autogestão; competências para ser um(a) líder; 

visão estratégica; ética e valores; processos 

de tomada de decisão inclusivos, equitativos 

e que possam prever processos sucessórios; 

gestão e mitigação de risco; com sistema 

mínimo de mensurar a satisfação dos(as) 

membros(as), resultados e impactos; gestão de 

pessoas; e abertos às diferentes inovações que 

continuamente empoderem e capacitem seus 

quadros diretivos, prezando por sua missão, 

valores e cultura organizacional.

Internamente, a governança é também uma 

prioridade para o Trias. Aspiramos em ser uma 

organização economicamente equilibrada, 

mas claramente descentralizada e em forma 

de rede, onde a hierarquia e o controle não são 

os elementos essenciais de nossa realidade. 

Onde a tomada de decisão é efi ciente e que 

envolvem diferentes equipes divisionais e 

transversais trabalhando juntos de forma livre, 

fl exível e inclusiva. Guiados pelos princípios 

da autodireção e reconhecendo que temos 

responsabilidades compartilhadas e mútuas 

para alcançar os objetivos organizacionais, como 

também nos esforçando para sermos criativos e 

inovadores e para diversifi car nossas parcerias e 

conexões com o mundo exterior.

No âmbito internacional, os últimos anos vem 

acompanhado de uma tendência e pressão 

por mais agentes econômicos que atuem 

proeminentemente na sociedade de forma 

mais transparente, equilibrando suas fi nalidades 

econômicas com estratégias de sustentabilidade 

ambiental e social. O famoso termo “ESG”, do 

inglês “Environmental Social Governance” ou 

Governança Social e Ambiental. Terminologia 

impulsionada primeiramente entre os agentes 

fi nanceiros e que tem se difundindo de maneira 

intensiva entre os demais setores da economia 

mundial, ainda mais após um contexto de 

pandemia com o Covid-19.

Equilíbrio e zelo que vai além de uma 

nova terminologia para a antiga iniciativa 

conhecida entre o mundo corporativo como 

“Responsabilidade Social”, perpassando pela 

corresponsabilidade de todos e todas em 

concretizar as metas estabelecidas pelo Pacto 

Global e Agenda 2030 no complexo ecossistema 

em que vivemos.

Embora a parceria já se estenda a algumas 

décadas, Trias ainda se inspira junto à aliança 

com o Sistema Cresol, ousando expandir o 

acesso a serviços fi nanceiros cooperativistas em 

regiões de maior necessidade, principalmente 

as regiões do norte e nordeste do país. Além 

disso, de ousar junto à Cresol de ser pioneira 

e visionária em iniciativas que reforçam a boa 

gestão e governança do cooperativismo de 

crédito no Brasil. Em destaque, priorizar e dar 

visibilidade de suas estratégias diferenciadas 

junto ao seu quadro social com processos 

formativos, de extensão rural e de comunicação 

que envolvam lideranças jovens, mulheres, 

agricultores e empreendedores familiares, além 

de estender sua vasta experiência em processos 

de digitalização e plataforma virtual em ensino 

a distância (EAD) para demais atores locais e 

internacionais.
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Confi ra, na sequência, uma mensagem sobre 

o valor que tem a Governança no sistema 

cooperativo, na melhor prestação de serviços aos 

cooperados e nas relações com o mercado e o sistema 

fi nanceiro nacional. Importante compreendermos 

como a estratégia do nosso negócio conecta-se com o 

compromisso sustentável a partir do propósito que temos 

enquanto cooperativa de crédito.

“

Por fi m, vemos uma Cresol comprometida em avançar em processos de melhoria 

em sua gestão e governança. Como parceiro internacional, esperamos que o Sistema 

Cresol continue com este compromisso. Embora o Sistema apresente cada vez mais 

expressivos números, volumes e áreas de abrangência no país, esperamos uma Cresol 

com processos decisórios inclusivos, cuidando de seu principal capital, o social, e a 

sua base de cooperadas e cooperados. Cuidados em permanecer viva a sua missão, 

sua visão, seus valores e suas relações junto às demais partes envolvidas, sempre 

de forma transparente, participativa com equidade de gênero e diversidade e com 

corresponsabilidade no aspecto ambiental. 

Vida longa ao cooperativismo de crédito defendido pelo Sistema Cresol!

Leia o QR Code e veja 
mais contéudo!

Leia o QR Code e 
confi ra o vídeo!
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23,2% do quadro social de cooperados da 

Cresol é representado por jovens.

38,7% do quadro social de cooperados da 

Cresol é representado por mulheres.

% Mulheres Cooperadas

38%

2019

40,0%

2020 2021

38,7%

A Cresol é feita por mais de 710 mil 
famílias cooperadas. 

Sinal de confi ança e solidez. Isso demonstra 

que as pessoas consideram a Cresol uma 

instituição parceira para fornecer soluções 

fi nanceiras por meio do relacionamento para o 

desenvolvimento dos seus empreendimentos e 

da comunidade.

Em mais de 26 anos de existência, evoluímos 

para oferecer o melhor para os cooperados, 

harmonizando as ações de tecnologia e 

relacionamento.

Quadro social evoluiu 12,45% em relação ao 

ano anterior.

Ampliação da base de cooperados: 
confi ança e solidez 

Evolução Quadro de Cooperados

10%

2019

12,4%

2020 2021

12,4%

Os cooperados
são a fortaleza da Cresol!
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% Jovens Cooperados

12,4%

2019

14,0%

2020 2021

23,2%
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Nossos cooperados são atendidos em 682 
agências físicas, sendo que, destas, 56 
foram inauguradas em 2021.

Expansão: um legado 
que não para de crescer

Quantidade de agências abertas no ano

30

2019

45

2020 2021

56

Municípios de Abrangência

1.055

2019

1.194

2020 2021

3.631

Quantidade de agências com energia solar

19

2020 2021

132

Quantidade de agências
(saldo)

543

2019

587

2020 2021

682

Do total de 682 agências, 132 possuem 

energia solar.

Estamos presentes em 17 estados 
brasileiros e em mais de  3  mil 
municípios.  A Cresol não para. A estimativa 

de crescimento e expansão aponta 273 novas 

agências físicas nos próximos anos, trazendo 

oportunid ades para o desenvolvimento local e 

geração de emprego e renda.

Muito tem sido realizado para o 

aprimoramento de nossa governança 

participativa. E tudo começa com a atuação 

protagonista de cada um de nós.
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Quantidade de agências com energia solar

Do total de 682 agências, 132 possuem 

participativa. E tudo começa com a atuação 

protagonista de cada um de nós.
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Ser um parceiro da Cresol é motivo de 

orgulho. A conexão genuína das cooperativas 

com as comunidades, protagonizadas pelos 

colaboradores engajados pelo propósito do 

Cooperativismo, possibilita condições para 

uma transformação poderosa, que infl uencia 

na forma como as pessoas cuidam de suas 

fi nanças e de seus negócios, bem como na 

cultura de inclusão e cidadania.

As práticas de trabalho e as iniciativas 

desenvolvidas estão alinhadas aos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, obtendo 

assim uma validação signifi cativa de que os 

desafi os enfrentados pelas comunidades 

estão sendo endereçados pelas cooperativas 

de crédito e seus parceiros.

Acredito que a Cresol vem ampliando a 

sua contribuição e sendo reconhecida como 

uma cooperativa diferenciada, justamente 

porque consegue conectar-se com a sua 

essência, ao mesmo tempo em que abre 

espaço para a modernização e a inovação.

Na medida em que as cooperativas 

aperfeiçoam o seu modelo e as práticas de 

Governança, conquista-se mais robustez e 

consistência para suportar a dinâmica de 

negócios e os programas sociais. Ressalto 

que a maturidade em governança exige o 

desenvolvimento humano e organizacional.

Magnus Ghisleni,
Assessor em Governança, psicólogo, 
especialista em Gestão de Negócios, 
membro do IBGC e Diretor da Tae 
Engajamento e Gestão

“

Leia o QR Code 
para conferir 
o conteúdo na 
íntegra!
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Desejo que todos possam manter-se inspirados pelos princípios cooperativistas, com 

a coragem necessária para ousar e com a atitude para fazer acontecer. A Cresol, como 

cooperativa de crédito, tornou-se protagonista na transformação positiva de nossa 

sociedade, e agora, mais do nunca, tem a responsabilidade de continuar a construção 

deste legado incrível.

As Cooperativas Singulares são de nível 

primário, com organização própria, composta 

por Conselhos de Administração e Fiscal, que 

realizam o gerenciamento e o controle das 

Agências vinculadas. É na Cooperativa Singular, 

especificamente em suas agências que os 

cooperados possuem um atendimento com 

foco em sua necessidade e possibilidade de 

desenvolvimento.

“Sociedade cooperativa” é a categoria 

societária das cooperativas, segundo o Código 

Civil Brasileiro, que por orientação da Lei Geral 

das Cooperativas 5.764/71, estabelece sua gestão 

por Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal, eleitos em assembleia de seus associados. 

Seguindo a característica das Boas Práticas 

de Governança, as cooperativas Cresol têm 

implantado as diretorias executivas, selecionadas 

por processo seletivo aberto e segundo 

perfil previamente estabelecido, recebendo 

Conselho de Administração: 
nossos guardiões da essência

“

Depoimento

mandato do Conselho de Administração e 

homologação do BACEN. Essas instâncias de 

governança são de toda forma validadas pelos 

cooperados quando da eleição do conselho 

Fiscal e de Administração na Assembleia Geral 

de Cooperados, maior instância de tomada de 

decisão das cooperativas.

Buscando garantir o alinhamento institucional, 

o processo de segregação de função nas 

cooperativas Cresol, veio trazer cada vez mais 

condições profissionais de segurança junto aos 

seus membros, os cooperados. O alinhamento 

entre essas instâncias garante um papel político 

e estratégico de representação do quadro 

social para os membros de conselhos e o papel 

operacional e tático para as diretorias executivas.

Em 2021 encerramos o ano com 722 

conselheiros.
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O tema Governança recentemente 

se juntou aos conceitos já estabelecidos 

de Sustentabilidade, pois derivou de um 

entendimento de que, para realizar negócios 

de forma consciente e ter práticas adequadas 

de Sustentabilidade, era necessário 

acrescentar o “G” de Governança, para se ter 

uma gestão estratégica nas organizações que 

levasse em conta todas as partes interessadas 

no negócio. 

Uma Cooperativa de Crédito com uma 

boa Governança tem muito mais capacidade 

de cumprir o seu papel na Sociedade. O 

Conselho de Administração, dentro deste 

contexto, cumpre uma função primordial, pois 

é o guardião da essência e das boas práticas 

a serem vividas em toda a organização. É 

também neste ambiente estratégico, que se 

delineia e se forma a cultura a ser vivida pela 

Cooperativa. 

Uma boa parcela das organizações e até 

Cooperativas está adotando modelos de 

Governança que permitam o questionamento 

constante sobre o porquê da existência 

Sr. João Spenthof,
Conselheiro - Presidente do Conselho 
de Administração do FGCoop

“
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Leia o QR Code 
para conferir 
o conteúdo na 
íntegra!
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da entidade. Questionamento sobre a razão de existir da Cooperativa, se ela está 

cumprindo de fato o propósito para o qual foi criada.

De maneira geral, percebemos que o cooperativismo de crédito brasileiro vem 

avançando gradativamente nas boas práticas de governança. Há exemplos Brasil 

afora de Cooperativas que buscam evolução na composição e diversidade de seus 

conselhos e na busca de maior profi ssionalismo. 

Contudo, ainda há bastante desafi os para a evolução da governança na maior 

parte das Cooperativas. Temas como sucessão, gestão mais estratégica e formação 

de alto nível para os conselhos ainda não são pauta prioritária da maioria do SNCC. 

Também há muitas oportunidades de evolução no tema diversidade, para que os 

conselhos sejam mesclados com perfi s de diversas competências, gênero, gerações, 

raças, para serem representativos do quadro social da cooperativa. Por fi m, ao que 

permitido por lei, a atração de conselheiros externos será um desafi o e um diferencial 

para as Cooperativas que optarem por esse caminho.

Vejo, portanto, que o cooperativismo de crédito muito avançou em termos de 

governança: basta olhar o seu desempenho, a cada ano superando o sistema 

fi nanceiro tradicional. Há, no entanto, enormes oportunidades de difusão e 

incorporação das melhores práticas entre as cooperativas, o que, aliado ao modelo 

de negócio, será um diferencial cada vez maior para que as Cooperativas possam 

cumprir o seu propósito de gerar prosperidade a todos. “
Depoimento
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Atos assembleares 

A participação ativa dos membros da 

cooperativa se materializa diariamente em 

muitos processos de gestão e governança, os 

quais se concretizam na assembleia, o momento 

mais emblemático do cooperativismo. 

As assembleias representam o processo da 

governança participativa em sua forma mais 

notável, no qual vivemos de modo pujante a 

gestão democrática, pois de maneira direta e 

conjunta, os cooperados são os responsáveis 

pelas decisões de interesse comum. A 

assembleia é soberana, o órgão máximo de 

deliberações para nós, cooperativistas.

Visando sempre o relacionamento com 

o quadro social, a Cresol também promove 

a Assembleia Geral de Relacionamento em 

cada município onde está presente com suas 

Assembleias: a expressão máxima 
da democracia cooperativista

agências. Este momento antecede a Assembleia 

Geral Ordinária e Extraordinária, e fortalece a 

participação e o ativismo de nossos cooperados. 

É um momento em que a proximidade com o 

cooperado e a comunidade local é reforçada, e 

a Cresol presta informações sobre a sua atuação 

no município do qual faz parte. 

Desde 2020, em decorrência da pandemia 

da Covid-19, foram regulamentadas pela 

lei 14.030/20 as assembleias digitais. As 

distâncias deixaram de ser um impeditivo para 

a participação de nossos cooperados neste 

momento tão essencial. A Cresol, fazendo uso 

das mais avançadas tecnologias disponíveis, 

colocou a serviço do quadro social todo o 

suporte para manter a proximidade, mesmo 
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Escaneie o QR Code 
e acesse o vídeo das 

Assembleias.

Juros ao capital

Quando distinguimos cooperativas de crédito de instituições 

fi nanceiras tradicionais, um dos principais argumentos utilizados 

como diferencial é a distribuição das sobras ou resultados, e 

consequente pagamento de juros ao capital. Enquanto nas instituições 

bancárias convencionais este incremento fi nanceiro se acumula no 

patrimônio de poucos acionistas, nas cooperativas fi nanceiras há 

equidade na distribuição, de acordo com as operações realizadas.

Em dezembro de 2021, o Sistema Cresol destinou mais 

de R$ 43 milhões de juros ao capital 
aos nossos cooperados. 

Governança participativa que se 

converte em inclusão fi nanceira. 

Distribuição, ao invés de 

concentração de renda. Mais 

para muitos, ao invés de 

muito para poucos.

através das telas. Assim, garantiu-se o cuidado 

com as pessoas no momento delicado que 

vivenciamos, propiciando a participação dos 

cooperados que estão presentes em regiões 

não limítrofes à sede das cooperativas.

Foram grandes e necessárias inovações, 

demonstrando a evolução de um dos principais 

instrumentos característicos de uma cooperativa, 

potencializando a vivência de nossos princípios.

Em 2021 foram 390 eventos (entre 

assembleias gerais de relacionamento, ordinárias 

e extraordinárias, digitais), contando com a 

participação de mais de 31 mil cooperados.
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A intercooperação nacional e internacional é vista na Cresol como elemento de Alianças 

Estratégicas, em um universo em que as cooperativas precisam buscar 

espaços de fortalecimento institucional, setorial e também de 

incidência em políticas públicas. Não obstante, as cooperativas 

são caracterizadas localmente como “catalizadores” do 

desenvolvimento, sendo os serviços fi nanceiros 

das Instituições Financeiras Cooperativas o 

principal instrumento para potencializar esse 

desenvolvimento.

É neste horizonte que a Cresol compõe a 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 

a Confederação Nacional das Cooperativas de 

Crédito (Confebras), a Associação Brasileira de 

Desenvolvimento, o Fundo Garantidor das Cooperativas 

de Crédito (FGCOOP), entre outras, e as ações promovidas 

por essas organizações no âmbito dos serviços fi nanceiros e 

desenvolvimento das organizações cooperativas.

A Cresol conta também com a parceria solidária de organismos 

de cooperação internacional como: Ong Belga TRIAS, Fundação Belga 

Raiffeisen (BRS), Confederação Alemã de Cooperativas (DGRV) e Academia 

Alemã de Cooperativas (ADG).  

Neste foco de solidariedade institucional e de desenvolvimento do Cooperativismo, 

a Cresol mantém atuação de seu Instituto como uma agência de desenvolvimento, 

fi liado à Aliança Global de Organizações de Agricultores (AGRICORD), com objetivo 

de promover o cooperativismo na América Latina como instrumento de superação 

das situações de pobreza no campo.

Intercooperação nacional e 
internacional: desenvolvimento 
além das fronteiras

Agendas institucionais e estratégicas

A intercooperação nacional e internacional é vista na Cresol como elemento de Alianças 

Estratégicas, em um universo em que as cooperativas precisam buscar 

espaços de fortalecimento institucional, setorial e também de 

incidência em políticas públicas. Não obstante, as cooperativas 

são caracterizadas localmente como “catalizadores” do 

desenvolvimento, sendo os serviços fi nanceiros 

das Instituições Financeiras Cooperativas o 

principal instrumento para potencializar esse 

desenvolvimento.

É neste horizonte que a

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 

a Confederação Nacional das Cooperativas de 

Crédito (Confebras), a Associação Brasileira de 

Desenvolvimento, o Fundo Garantidor das Cooperativas 

de Crédito (FGCOOP), entre outras

por essas organizações no âmbito dos serviços fi nanceiros e 

desenvolvimento das organizações cooperativas.

A Cresol conta também com a parceria solidária de organismos 

de cooperação internacional como: Ong Belga TRIAS, Fundação Belga 

Raiffeisen (BRS), Confederação Alemã de Cooperativas (DGRV) e Academia 

Alemã de Cooperativas (ADG).  

Neste foco de solidariedade institucional e de desenvolvimento do Cooperativismo, 

a Cresol mantém atuação de seu Instituto como uma agência de desenvolvimento, 

fi liado à Aliança Global de Organizações de Agricultores (AGRICORD), com objetivo 

de promover o cooperativismo na América Latina como instrumento de superação 

das situações de pobreza no campo.

além das fronteiras

Agendas institucionais e estratégicas



77Vamos juntos cooperar.

Destaques da atuação internacional em 2021:

• Projeto SEPOP AGRICORD, fi nanciado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), período 

de execução 2020-2023, tendo como foco o APRENDIZADO INTEGRADOR para inclusão fi nanceira 

de jovens e mulheres em cooperativas de crédito do Equador. Benefi ciam-se diretamente à Caixa 

Central FINANCOOP e à Cooperativa de Desenvolvimento e Crédito Mulheres Unidas -  CACMU.

• Projeto FO4LA AGRICORD, fi nanciado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

(FIDA) com recursos da União Européia (EU), período de execução 2021-2023, tendo como foco 

a EDUCAÇÃO COOPERATIVA para inclusão fi nanceira de jovens e mulheres em cooperativas 

de crédito do Peru. Benefi cia-se diretamente a Cooperativa de Crédito COOPAC LOS ANDES.

• Projeto FORI AGRICORD, fi nanciado pela União Européia (UE), período de execução 2022-

2026, tendo como foco a inovação sócio-produtiva liderada pelo agricultor, aplicada à 

conversão e sustentabilidade das propriedades agroecológicas nas cadeias hortifrutícolas 

do Brasil e do Uruguai. Benefi ciam-se diretamente a Rede Ecovida de Agroecologia no 

Brasil, por meio do Centro de Apoio e Promoção da Agricultura (CAPA) e Fundação Luterana 

de Diaconia (FLD), também a Comissão Nacional de Fomento Rural do Uruguai (CNFR).

• Rede de Parcerias Educacionais para o Desenvolvimento Sustentável (infocos.org) com 

solução compartilhada de educação à distância para o fornecimento de serviços de educação 

cooperativista no âmbito do Brasil, América Latina e também em nível global. Benefi ciam-se desta 

estratégia de Educação Cooperativa a Ong Belga TRIAS, em sua amplitude Global; a Unicafes 

Nacional, no Brasil; a Central de Cooperativas de Crédito, de Peru (CIDERURAL), por meio de 

cooperação técnica com a Fundação Belga Raiffeisen (BRS); a Caixa Central FINANCOOP e 

Cooperativa de Crédito Mulheres Unidas (CACMU) do Equador; Cooperativa de Desenvolvimento 

e Crédito COOPAC LOS ANDES e seu Instituto de Formação Cooperativo e Ambiental (INCOOP).

   

Escaneie o QR Code e confi ra o vídeo com 
os destaques de nossa Agriagência!

AgriCord é uma rede de “agri-agências” – organizações não governamentais de cooperação – que 

visa combater a pobreza em nível mundial, integrando neste processo organizações de agricultores 

da Bélgica, Canadá, Finlândia, França, Itália, Holanda, Espanha, Senegal, Filipinas, Suécia e o Brasil. 

A entidade estabelece relações de cooperação com organizações de mulheres rurais, jovens 

agricultores, cooperativas e empresas agrícolas. Atualmente existem 12 agri-agências participantes 

na AgriCord, sendo que o Cresol Instituto, por meio de sua fi lial Infocos AA é a única agri-agência 

com sede na América Latina.
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Estar alinhado às agendas globais e propor projeto de impacto local, conectado 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, é movimento importante 

priorizado pela Cresol junto a atuação de seu Instituto. 

Essa relação de cooperação tem fortalecido a conexão da Cresol com 

organizações cooperativas nacionais e internacionais que se mantiveram ativas 

em 2021 com:

• Academia Alemã de Cooperativas (AVG)

• Confederação Alemã de Cooperativas (DGRV)

• Sistema de Cooperativas de Economia Solidária do Canadá (Desjardins)

• Fundação Belga Raiffeisen (BRS)

• Confederação das Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Expandido 

(Coprofam)

• Central de Cooperativas de Desenvolvimento e Crédito do Peru (CIDERURAL)

• Centro Cooperativo Uruguaio (CCU)

• Aliança Internacional Cooperativa das Américas (ACI Américas)

• Aliança Global de Agri-Agência (AGRICORD)

• União Européia (EU)

• Fundação Luterana de Diaconia (FLD)

• Centro de Apoio e Promoção da Agricultura (CAPA)

• Comissão Nacional de Fomento Rural (CNFR)

• Cooperativa de Desenvolvimento e Crédito (COOPAC  LOS ANDES)

• Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)

• Caixa Central (FINANCOOP)

• Cooperativa de Desenvolvimento e Crédito Mulheres Unidas (CACMU)

• Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)

• Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
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Depoimento
Confira o que dizem nossos parceiros

Cresol é uma cooperativa de crédito!

Dizer ‘cooperativa’ sempre envolve 

valores para promover o crescimento, 

o empoderamento, a boa gestão e a 

solidariedade. A inclusão fi nanceira, 

especialmente para a agricultura familiar, 

é um aspecto chave para fortalecer 

o desenvolvimento local e regional. 

Cresol investe nas pessoas com base 

em valores compartilhados como 

responsabilidade, democracia, equidade e 

solidariedade. Honestidade, transparência, 

responsabilidade social e preocupação com 

os outros compõem a ética profi ssional de 

trabalho da cooperativa de crédito e são 

valores agregados para o fortalecimento 

de alianças estratégicas.

A Aliança AgriCord é uma iniciativa 

das principais organizações nacionais de 

agricultores em vários países. Atualmente, a 

aliança conta com 12 agri-agências membros, 

representando organizações de agricultores 

da Europa, Canadá, América Latina, África 

Ocidental e Ásia.

Gabriela Quiroga, 
Equipe de Gerência e Parcerias 

Estratégicas AGRICORD

“

Vamos juntos cooperar.

A Aliança AgriCord é uma iniciativa 

das principais organizações nacionais de 

agricultores em vários países. Atualmente, a 

aliança conta com 12 agri-agências membros, 

representando organizações de agricultores 

da Europa, Canadá, América Latina, África 

Gabriela Quiroga, 
Equipe de Gerência e Parcerias 

Estratégicas AGRICORD
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“

As organizações de agricultores estão cientes das enormes diferenças entre os agricultores 

e os sistemas agrícolas do mundo inteiro. Eles criaram o AgriCord como sua aliança global 

para fortalecer as capacidades de seus colegas, para criar condições de igualdade - política e 

econômica - para todos os agricultores, e para melhorar sua segurança de vida.

Cresol e a agri-agência INFOCOS são um parceiro-chave na prestação de serviços 

técnicos a vários parceiros no Sul.

A saúde da governança das organizações parceiras da AgriCord é a chave para a 

sustentabilidade institucional. Estes aspectos colaboram nas fortes transições do mundo de 

hoje com opções transformadoras onde a diversidade de necessidades fi nanceiras e projetos 

em sua especifi cidade, exigem que as cooperativas de crédito ágeis adaptem às estruturas 

de forma inclusiva para atender as necessidades dos parceiros de modo que a gestão e a 

tomada de decisões as coloquem no centro das prioridades. Cresol se caracteriza por sua 

abordagem específi ca e profi ssional a estas complexas realidades, procurando encontrar 

soluções diversas para aqueles com os quais opta por trabalhar”.
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Perú - Los Andes

Victor Chati Perez, 
Diretor Executivo Coopac Los Andes (cidade de 

Cusco - Perú) - Coopac Los Andes

“
“

Desde o ano de 2012 viemos ter contato com a Cooperativa Cresol que opera no Sul do Brasil. 

Faz 4 anos que a nossa relação se intensifi cou. Estamos trabalhando nesse cenário vários temas. 

Um dos temas que estamos trabalhando é sobre a sua experiência em Educação Cooperativa 

para que possamos reproduzir a sua metodologia e seus módulos. E nesse tema estamos 

trabalhando, nos últimos anos, de forma mais permanente e creio, de qualquer forma, ser uma 

longa caminhada de evolução adequada e não só neste trabalho que estamos realizando juntos.

Em todo caso, a minha percepção sobre a Cooperativa Cresol é muito positiva, já que 

consideramos que ela seja a Cooperativa mais importante do Brasil, que trabalha com base 

nos princípios fundamentais do cooperativismo internacional, que nós admiramos muito 

e queremos aprender e já estamos, nessa experiência. Como eu disse, uma das questões 

da Cooperativa Cresol vem trazendo, não está somente no desempenho fi nanceiro, mas 

também em educação e informação cooperativa. Por isso eu tenho um instituto cooperativo 

que especialmente tem como objetivo formar gestores, equipe executiva, enfi m. Consideramos 

que esse trabalho que eles realizam é muito importante, extremamente necessário para o nosso 

desenvolvimento. E por isso esperamos que essa parceria permita que eles possam nos passar 

esse conhecimento sobre educação e informação cooperativa.

Eu acho que seria muito precipitado eu afi rmar, sei que não estamos em processo de 

validação, provavelmente nos próximos meses ou no próximo ano estaremos em condições 

de dizer com mais certeza qual foi exatamente a infl uência deles na direção e no crescimento 

desta Cooperativa. Mas estamos trabalhando nesse processo e a essência deles, na questão da 

direção, também são positivas para o conhecimento da nossa cooperativa.

Escaneie o QR Code 
e confi ra o vídeo.
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A Cooperativa Mulheres Unidas nasceu há 20 anos, como um banco de poupança e 

crédito, e foi justamente criada quando os chefes de família, os homens, começaram a 

migrar para o exterior e as mulheres fi caram como chefes de família. Então, prestamos 

serviços fi nanceiros e não fi nanceiros há 20 anos, principalmente no setor rural.

A nossa instituição sempre trabalhou com grupos vulneráveis, com mulheres vítimas 

de violência, com jovens, com pessoas com defi ciência e com grupos LGTBQIA+.

A gente se encaixa nesse projeto, que tem foco agrícola com a Cresol, para dar atenção 

aos grupos vulneráveis, pois o projeto tem nos ajudado muito.

O projeto é muito importante pois disponibilizamos uma instituição que sempre se 

preocupou com a inclusão fi nanceira - precisamente destes grupos que não tiveram 

acesso ao banco tradicional em determinadas áreas. Daí então, formamos uma aliança 

estratégica para poder atender todos esses setores, com serviços fi nanceiros e não 

fi nanceiros.

Equador - Cacmu“

Jeaneth Chávez 
Gerente Geral da Cooperativa Mulheres Unidas - 
Cidade de Ibarra - Equador

Escaneie o QR Code 
e confi ra o vídeo.

“
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É um prazer para mim, representar a cooperativa Abdón Calderón e ter a 

oportunidade de fazer esse projeto integrador onde as mulheres, os jovens 

podem ter a oportunidade de se capacitarem, sendo motivo para fazer um estágio 

e conhecê-los no Brasil.

Uma das coisas que nos motivou foi o tema da missão e da visão. Adequamos 

certas palavras que devem refl etir sobre essa proximidade com os associados. 

Agora eles podem colocar em prática toda a experiência e adequá-las em nossa 

cooperativa. Eu me senti super bem de ser capaz de pensar sobre isso, o que foi 

muito útil e está nos servindo muito.

Nossa instituição cresceu, tivemos muitos tópicos que melhoramos e foi 

resultado dessa visita. Essas parcerias são muito importantes para o movimento 

cooperativista do Equador.

Equador - Abdón Calderón 

Sonia Vinces 
Cooperativa de Poupança e Crédito Abdón 
Calderón - Cidade de Portoviejo - Equador

Escaneie o QR Code 
e confi ra o vídeo.

“

“
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Um dos grandes desafi os das organizações 

é a coerência entre discurso e prática. Engajar-

se com a governança participativa signifi ca, 

também, realizar a gestão cotidiana de 

maneira democrática, abrindo a oportunidade 

de participação dos colaboradores nos 

processos decisórios. Nosso compromisso 

com o fortalecimento da cidadania começa 

dentro de casa. Contribuímos com a formação 

de profi ssionais altamente qualifi cados para 

a melhor oferta de serviços aos nossos 

cooperados.

Em 2021 foram mais de mil novas contratações. 

Nas localidades em que está presente, a Cresol 

é uma empregadora tida como referência. 

Primamos pela qualidade de vida dos nossos 

colaboradores. Entendemos que é preciso ter 

um time seguro, motivado, bem atendido em 

suas necessidades. Só assim conseguiremos 

manter a excelência nas relações e nos negócios.

Somos uma organização em crescimento e 

quem está conosco vem para fi car. São inúmeras 

as oportunidades de evolução na carreira.  

Famílias positivamente impactadas, vidas 

transformadas, sonhos realizados, esperança no 

futuro. Tudo isso graças à força da cooperação.

Empregabilidade

Cooperação com as equipes: coerência 
na aplicação dos princípios
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Não basta empregar. É preciso oferecer boas 

condições para a elevação da performance, 

cuidando da qualidade de vida. A Cresol 

estima a excelência no relacionamento  com 

seus colaboradores. Todo o nosso quadro de 

funcionários se enquadra na CLT (consolidação 

das leis do trabalho). Nossa política de benefícios 

vai muito além daquilo que é legalmente exigido. 

Sabemos que pessoas felizes trabalham com 

alegria – proporcionando melhores experiências 

aos nossos cooperados.

Solidez e confi ança também se conquistam 

por meio de relações duradouras com nossos 

colaboradores. São muitos que construíram 

carreiras admiráveis conosco, ao longo de 

nossos 26 anos de existência. Oportunidades 

não faltam, decorrentes da franca expansão da 

marca, ampliação das regiões de abrangência, 

elevação do número de cooperados, estímulos 

educacionais para o desenvolvimento 

profi ssional ou mesmo pelo aumento das 

oportunidades de negócios dentro do quadro 

social atual. Cada indivíduo que prospera 

colabora para que toda a sociedade prospere – 

inclusive nossos próprios colaboradores.

Convênio médico, seguro de vida, previdência 

complementar, auxílio creche, subsídio à 

formação acadêmica, são alguns dos benefícios 

disponibilizados aos colaboradores da Cresol. 

Políticas de gestão de pessoas cujo fundamento 

é o respeito à humanidade, individual e coletiva. 

Por esta razão, implementamos o trabalho 

remoto como alternativa para a garantia da 

segurança e da preservação da saúde de nossas 

pessoas. Com todo o suporte tecnológico, 

foi possível manter as operações de nossas 

cooperativas, dando a nossa contribuição no 

período da pandemia. Nas agências, equipes 

trabalhando presencialmente, em formato 

de rodízio. Grupos de risco como gestantes e 

portadores de doenças crônicas tiveram atenção 

especial, mantendo-se em trabalho remoto por 

todo o período.

A Cresol teve atuação relevante no apoio à 

vacinação contra a Covid-19. O isolamento social 

e os novos desafi os trazidos por este delicado 

período nos colocaram em vigilância sobre 

a temática da saúde mental. Nossas equipes 

tiveram acesso a serviços de atendimento com 

profi ssional especialista para apoio psicológico, 

exemplo de ação que contribuiu com a 

manutenção da saúde mental.

Relações de trabalho e evolução de carreira

85Vamos juntos cooperar.

carreiras admiráveis conosco, ao longo de 

nossos 26 anos de existência. Oportunidades 

não faltam, decorrentes da franca expansão da 

marca, ampliação das regiões de abrangência, 

elevação do número de cooperados, estímulos 

educacionais para o desenvolvimento 

profi ssional ou mesmo pelo aumento das 

oportunidades de negócios dentro do quadro 

social atual. Cada indivíduo que prospera 

colabora para que toda a sociedade prospere – 

inclusive nossos próprios colaboradores.

portadores de doenças crônicas tiveram atenção 

especial, mantendo-se em trabalho remoto por 

todo o período.

A Cresol teve atuação relevante no apoio à 

vacinação contra a Covid-19. O isolamento social 

e os novos desafi os trazidos por este delicado 

período nos colocaram em vigilância sobre 

a temática da saúde mental. Nossas equipes 

tiveram acesso a serviços de atendimento com 

profi ssional especialista para apoio psicológico, 

exemplo de ação que contribuiu com a 

manutenção da saúde mental.

85Vamos juntos cooperar.



86 Vamos juntos cooperar.

“Cresol para todos” vai muito além do lema de 

nossa mais recente campanha de publicidade. 

Entendemos que não basta ser uma 

organização diversa, que refl ita internamente o 

perfi l de nossos cooperados e das comunidades 

em que estamos inseridos, é preciso ir além e, 

efetivamente, fazer com que a diversidade se 

sinta inserida. Especialistas em diversidade e 

inclusão apregoam que “não basta convidar 

para a festa, é preciso chamar para dançar”.

Quanto mais políticas internas para a 

inclusão da diversidade tivermos, maiores as 

oportunidades de estabelecermos vínculos 

Diversidade e inclusão:
equidade em todos os sentidos

estreitos e assertivos com a população. 

Porque preferimos fazer negócios com quem 

confi amos. E confi amos mais, à medida que nos 

enxergamos refl etidos no outro.

Acreditamos que são necessárias políticas 

afi rmativas para a garantia da equidade. 

Promovemos e estimulamos, por exemplo, a 

contratação de pessoas com defi ciência. Em 

2021, foram mais de 30 novas contratações 

de colaboradores PCD, de modo a, além de 

cumprir a chamada “lei de cotas”, realizarmos 

verdadeiramente nossa missão de participação 

– indiscriminada, equânime e justa. 

Na Cresol, nenhum assunto é tabu. A 

governança é participativa mesmo em temas 

que, para outras organizações, possam ser 

considerados intocáveis. Remuneração 

executiva é um exemplo disto. Nossa política, 

que defi ne a remuneração da equipe 

gestora, é transparente e simples. Os ganhos 

estão diretamente atrelados ao grau de 

responsabilidade de cada alçada e ao porte 

da cooperativa, e contamos com um time 

executivo em constante aprimoramento.

Nossos diretores possuem a atribuição de 

fazer acontecer as decisões provenientes de 

nossos conselhos de administração. Orientar a 

operação de acordo com a estratégia traçada, 

que refl ete os interesses dos cooperados. 

Eis um compromisso de altíssima relevância, 

que merece ser recompensado com uma 

remuneração de acordo com as melhores 

práticas do mercado.

E quem tem o poder de decisão acerca da 

remuneração adequada aos executivos é a 

nossa assembleia. Mais uma vez, a governança 

participativa vivida na realidade, em todo o 

processo decisório da Cresol.

Remuneração executiva
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Evocando o artigo primeiro da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: “todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para com os outros 

em espírito de fraternidade”, encerramos o ano 

de 2021 com um quadro funcional composto 

por 2.731 mulheres e 1.923 homens. Levamos a 

sério o conceito de liberdade e equidade. Por 

isso, a diversidade não se restringe a cargos de 

entrada. É cada vez mais signifi cativa a presença 

das mulheres, por exemplo, em cargos de 

liderança na Cresol. 

A diversidade étnica também é levada em 

conta por nós. Pelo mesmo critério utilizado 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística), de autodeclaração étnico-racial, hoje 

a Cresol é muito representativa da realidade do 

Brasil. 

Não é apenas uma questão de cumprir as leis. 

É um compromisso com o desenvolvimento de 

todo um povo, que merece ter sua dignidade 

assegurada, especialmente nas relações de 

trabalho. Uma contribuição fundamental para 

um mundo de mais justiça e paz.

87Vamos juntos cooperar.

liderança na Cresol. um mundo de mais justiça e paz.

87Vamos juntos cooperar.
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“
“Colaborador, Leonardo Longo

A Cresol é uma instituição que consegue 

visualizar seu colaborador na sua “essência”, 

ou seja, desde o processo seletivo é 

considerado também a parte humanitária 

do candidato e isso promove a sensação 

de autonomia e liberdade para poder 

demonstrar no dia a dia quem você 

é. E pensando nesse ambiente que a 

organização proporciona, o colaborador 

consegue ter o crescimento profi ssional e 

ter a comunicação com os demais colegas 

independente do cargo, em uma relação 

horizontal e isso refl ete no clima do trabalho, 

que pode ser visualizado na entrega e 

engajamento das potencialidades de cada 

colaborador.

Sendo esse clima fundamental para 

debater assuntos como a inclusão dentro 

da instituição, já que a estrutura física com 

as linhas de raciocínio da cultura da empresa 

se entrelaçam para oferecer uma melhor 

condição voltado ao assunto, assim como a 

escuta para que um processo cada vez mais 

otimizado aconteça.
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Uma preocupação constante na Cresol é a segurança dos nossos cooperados. Diante disto, 

as instâncias de averiguação das informações são muitas - nosso objetivo é que todas as operações 

sejam realizadas sem qualquer possibilidade de dano para o cooperado ou para a nossa instituição. 

Mais uma vez, o fato de sermos cooperativa nos deixa em vantagem neste processo. Estamos 

sistemicamente - Cooperativas, Centrais e Confederação - empenhados em cumprir todas as 

normas, determinações e regulamentos necessários ao excelente atendimento, permitindo que as 

soluções sejam sempre seguras e apropriadas.  

Segurança da informação: 
tranquilidade e confiança em 
cada transação
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Ações e treinamentos aos colaboradores 

Colaboradores atentos aos indícios de 

fraude, e demais itens necessários a uma 

boa operação, precisam estar preparados, 

pois todos os dias há tentativas novas de 

golpes, presenciais ou virtuais. É por isto que a 

Cresol oferece constantemente formações 

e treinamentos sobre estas temáticas 

aos colaboradores. Assuntos do dia a dia, 

abordados de forma objetiva, com casos 

práticos dos nossos próprios cooperados, 

onde buscamos identifi car com clareza indícios 

de operações ilícitas. 

Além do risco das operações, existe também a preocupação com os dados dos nossos cooperados, 

fornecedores e colaboradores, sobre os quais temos o mais rigoroso controle. A preparação do 

colaborador para atuar na relação direta com o nosso cooperado é uma rotina na Cresol. 

Alguns exemplos de ações de treinamentos aos colaboradores e conselheiros: 

• Cursos EAD disponibilizados a todos os colaboradores e diretores da Cresol, com conteúdos 

atualizados anualmente.

• Curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.

• Curso sobre Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo.

• Curso sobre Gestão de Riscos.

• Curso sobre Ética e Conduta.

• Websérie sobre Segurança da Informação.

Em 2021, foram realizadas mais de 104 mil horas de capacitação em LGPD, PLD, Segurança 

da Informação, Gestão de Riscos e Gestão de Riscos Operacional. 

A Nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) surgiu, única e exclusivamente, para trazer 

segurança aos usuários de qualquer sistema que envolva dados pessoais. Na Cresol o cuidado é 

ainda maior pois somos uma instituição fi nanceira, que cuida do dinheiro das pessoas, que tem 

normas e agentes reguladores que  fi scalizam e orientam acerca deste assunto. Os dados dos 

cooperados são protegidos por sistemas de segurança que impedem acessos externos; os 

computadores e celulares de colaboradores são frequentemente averiguados e rastreados 

para que tudo seja o mais seguro possível. O mapa exemplifi ca estas ações: 
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Além da LGPD, a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), é um assunto recorrente em todas 

as instâncias na Cresol, da Presidência ao colaborador atendente, da Confederação às cooperativas 

fi liadas. A partir da determinação do Banco Central criou-se, em 1998, uma política própria para 

cuidar do tema e, junto com ela, ações como treinamentos, defi nição de papeis e responsabilidades, 

tecnologias aplicadas à prevenção de fraudes dentre tantas outras. O objetivo é que, como instituição 

fi nanceira cooperativa, possamos assegurar ao nosso cooperado que jamais seremos coniventes ou 

parciais com ações ligadas aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
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FGCOOP e solidariedade COOPS

A Cresol integra o Fundo Garantidor 

das Cooperativas de Crédito (FGCOOP), o 

qual possui um volume de 0,72% volume de 

contas garantidas (VCG), fechando 2021 com 

patrimônio social de 2,2 bilhões em volume 

de garantia as cooperados do SNCC (Sistema 

Nacional de Cooperativas de Crédito)1 .

Conforme o site do FGCoop, a instituição 

existe para proteger as pessoas que depositam 

seu dinheiro e sua confi ança em uma cooperativa 

de crédito ou banco cooperativo. Proteger os 

depositantes signifi ca garantir os instrumentos 

fi nanceiros, como depósitos à vista e a prazo 

de pessoas físicas e jurídicas, poupança, LCA e 

outros previstos nos normativos vigentes, de 

associados das cooperativas de crédito e clientes 

dos bancos cooperativos em caso de decretação 

de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas 

organizações.

Por perenidade, entende-se a existência 

contínua das organizações do SNCC ao longo 

do tempo, com condições de crescimento em 

bases sólidas. Solidez, por sua vez, signifi ca a 

estabilidade, a segurança e o baixo risco de 

descontinuidade das entidades associadas ao 

FGCoop. A imagem buscada é a representação 

positiva do SNCC na mente dos associados, 

clientes e da sociedade como um todo.

Os limites da regulamentação são aqueles 

previstos no Anexo II da Resolução nº 4.284/2013, 

que especifi ca, por exemplo, a garantia de até R$ 

250.000,00 por CPF/CNPJ e os tipos de depósito 

e letras garantidos.

Conforme BOLETIM MENSAL Ano VII – nº 70 janeiro/2022

92 Vamos juntos cooperar.

Escaneie e acesse o 
vídeo institucional 
do FGCOOP.
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Gestão de risco social e ambiental

Comitê de 
Assessoramento
Comitê de Riscos

A gestão dos riscos na Cresol é feita de forma sistêmica. Temos orientações sobre o que é 

passível de risco ou não, além de muitas instâncias de auditoria sobre o tema. E são muitos estes 

riscos: de crédito, de imagem, operacionais, ambiental, de liquidez, cambial e outros, cada um com 

a sua particularidade e todos presentes no nosso dia a dia. Daí a nossa responsabilidade em deixar 

o cooperado e o colaborador a par das ações necessárias a mitigá-los, para que este aspecto 

também contribua com a nossa sustentabilidade.

Nossa Política de Responsabilidade Socioambiental estabelece princípios e diretrizes em nível 

estratégico, que orientam as ações, os produtos e serviços e a gestão do Sistema Cresol. Dirigentes, 

colaboradores, estagiários e terceiros da Confederação de Crédito, Cooperativas Centrais e das 

Cooperativas Filiadas que compõe o sistema, bem como a todo o quadro social de cooperados 

e usuários dos produtos e soluções da Cresol, além das pessoas físicas ou jurídicas que forneçam 

produtos ou prestem serviços de forma terceirizada a qualquer entidade do sistema, são agentes 

envolvidos e empenhados por esta responsabilidade comum.

A Cresol possui um comitê de riscos sistêmico, 

no qual as Centrais participam, visando a 

garantia da efetiva gestão de riscos.

Alguns dos temas relacionam-se com 

atualização de documentações, sistemas de 

gestão de riscos, status e report de Prevenção 

ao crime de Lavagem de Dinheiro. O objetivo é 

compartilhar com as Centrais e Cooperativas os 

assuntos relevantes nesta área, alinhar e atualizar 

sistemicamente sobre os temas informados.

Segurança da Informação

A informação é um dos bens mais preciosos 

de uma instituição. É o que lhe dá segurança 

para a tomada de decisões. Sendo assim, como 

lidar com este bem tão valioso sem expor nosso 

cooperado ao risco? Temos uma normativa 

específi ca para este objetivo. A Segurança 

da Informação na Cresol orienta e defi ne 

estratégias para que todos os colaboradores, 

de todas as alçadas, tenham acesso ao que é 

correto e o que deve ser feito em caso de trânsito 

de dados. Além dos colaboradores, cooperados 

também têm direitos e deveres sobre as suas 

informações disponíveis à Cresol, corroborada 

pela Resolução do Banco Central que trata do 

assunto relacionado às ações cibernéticas. 
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Relações com o cooperado 
e Capital Social

Ao pertencer a uma cooperativa de crédito adquirimos 

um pedaço da cooperativa para nós. É a nossa parte 

nesta sociedade que se chama “Cota-Parte”. Todos os 

cooperados juntos, com os seus “pedaços” compõem o 

Capital Social da Cooperativa. É ele que forma o patrimônio, 

por isso, quanto mais sócios, maior será a cooperativa, mais 

resultados terá, mais comunidades benefi ciará e maior será o 

desenvolvimento local. O capital aportado pelos cooperados 

recebe uma remuneração que é determinada na assembleia 

da cooperativa, chamada Juros ao Capital. 

Nossa atuação tem o objetivo de entregar um retorno 

fi nanceiro sempre positivo para o cooperado. Ao fi nal do 

exercício, a cooperativa analisa o seu resultado líquido e, 

conforme decisão da assembleia, distribui as devidas 

sobras. As formas de distribuição podem variar, também 

conforme decisão assemblear, mas sempre serão 

destinadas ao cooperado e às obrigações legais - como 

fundo de reserva e FATES, por exemplo. 

Muitas intervenções de educação também 

foram realizadas em 2021 para este fi m, com 

o colaborador e com o cooperado, garantindo 

a consciência sobre os riscos envolvidos e as 

devidas tratativas em situações de atenção. 

Foram desenvolvidas ações internas e externas 

No ano de 2021, as 
cooperativas Cresol 

totalizaram R$1,5 
bilhão em capital 

social.

para elucidação destes temas tão importantes, 

newsletters periódicas com dicas, lives, posts em 

redes sociais e uma websérie sobre Segurança 

da Informação, todos disponibilizados para 

acesso a qualquer tempo.

94 Vamos juntos cooperar.
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“ “
Ética de mercado - 
Nossa preocupação diária 

Toda a atuação da Cresol se sustenta na prática 

dos princípios e valores do cooperativismo. Falar 

de ética no relacionamento com o cooperado 

e entre colaboradores é falar da nossa atuação 

diária, quando atendemos o cooperado e 

entregamos uma cooperativa correta, que age 

dentro das normas e que possui um código de 

ética voltado ao colaborador e ao cooperado. 

Cooperada Viviane Paul,
cooperada da Cresol Vale do Contestado

Parabenizo a cooperativa pela 

transparência e credibilidade que 

passa nas operações que eu realizo, 

demonstrado sempre com clareza as 

sobras do período.

Gestão de práticas anticompetitivas e prevenção da 
corrupção 

Nosso código de ética é estruturante de 

todas as relações, contemplando questões de 

interesses particulares, segurança na informação 

e propriedade intelectual, patrimônio e 

recursos da instituição, contratações com grau 

de parentesco, brindes, presentes, favores e 

outras cortesias, doações e patrocínios, sorteio 

de prêmios e campanhas promocionais. 

Excelência, ética e responsabilidade social são 

os pilares nos quais a Cresol se alicerça. 
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A preocupação com a
Sustentabilidade
passa por muitos aspectos

Um de nossos maiores casos de sucesso em sustentabilidade socioambiental é a certifi cação 

internacional que recebemos, a HBC (Healthy Building Certifi cate – Certifi cado de Edifício 

Saudável) nas agências da Cresol de Francisco Beltrão e Maringá. Fomos os primeiros no Brasil a 

conquistar esta certifi cação, o que nos honra muito, pois retrata o cuidado que temos com nossos 

colaboradores e cooperados.

Política de Responsabilidade Socioambiental
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O prédio conta com 400 painéis solares que já geraram mais de R$ 230 mil de 
economia em 2021. Além de cisterna com alta capacidade, que anualmente economiza 972 
mil litros de água.

Construção sustentável

Além da certificação das agências, o prédio da Central Cresol Baser recebeu da United 

States Green Building Council (USGBC), a certificação Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED) nível Platinum, o mais alto nível de certificação de edificações sustentáveis.

Atualmente, temos 132 agências Cresol com energia limpa.

A meta para o próximo ano é chegar em 150 agências com energia limpa.
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Nosso cuidado com o 
cooperado e com o colaborador 
geraram reconhecimentos

Heath Building Certificate (HBC)
Nós do Sistema Cresol nos sentimos vitoriosos por recebermos 

reconhecimentos e premiações como a da Heath Building Certifi cate 

(HBC). Um prêmio que demonstra todo o cuidado que temos com o nosso 

colaborador e com o cooperado ao proporcionarmos a vivência em uma 

agência sustentável. Temos a certeza de que a qualidade de vida oferecida 

com uma agência com estas características é um valor muito importante 

que conecta o bem-estar às práticas de ESG.

Certificação de Rating recebida pela FICHT Ratings
Tão importante quanto o HBC é a Certifi cação de Rating recebida 

pela FICHT Ratings, entidade avaliadora de risco de crédito reconhecida 

mundialmente pelo rigor e pela forma criteriosa como audita e certifi ca as 

instituições fi nanceiras. Fomos agraciados com o Rating A-(bra), que signifi ca 

solidez, experiência, critério e concessão dentro dos padrões exigidos. Isto 

ratifi ca a seriedade e transparência na condução das operações de crédito 

da Cresol.

GPTW
Somos uma Cooperativa reconhecida pelo GPTW (Great Place to Work – 

Melhores empresas para trabalhar). Esta instituição premia boas práticas de 

gestão de pessoas, valorizando as iniciativas que proporcionam bem-estar 

aos colaboradores e que promovem ações de valorização aos profi ssionais, 

primando pela evolução de carreira e bom clima de trabalho. 

Além do GPTW, a Cresol recebeu em 2021 duas premiações nacionais: 

Melhores Empresas para Trabalhar, no ramo do Agronegócio e no segmento 

Instituições Financeiras - categoria cooperativas de crédito de grande porte. 

É muito orgulho!
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EDUCAÇÃO
COOPERATIVA
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Educação. Necessidade básica para o desenvolvimento humano, talvez uma das poucas 

unanimidades quando pensamos em propostas para a evolução de nossa sociedade. Porém, na 

Cresol, a educação a que nos propomos realizar vem acompanhada de um adjetivo que caracteriza 

o movimento do qual fazemos parte. A nossa educação é cooperativa. Uma educação orientada 

à formação de cidadãos conscientes de nossa interdependência, que promove a inclusão 

econômica e financeira. E não poderia ser diferente. É por meio da educação cooperativa que 

temos condições de propagar conceitos basilares da cooperação e do cooperativismo. O que, para 

nós, vai muito além de uma intenção: é um princípio.

A nossa educação é cooperativa 
e não poderia ser diferente 
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Vivemos, com intensidade, o quinto princípio do cooperativismo – educação, formação e 

informação. Uma responsabilidade diante de nossos preceitos doutrinários. Metaforicamente, a 

educação cooperativa é a semeadura do futuro que desejamos. É desafi ador, porém necessário, 

que nossa ação seja coerente ao nosso discurso, e assim atuamos, visando congruência entre 

teorias e práticas, educamos também por nosso exemplo.

Os objetivos de desenvolvimento sustentável, propostos na Agenda 2030 pelas Nações Unidas, 

são ousados. Erradicar a pobreza, alcançar a igualdade de gênero, promover trabalho decente, 

reduzir as desigualdades, por exemplo, são ações que demandam a evolução humana de maneira 

sistêmica e consistente. Conquistas que serão perenes apenas à medida em que cada ser 

humano alcance condições de perenizá-las. Nada disso será possível de fora para dentro. Aliás, 

a ampliação de nossa consciência nos dirá que nem existe “fora” e “dentro”. Somos parte de um 

mesmo organismo, habitamos um mesmo planeta e nossa prosperidade só será possível a partir 

do desenvolvimento de cada um. Quando um único ser humano evolui, todo 

o planeta também evolui. Eis o papel da educação cooperativa.

Tal visão ampla e holística, se conecta diretamente à compreensão de 

nosso papel imprescindível na preservação do meio ambiente – nossa 

casa comum; e à visão integrada sobre o que faz a prosperidade 

e a paz. Vivemos tempos fl agrantes da vulnerabilidade humana. 

Coletivamente, nossa ação prima, com a ousadia necessária, a 

transformação de vidas. Não haveria causa mais nobre.

Temos a convicção de que contribuímos com o planeta, 

disseminando as mais belas sementes. E somos 

apaixonados pelo que fazemos. Nossa raiz é a educação, 

que na Cresol possui três fi rmes troncos: educação 

fi nanceira e cooperativista, sustentabilidade e 

cooperativismo empreendedor.

Sigamos este belo cultivo, com a certeza 

da colheita farta!
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Aos meus amigos do sistema Cresol. 

Vou falar um pouquinho para vocês 

sobre educação, especialmente educação 

cooperativista. E a gente sabe que com 

educação, a gente consegue transformar 

o mundo. Não é? E quando pensamos em 

educação cooperativa, estamos falando de 

formação de pessoas, pessoas solidárias, 

democráticas e também capazes de priorizar 

os interesses coletivos acima dos individuais. 

Ela, a educação, é uma busca constante, do 

entendimento compartilhado entre todos, 

concretizada por meio do diálogo e do 

consenso.

A educação cooperativa estimula a 

responsabilidade social e também a 

emancipação humana, além de promover a 

inclusão social. Reconhecemos a importância 

dessa educação como instrumento de 

capacitação, do aumento da qualidade 

de vida das pessoas e da sociedade de 

um modo geral, principalmente onde as 

cooperativas estão incluídas. E é por isso 

que acreditamos que essa educação, precisa 

ser parte da formação de comunidades, 

para que a convivência social, efetivamente 

permita a democratização de oportunidades 

e de resultados sociais e econômicos.

Tânia Zanella
Superintendente - Sistema OCB 

“

Em um mundo cada vez mais competitivo, o saber cooperativo se coloca como uma 

opção fundamental para formar cidadãos e esses, os mais conscientes, capazes de olhar não 

apenas para si, mas para o todo e o bem coletivo, princípio básico do nosso movimento. Este 

é o caminho para uma sociedade mais justa, equilibrada e com melhores oportunidades para 

todos. É isso que nós acreditamos e é isso que a gente constrói através do cooperativismo.

“

Leia o QR Code 
para conferir 
o conteúdo na 
íntegra!
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Dinheiro ainda é um tema tabu para muitas 

pessoas. Aprendemos na prática a fazer nossa 

gestão fi nanceira – que nem sempre se dá 

do melhor modo possível. Orçamentação 

doméstica, gestão de despesas, planejamento 

fi nanceiro, são alguns temas fundamentais para 

a promoção da saúde fi nanceira das famílias. E 

isso se aprende desde cedo!

A Educação Financeira é um dos pilares da 

educação e relacionamento da Cresol com o 

cooperado e a comunidade. 

A Casa da Educação Financeira - 
Ações da Cresol 

A educação fi nanceira transforma a vida 

das pessoas, e como efeito multiplicador, 

da comunidade local e, consequentemente, 

impacta na economia do país. Ela proporciona 

às pessoas a possibilidades de fazer melhores 

escolhas; entender os produtos e serviços 

fi nanceiros; consumir de forma consciente; 

evitar dívidas e ter uma melhor qualidade de 

vida.
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Preparação dos Educadores Financeiros Cresol

Em 2021, fortalecemos ainda mais o tema 

da Educação Financeira na Cresol com nossos 

profi ssionais e cooperados. O projeto contou 

com oito encontros quinzenais de mentoria 

com profi ssional especialista, totalizando 494 
Educadores Financeiros capacitados.

Os educadores são profi ssionais que, 

diariamente, inserem em seus atendimentos 

os saberes sobre educação fi nanceira, visando 

contribuir com o aculturamento dos cooperados 

para escolhas conscientes e realização de seus 

sonhos. Eles prestam consultoria fi nanceira aos 

cooperados, entidades, empresas ou até mesmo 

em atendimentos individuais na comunidade. 

Com os nossos profi ssionais capacitados 

em Educação Financeira, oferecemos um 

atendimento especializado conforme a 

necessidade do cooperado. As decisões são 

tomadas em conjunto, sempre para o melhor 

resultado.

Desde o início do projeto, foram certifi cados 

1.294 profi ssionais para atuarem com 

educação fi nanceira junto aos cooperados e 

comunidades. Estes profi ssionais da Cresol 

têm a missão de levar conhecimentos sobre 

o cuidado que cada um deve ter com o seu 

dinheiro, prestando consultoria fi nanceira aos 

cooperados, entidades, empresas e até mesmo 

em atendimentos individuais na comunidade. 

Acessando o QR Code abaixo você poderá 

ver uma amostra deste trabalho, com o grato 

depoimento dos nossos cooperados.

Conheça alguns relatos de quem participou 

desta iniciativa:

106 Vamos juntos cooperar.
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O projeto de educação fi nanceira foi simplesmente maravilhoso. Ele nos 

motivou e nos deixou gratos pela nossa ação, porque vimos que de fato 

conseguimos promover a melhoria na vida de nossos associados. Hoje 

eles conseguem fazer um acompanhamento mais efi caz de suas fi nanças, 

conseguem controlar de forma mais coerente as suas entradas e as suas 

saídas e também como utilizarão seus recursos.

O projeto trouxe melhorias não só para a minha vida pessoal, como 

profi ssional e também na minha vida na Cooperativa, porque quando você 

tem uma educação fi nanceira, você move montanhas, pois tanto a sua vida 

fi ca bem como tudo ao seu redor.

““
““

““

““
““

““

““
““Eu achei muito interessante, pois tirou muitas dúvidas que eu tinha 

referentes à educação fi nanceira. Muita gente não entende como economizar, 

fazer uma aplicação, então achei a ação maravilhosa.

Com esse acompanhamento eu mudei a forma de controlar meu dinheiro, 

hoje eu faço anotações e acompanhamento do que eu compro e do que eu 

recebo, vejo o que é prioridade. Consegui sair do vermelho, situação que já 

durava há alguns anos e pretendo agora adquirir um terreno além de realizar 

outros sonhos.

Escaneie o QR Code e confi ra o relato dos 
cooperados sobre a importância da educação 

fi nanceira para sua qualidade de vida.
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Pessoas

2019

52.844.842

2020

63.241.936

2021

66.597.446

Ações

2019

4495

2020

7282

2021

7597

Foram realizadas ações com os 

mais diversos públicos: crianças, 

jovens, adultos e idosos.

Algumas das ações realizadas: 

eventos virtuais, eventos presenciais, 

visitas aos cooperados, atendimento 

com consultoria fi nanceira aos 

cooperados, ações nos espaços 

escolares e universidades, bem como 

eventos ao ar livre, entre outros!

Duas perguntas nortearam a 

Cresol na Semana da Estratégia 

Nacional de Educação Financeira 

nas escolas: “Qual é a importância 

Além de estar presente no dia a dia de nossas cooperativas, intensifi camos nossa atuação na 

Semana Nacional de Educação Financeira (SENEF),  promovida  pelo Fórum Brasileiro de Educação 

Financeira (FBEF). 

Semana Nacional de Educação Financeira - SENEF 2021

A Cresol tem presença marcante na Semana Nacional de Educação Financeira (SENEF), projeto 

anual que mobiliza instituições em prol desta causa, desde 2014.

Em 2021, realizamos 315 iniciativas. Considerando os últimos 3 anos de participação da Cresol, 

acumulamos mais de 7 mil ações. E o mais importante – nosso impacto. Foram 3.353.630 de 
pessoas impactadas, com aprendizados de primeira necessidade para uma vida melhor!
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Gilson Panceri Junior ,
Presidente da Cresol Meio Oeste

O objetivo dos projetos de Educação Financeira é integrar as crianças ao mercado fi nanceiro, 

explicando a elas como trabalha uma cooperativa de crédito, quais são as suas funções, com 

o objetivo de aproximá-las da realidade que viverão em breve.

Conhecer os processos internos como caixas, a função de analista de crédito, a realização 

de um contrato, sacar um dinheiro e muito importante, como administrar esse dinheiro.

Administrar o próprio recurso faz com que a criança pense em dinheiro, se aproxime do 

mercado fi nanceiro, o que muitas vezes ocorre tardiamente.

Com certeza as crianças saíram daqui com vontade de movimentar recursos, de serem 

associados e até, quem sabe, trabalhar na Cooperativa no futuro. Lá atrás, boas iniciativas 

conseguiram fundar a Cresol e ações agora no presente vão fazer com que o futuro da Cresol 

seja cada vez mais promissor, mas sempre aguerrido à nossa visão e aos nossos objetivos. “
“

Escaneie o QR Code e acesse o site 
de Educação Financeira da Cresol.

das crianças para o sistema fi nanceiro?” e “Qual é o papel da Cresol junto a estas crianças?”. 

A partir destes questionamentos, construímos um projeto para que os colaboradores levassem o 

nosso recado até elas.

O trabalho teve como objetivo fazer os pequenos vivenciarem a prática do dia a dia de uma 

agência da Cresol, com atividades lúdicas. Neste ambiente, participaram de operações de crédito, 

fi zeram depósitos, saques e ainda ganharam uma sessão de cinema, onde, com o dinheiro de 

brinquedo, pagavam e recebiam troco para a compra de refrigerante e pipoca. O exercício da 

educação fi nanceira está nas pequenas coisas e precisa estar presente na vida das crianças, pois 

entendendo este fl uxo, podem se tornar adultos mais conscientes fi nanceiramente.
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O zelo com a saúde fi nanceira não é uma 

preocupação apenas nacional – é um assunto 

globalmente priorizado. A Global Money Week 

é uma campanha mundial sobre educação 

fi nanceira com foco principal para crianças e 

jovens, organizada pela Rede Internacional de 

Educação Financeira da OCDE (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico), e coordenada no Brasil pela CVM 

(Comissão de Valores Mobiliários). Mais de 100 

países participaram da iniciativa, cujo tema desta 

9ª edição foi: “Cuide de você, cuide do seu 

dinheiro”.

A Cresol fez parte deste nobre movimento, 

que ocorreu entre os dias 22 e 28 de março. 

Conectando resiliência fi nanceira e saúde, neste 

momento mundialmente desafi ador, atuamos 

como entidade parceira, por meio de conteúdos 

e materiais para crianças, jovens e professores - 

em português e espanhol, contribuindo além 

das fronteiras de nosso país. Afi nal, não há 

fronteiras para educação de qualidade.

Nesta ação de relacionamento da GMW, a 

Cresol potencializou o alcance de 1.323 pessoas. 

Durante uma semana, divulgamos o assunto em 

redes sociais, contando com o envolvimento 

de jovens que participaram do projeto 

Juventude Conectada, por meio de pílulas 

sobre a importância da educação fi nanceira. O 

conteúdo produzido foi disponibilizado no site 

da Educação Financeira e no canal do Youtube 

da Cresol.

Em parceria com a CVM Educacional, a Cresol 

também preparou um vídeo especial, com dicas 

sobre Educação Financeira para professores do 

Ensino Fundamental, disponível no canal ofi cial 

da Cresol no YouTube e no site da CVM. É uma 

iniciativa que apoia o projeto de Educação 

Financeira nas Escolas e busca aproximação 

do MEC (Ministério da Educação e Cultura), 

para o desenvolvimento de formação para os 

professores da rede pública e privada.

Nos relatórios de buscas do site da Cresol, 

a concentração é em Educação Financeira. 

Lá, foram disponibilizados diversos materiais, 

como: planilhas de planejamento fi nanceiro, 

testes de perfi l, guias de planejamento, 

e-books, podcasts, jogos, artigos, entre outros!

Nesta oportunidade, desenvolvemos e 

disponibilizamos um jogo cooperativo para 

crianças, 3 encartes informativos sobre 

educação fi nanceira, uma avaliação de perfi l, 

uma planilha de controle fi nanceiro, um guia de 

bolso e mais nove vídeos do projeto Juventude 

Conectada para os jovens. Para os professores, 

foram disponibilizados um e-book, um vídeo 

sobre a Estratégia ENEF do Ensino 

Fundamental e um vídeo 

da Cresol que explica 

os projetos educacionais 

existentes em parceria com 

escolas e cooperativas.

Global Money Week

110 Vamos juntos cooperar.
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Nós vivemos em uma sociedade em 

que, na maioria, não somos educados para 

lidar com o dinheiro, com as escolhas no 

tempo, com avaliações de custo-benefício. 

Isso acaba nos levando a uma condição de 

relação com o dinheiro que gera ansiedade 

e frustrações, e como isso é comum, nós 

acabamos normalizando essa situação. 

Entretanto, isso não deve ser entendido 

como normal, comum, porque não deve 

ser assim a nossa relação com o dinheiro 

e as escolhas relacionadas a ele. Romper 

com esse ciclo é algo que exige um esforço 

pessoal e coletivo, pois só assim vamos 

avançar como sociedade. 

Nesse sentido, as iniciativas da Cresol, no 

que dizem respeito à educação fi nanceira, 

têm potencial de serem transformadoras. 

Existe uma preocupação genuína em formar 

uma cultura fi nanceira nas pessoas, o que 

transcende o simples aprender a controlar 

o orçamento doméstico. A estratégia é 

Patricia Palermo,
Economista e Consultora 

Econômica da Cresol

“
“

pensada de uma forma ampla. As crianças são alcançadas através de ações e materiais 

em que o assunto é desenvolvido de maneira leve e lúdica, envolvendo famílias e a 

comunidade escolar. Os jovens e adultos são impactados através da sensibilização 

por meio de palestras, lives, videoaulas, podcasts, ferramentas, enfi m, um conjunto 

de materiais que abordam desde questões psicológicas que impactam as decisões 

de consumo, poupança e investimento até meios de controle e planejamento 

orçamentário. 

Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessas iniciativas que têm a capacidade de 

mudar a vida das pessoas!

Escaneie o QR Code
para conhecer o 

arquivo.
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A Cresol é uma instituição fi nanceira 

cooperativa comprometida com seus 

cooperados e com a comunidade. Acreditamos 

que as pessoas que possuem maior 

entendimento sobre suas fi nanças podem 

fazer as melhores escolhas, o que resulta em 

qualidade de vida.

Nossas ações são norteadas pelos princípios 

propostos pelo Banco Central do Brasil, por meio 

do Comunicado 34.201/2019, sendo eles: valor 

para o cooperado, amplo alcance, adequação e 

personalização, e avaliação e aprimoramento.

Cooperados educados fi nanceiramente 

geram sustentabilidade para a cooperativa, pois 

aprendem a tomar as decisões de acordo com 

prioridades. Realizamos essa empreitada com 

os mais diversos recursos: jogos, ebooks, cursos, 

testes, podcasts, simulados.

Vem conhecer tudo que temos disponível 

no site educacaofi nanceira.coop.br!   

• Podcasts

• Cursos EAD sobre Educação Financeira

• Planilhas de planejamento fi nanceiro

• Simuladores

• Teste de Perfi l Financeiro

• Revistas e passatempo

• Jogos

• Guia de bolso

• Dicas fi nanceiras

• Vídeos

• E-books

Cresol: A casa da Educação Financeira

Escaneie o QR Code
e confi ra.
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• Vídeos

• E-books

Escaneie o QR Code
e confi ra.
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A Cresol, por meio dos projetos educacionais, leva conhecimentos sobre Educação Financeira, 

cooperativismo, sustentabilidade, produção e consumo para as crianças e jovens, estreitando as 

parcerias entre Cresol, Secretarias de educação, escolas, professores, alunos e familiares.

Os projetos Mesadinha e Sua Turma e Um Olhar Para o Futuro são desenvolvidos nos anos 

iniciais do ensino fundamental e o projeto Juventude Cooperativista é realizado com os jovens do 

ensino médio. Em 2021 foi possível impactar 56.285 crianças e jovens de 546 municípios 
diferentes, por meio de mais de 36 mil atividades cooperativas com escolas. 

Projetos Educacionais da Cresol com  
Crianças e Jovens na Escola

ACUMULADO - Número de 
Participantes nas Atividades 

Cooperativas com Escolas

2019

42.525

2020

47.762

2021

56.285

ACUMULADO - Quantidade 
de Atividades Cooperativas 

com Escolas

2019

25.303

2020

32.680

2021

36.149
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A Cresol, por meio dos projetos educacionais, leva conhecimentos sobre Educação Financeira, 

cooperativismo, sustentabilidade, produção e consumo para as crianças e jovens, estreitando as 

parcerias entre Cresol, Secretarias de educação, escolas, professores, alunos e familiares.

Os projetos Mesadinha e Sua Turma e Um Olhar Para o Futuro são desenvolvidos nos anos 

iniciais do ensino fundamental e o projeto Juventude Cooperativista é realizado com os jovens do 

ensino médio. Em 2021 foi possível impactar 56.285 crianças e jovens de 546 municípios 
diferentes, por meio de mais de 36 mil atividades cooperativas com escolas. 

ACUMULADO - Número de 
Participantes nas Atividades 

Cooperativas com Escolas
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ACUMULADO - Quantidade 
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com Escolas

2019
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2020
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Mesadinha UOPF

Acesse o QR Code e confi ra os vídeos de cada projeto

Juventude
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Professora Patrícia D. K. Wolaniuk,
Escola Municipal do Campo Professoras 
Kasprzak/São Mateu do Sul – PR

Alguns depoimentos que nos dão certeza de que nosso 
objetivo com o projeto foi atingido, envolvendo toda a 
comunidade escolar em um propósito muito nobre

Esse projeto foi um projeto muito bom e nós participamos apenas em 

2021, foi um projeto muito rico porque trouxe um material maravilhoso 

pros alunos, com muita relação com a realidade deles, trabalhamos 

diversos conteúdos de muitas disciplinas, de forma interdisciplinar.

Nós sabíamos que tínhamos que fazer um projeto e aí surgiu a ideia 

desse projeto benefi ciar a escola. Foi assim que tivemos a ideia dos 

materiais reutilizados que é algo que eles mesmos comentaram.

Nós tivemos várias devolutivas depois dos trabalhos realizados, desde 

a questão familiar, com muitos pais comentando que as crianças depois 

disso tinham mais cuidado com a natureza, querendo reaproveitar 

materiais passíveis de reciclagem. Houve um despertar de 

consciência, para diversas outras coisas que poderiam ser 

utilizadas com aquele material. Eles amadureceram a ideia 

da reciclagem e fi caram mais criativos, isto fez toda a 

diferença para nós.

““
“

114 Vamos juntos cooperar.

Professora Patrícia D. K. Wolaniuk,
Escola Municipal do Campo Professoras 
Kasprzak/São Mateu do Sul – PR

a questão familiar, com muitos pais comentando que as crianças depois 

disso tinham mais cuidado com a natureza, querendo reaproveitar 

materiais passíveis de reciclagem. Houve um despertar de 

consciência, para diversas outras coisas que poderiam ser 

utilizadas com aquele material. Eles amadureceram a ideia 

da reciclagem e fi caram mais criativos, isto fez toda a 

diferença para nós. ““““
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115Vamos juntos cooperar.

Primeiramente o material era um material muito bom, de excelente qualidade e o 

mais importante é que eles estavam incluídos dentro dos conteúdos da BNCC. Caiu 

como uma luva para os conteúdos do terceiro e quarto anos.

Avançamos quatro volumes contando historinhas diferenciadas. O primeiro volume 

falava sobre a cooperação, em cooperar na questão do lixo, já que estavam numa 

fazenda e cada um tinha as suas tarefas para cumprir e, no fi nal da semana, ganhavam 

uma mesadinha pelo fato de cumprirem as tarefas.

O segundo livro foi muito bom. Se tratava de um passeio, no percurso tinha o 

tratamento de água. Trabalhamos todo o ciclo da água, seus estados, o desperdício e 

escassez de chuva, além de como economizar esse recurso. Sobre a água, trabalhamos 

desde a higiene até a poluição.

O terceiro volume falava sobre a origem dos alimentos. Trabalhamos com massa de 

modelar para que fi zessem o Mesadinha.

E o quarto volume foi o piquenique. Todos levaram seus alimentos saudáveis. Todo 

mundo compartilhou, brincou, leu um livro.

Professora Mirtes Stupp, 
Escola Paul Richardt / Dona Emma - RS

Rita Cagarotto Canton,
Secretária Educação Verê

Ano passado foi um ano muito atípico por causa da pandemia, mas nós conseguimos 

fazer acontecer o cooperativismo na nossa cidade. O tema foi trabalhado com os alunos 

do 4º ano com seus professores, os conteúdos foram repassados para os professores e 

os professores então repassavam para os seus alunos. Entendo que é um projeto de 

muita valia pra nós e com certeza, vamos continuar tendo essa parceria com a Cresol.

““

““

““

““
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““

““

Nós recebemos a proposta de fazer o projeto Mesadinha, mas fi camos muito preocupadas 

devido ao fato de há um ano antes não termos aulas presenciais, apenas remotas.

Algumas questões como a educação fi nanceira a gente não havia trabalhado. O valor do 

dinheiro, como surgiu o dinheiro, coisas que no ano anterior não foram trabalhadas. Decidimos 

por um pré-projeto para que as crianças tivessem uma boa base ao iniciar o Mesadinha.

Fizemos teatro com as crianças, sobre o troco, mercadinho em sala de aula e outras 

atividades, em todas as crianças 

eram bonifi cadas. Trabalhamos 

sobre a conscientização e cada 

turma decidiu separadamente onde 

iriam gastar. Foi muito bonita a 

evolução dela.

Prof. Suzana Pitsch,
Escola  Paul Richardt / Dona Emma - RS

Prof. Dra. Cândida Joelma Leopoldino,  
Coordenadora do curso técnico de 
cooperativismo do IFPR Coronel Vivida/PR

Estou na coordenação do Curso Técnico 

de Cooperativismo, um curso integrado 

ao ensino médio do Instituto Federal do 

Paraná Campus Coronel Vivida, e a Cresol 

é a nossa gigante, nossa parceira.

Tínhamos como objetivo proporcionar 

aos alunos o crescimento profi ssional 

através das práticas do cooperativismo. 

Nesse intuito, o curso Juventude 

Cooperativista foi ofertado aos nossos 

alunos, quando as atividades presenciais 

puderam ser retomadas, fi zemos então, 

um encerramento com a formatura ““

116 Vamos juntos cooperar.

““
deles de uma forma diferente com 

jogos cooperativos, num lugar aberto 

da cidade de Coronel Vivida e foi 

sensacional.

Nós pudemos experimentar na 

prática elementos como cooperativismo, 

cooperação, solidariedade, fraternidade, 

coleguismo e isso só foi possível através 

dessa parceria, o que eu agradeço 

enormemente toda a atenção e toda a 

sensibilidade que a Cresol teve com os 

nossos alunos.

Muito obrigada e espero que possamos 

repetir esta prática tão engrandecedora.
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““

““

““

““
No ano de 2021, tivemos a 

oportunidade de desenvolver o 

programa Juventude Cooperativista 

na Cresol União. Foi um programa que 

avaliamos ser muito positivo tanto para 

a cooperativa como para os jovens que 

participaram do desenvolvimento do 

programa.

Durante o ano, estes jovens 

tiveram a oportunidade de vivenciar 

o cooperativismo na prática, visto 

que eles já realizam o curso técnico em 

Foram realizados nove encontros com os jovens, sendo oito online e um presencial. 

Tivemos também a formatura do grupo, onde reunimos estes jovens para uma palestra 

sobre a educação fi nanceira e um resumo do que foi abordado durante os encontros, 

também foi feita uma dinâmica com os jogos cooperativistas. Fomos surpreendidos com 

a participação de todos.

Ivan Duarte,
Presidente da Cresol União

Vilmar Luiz Bombana,
Vice-Presidente da Cresol União

cooperativismo no Instituto Federal, que 

foi nosso parceiro local para desenvolver 

o programa.

Durante esse período, três eixos foram 

trabalhados, a educação cooperativista, 

a educação fi nanceira e também o 

desenvolvimento profi ssional desses 

jovens.

Os jovens cooperativistas foram 

desenvolvidos na Cooperativa União com 

a parceria do IFPR, no campus aqui da 

cidade de Coronel Vivida.
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A valorização do

professor
na jornada da educação

118 Vamos juntos cooperar.
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A Força do Professor
(Bráulio Bessa)

Um guerreiro sem espada
sem faca, foice ou facão
armado só de amor
segurando um giz na mão
o livro é seu escudo
que lhe protege de tudo
que possa lhe causar dor
por isso eu tenho dito
Tenho fé e acredito
na força do professor.

Um arquiteto de sonhos
Engenheiro do futuro
Um motorista da vida
dirigindo no escuro
Um plantador de esperança
plantando em cada criança
um adulto sonhador
e esse cordel foi escrito
por que ainda acredito
na força do professor.

Na segunda edição da Jornada da 
Educação, a Cresol alcançou o total de 

7.190 participantes, com 6 ações 
desenvolvidas. Fica evidente que se trata 

de um momento de cooperação, onde a troca, 

o conhecimento e a sensibilidade de fazer 

educação, são aspectos de grande relevância.

Pessoas

4.070

2020 2021

7.190

119Vamos juntos cooperar.
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A Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

por meio de pesquisas, tem apontado que 

as pessoas carecem de conhecimentos 

e competências necessários para lidar 

de modo adequado com suas fi nanças 

pessoais, como também desconhecem 

a necessidade de conhecê-los. Urge, 

portanto, levar informação, formação 

e orientação, ou seja, promover 

acesso à Educação Financeira, para 

que as pessoas consigam entender 

os conceitos e produtos fi nanceiros e, 

fazer escolhas bem informadas, saber 

onde procurar ajuda e adotar outras 

ações que melhorem o seu bem-estar e 

possibilitem seu crescimento.

A Educação Financeira tem muito 

a colaborar no sentido de combinar 

o crescimento econômico ao 

desenvolvimento social e de aliar-

se, cada vez mais, à expansão da 

democracia, à proteção dos direitos 

humanos e do meio ambiente. 

Laura Coutinho,
Consultora Educacional para diferentes 
modalidades de ensino e educadora fi nanceira

“

Escaneie o QR Code
para conhecer o 
arquivo.

120 Vamos juntos cooperar.
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A Cresol, por acreditar que esse 

desafi o está alinhado aos princípios 

estratégicos e de responsabilidade 

socioambiental desenvolve projetos 

de Educação Financeira, possibilitando 

que seus colaboradores e cooperados 

planejem melhor suas vidas fi nanceiras

para que consigam ter mais condições de 

alcançarem suas metas e sonhos.

Cabe ressaltar, entre tantos projetos, o 

trabalho voluntário desenvolvido pelos 

Educadores Financeiros da Cresol, que 

prestam atendimento fi nanceiro em 

entidades e empresas para transformar a 

realidade dos cooperados e da comunidade 

local. O projeto de Educação Financeira 

nas escolas, realizado em parceria com 

“

as Secretarias de Educação, é de grande 

valor. Visando educar crianças e jovens 

fi nanceiramente, o projeto coopera de 

forma signifi cativa com a aprendizagem e 

com a expansão da Educação Financeira, 

pois os estudantes envolvidos, por sua 

vez, levarão esse conhecimento para suas 

famílias em um efeito multiplicador.  

Como educadora, fi co muito feliz 

de poder contribuir com a Cresol na 

formação de uma sociedade democrática 

e justa, comprometida com os princípios 

de sustentabilidade que permitirão uma 

base mais sólida para o desenvolvimento 

do País.

121Vamos juntos cooperar.
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e consumo e sustentabilidade, de 

modo simples e divertido, para 

crianças com idade entre 6 e 8 anos. 

Já a Turma do Futuro cuida e apresenta esses 

temas para a moçadinha entre 9 a 12 anos.

Além da coleção com as histórias e vídeos, 

há uma série de jogos e atividades online, ou 

que podem ser baixados em PDF e impressas, 

como subsídio pedagógico para as famílias e 

professores, disponíveis no Educa.

O  Cresol Educa recebeu 47.309 
visitantes e, durante a campanha, os 

interessados realizaram o cadastro e receberam 

as coleções físicas em suas residências. Foram 

enviadas aproximadamente 7 mil coleções 
físicas e chegamos em mais de 1.200 
cidades com essas ações. Tivemos mais de 
2.500 leituras online e aproximadamente 

5 mil downloads de atividades. 

Educação fi nanceira e cooperativismo 
como pilares do Cresol Educa

Cooperativismo e educação fi nanceira. 

Assuntos fundamentais para a formação de 

cidadãos mais conscientes. Acreditamos que, 

quanto antes houver iniciação sobre estas 

temáticas, mais possibilidades de realizarmos, 

juntos, mudanças signifi cativas rumo ao futuro 

que desejamos. 

Diante do cenário pandêmico, as crianças 

deixaram de frequentar os espaços escolares 

e muitas ações que aconteciam se tornaram 

inacessíveis. Assim, em 2021, nasce o Cresol 

Educa, uma estratégia de Educação Financeira 

e Cooperativa para todas as crianças em idade 

escolar. 

Em maio apresentamos ao mundo o Cresol 

Educa, lançado juntamente com a live realizada 

pelo professor Mario Sergio Cortella.

No Cresol Educa, a coleção do Mesadinha 

e Sua Turma, é responsável por apresentar a 

educação fi nanceira, a cooperação, produção 
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Assistimos uma live e fomos surpreendidos com 

a possibilidade de solicitar o kit. Logo fi z o cadastro 

e não demorou para receber em nossa casa uma 

turminha que trouxe vários ensinamentos. Falar 

sobre educação fi nanceira e sustentabilidade de 

uma maneira lúdica e que desperte a sensibilidade 

de fazer a diferença, faz parte da essência dos livros 

da coleção. Após a leitura dos livros, percebemos 

uma mudança nas atitudes da nossa pequena. 

A exemplo, quando fomos ao parque fazer uma 

caminhada, todo lixo que ela encontrava ela recolhia 

e colocava na lixeira, pois afi nal ela dizia: a turma 

disse que devemos cooperar e  jogar o lixo no lugar 

adequado. Não foi diferente com a luz, queria apagar 

todas as luzes, para sobrar fortuninhas, em relação 

ao livro do piquenique, separamos uma tarde para 

realizar a receita do bolo, e, em família  degustamos, 

entendendo a diferença entre valor e preço, visto 

que o momento em família tem seu valor e a 

Cresol por meio do Educa proporcionou muitos 

momentos de valor e aprendizados, experiência 

incrível que fez parte das nossas vidas!

Marciana Camargo, mãe da pequena Louise 
de 5 anos compartilhou seu feedback sobre o 

recebimento do kit:

Escaneie o QR Code e encante-se 
pelo  Cresol Educa!

“
“
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Um Programa inspirador: 

Juventude Conectada

Inspirar o jovem a ser o protagonista da sua 

jornada pessoal e profi ssional, conectando-

se com a essência cooperativista por meio 

de uma experiência de aprendizagem, que 

agrega valor, potencializa resultados e 

fortalece o relacionamento. Nobre objetivo 

do projeto Juventude Conectada.

   

Assumimos o compromisso com os jovens, 

para que, cada vez mais, sejam promotores da 

cooperação. Buscamos orientar toda a energia 

e viço da juventude para que vislumbrem um 

futuro de muita prosperidade para si e para suas 

comunidades.

Semanalmente, realizamos encontros virtuais 

e diversas atividades que totalizaram 110 
horas de interação. Mas que passaram 

voando! Haja energia para tantos aprendizados 

ao longo de 3 produtivos e transformadores 

meses. É preciso coragem para mergulhar 

no autoconhecimento, conectar-se ao 

cooperativismo, reconhecer o valor do dinheiro, 

identifi car oportunidades e assumir o papel de 

protagonista. 

Em 2021 tivemos a 2° turma de jovens 

conectados, e já impactamos mais de 
500 participantes. Os jovens cumpriram 

essa verdadeira maratona de conhecimentos e 

estão prontos para contribuir na transformação 

do mundo - a começar por sua transformação 

pessoal. E vem muito mais por aí!

Escaneie o QR Code 
e saiba mais.
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“
“

Salve, rapaziada da Cresol! Tudo bem com vocês? Espero que sim.

Meu nome é Lucas Silva, sou professor de Finanças desde 2011 e também atuo como 

planejador fi nanceiro, ajudando pessoas a terem uma relação melhor com o dinheiro, 

com fi nanças etc. Tive a honra de ser convidado para o projeto chamado “Juventude 

Conectada”.

Eu acho que é vital uma empresa, uma sociedade, que tenta ajudar o futuro das 

pessoas no entorno, tenta ajudar o futuro das pessoas que estão inseridas na própria 

sociedade, e eu acho que o projeto “Juventude Conectada”, fala justamente sobre o

nosso futuro como sociedade.

Em nosso papo com os jovens, me surpreendi positivamente. Eles participaram 

muito mais do que eu imaginava. Estavam hiper mega curiosos, falando sobre 

empreendedorismo e fi nanças. Acho que esse é o tipo de projeto que realmente 

deixa um legado para a sociedade.

Para mim, é um motivo de grande orgulho participar de um projeto como esse. 

Quero dar parabéns para a rapaziada da Cresol porque, realmente, deixar um legado 

é o nosso grande desafi o! Só assim a gente vai ter um Brasil bastante melhor e acho 

que a Cresol está cumprindo muito esse compromisso e essa ideia.

Lucas Silva
Professor de Finanças e Planejador Financeiro.Professor de Finanças e Planejador Financeiro.

Escaneie o QR Code e 
confi ra o vídeo.
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Os frutos da conexão jovem à essência do cooperativismo por meio do Juventude Conectada, já 

começam a ser colhidos! A exemplo disso, a Cresol conta com a Julia Flores no quadro de conselheiros 

da Cresol Rio Grande do Sul.

Após ter a oportunidade de participar do 

projeto Juventude Conectada, ter um bom 

desempenho e ter o privilégio de conhecer a 

sede da Cooperativa, fui convidada a compor 

o time de conselheiros da Cresol Rio Grande 

do Sul deste ano. 

Fiquei muito animada com o convite e muito 

feliz com a confi ança no meu trabalho. Espero 

que seja uma trajetória de muito aprendizado e 

que eu possa somar ao time, levando o ponto 

de vista de uma jovem empreendedora rural, 

contribuindo para o desenvolvimento de ideias 

e projetos auxiliando no desenvolvimento 

sustentável através do cooperativismo, que 

tive a oportunidade de conhecer através da 

jornada do JC.

“

“Júlia Flores Correa, 
Conselheira da Cresol Rio Grande 
do Sul, 22 anos
Pinheiro Machado - RS

126 Vamos juntos cooperar.
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Conheça mais sobre o Juventude Conectada!

127Vamos juntos cooperar.
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Nosso empenho no apoio 
ao Empreendedorismo

Sabemos que, em nosso país, nem sempre 

o empreendedorismo nasce da vocação ou 

do desejo. É muito comum que ele nasça da 

necessidade de uma alternativa para a geração 

de trabalho e renda. Em todos os casos, é 

necessário buscar a profi ssionalização de um 

empreendimento, para que ele seja sustentável 

e próspero. Com essa consciência, promovemos 

a formação empreendedora como fundamento 

ao desenvolvimento das comunidades em que 

estamos inseridos.

ROTA DA GESTÃO

Uma cooperativa forte só existe a partir da 

somatória de cooperados fortes. A partir desta 

premissa, compreendemos a importância de 

promover o aperfeiçoamento gerencial das 

pessoas que estão à frente de seu próprio 

negócio, uma vez que muitos de nossos 

cooperados são empreendedores formais, 

constituindo a chamada “pessoa jurídica”.

Nosso papel é de desenvolver o 

comportamento empreendedor, em aliança 

com o atendimento consultivo que prestamos. 

Assim, reunimos conceitos e práticas, fornecendo 

conhecimentos que otimizem o gerenciamento 

empresarial, e suportando as evoluções com 

recomendações efetivas de soluções fi nanceiras 

que amparem o crescimento dos negócios.

Análise de cenários, organização fi nanceira, 

fl uxo de caixa, marketing digital, política 

comercial, planejamento, construção de missão, 

visão e valores, são alguns dos temas abordados 

pelos parceiros da Business Group (BG), em 

parceria com o Trias.

O projeto Rota de Gestão fomenta 

o protagonismo de jovens e mulheres 

empreendedoras, público preferencial da 

ação, composta por mentorias e encontros 

de formação ao longo de 9 meses – com 

uma carga horária de 180 horas, no modelo 

de educação híbrido, que une momentos 

presenciais e atividades no ambiente de 

educação à distância. 

Em 2021, 543 cooperados se 

benefi ciaram pela Rota de Gestão, contando 

com a participação de 51% de mulheres e 

73% de jovens até 29 anos, oportunizando 

uma verdadeira guinada em seus negócios. 
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“

“Nós fomos convidados a participar do 

Projeto Rota da Gestão pela parceria 

que temos com a Cresol, e foi muito 

importante pois abriu o meu olhar 

enquanto empreendedora frente ao 

meu negócio. Trabalhamos todos os 

setores da empresa e foi um divisor de 

águas tanto para mim quanto para meus 

colaboradores.

Erica Lima Luiz
proprietária do Restaurante Casa Velha em 
Miradouro-MG. Cooperada Cresol desde 2013

Empreendedorismo 
Urbano

Em parceria com o Sebrae, a Cresol promoveu o programa Empreendedorismo Urbano, para 

empresários dos municípios de Cascavel, Lindoeste, Nova Aurora, Cafelândia, Braganey, Palotina, 

Assis Chateaubriand e Altônia. Workshops online com temas como Finanças, Marketing Digital e 

Liderança. Além dos encontros virtuais, os cooperados passaram por consultorias individuais com 

consultores do Sebrae, para esclarecimento de dúvidas e tratativas de estratégias de acordo com a 

realidade de cada empresa.
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Elivelton Bonfante, 
Nova Brasilândia D’Oeste - Cooperado desde 2019

A gente não consegue as coisas sozinho, a gente consegue as coisas com 

parceria. Com parceria, um cresce, outro cresce, nós crescemos... eu não quero 

parar por aqui, não. Eu quero fazer minha própria marca, quero torrar, embalar, 

vender... a palavra que defi ne é ‘muito obrigado’, por tudo que vocês têm feito e 

acreditado em mim.’

“ “

130 Vamos juntos cooperar.

Elivelton Bonfante, 
Nova Brasilândia D’Oeste - Cooperado desde 2019

130 Vamos juntos cooperar.
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A democracia e o protagonismo
no Programa Juntos e no Plano de 
Relacionamento

Educação cooperativa também se faz 

no dia a dia, no relacionamento com os 

cooperados, no atendimento consultivo, 

na representatividade estimulada, na 

proximidade com as comunidades locais é 

que a educação também acontece – de forma 

nítida e pujante.

Na Cresol, nós sabemos que uma sociedade 

melhor se faz com democracia e protagonismo. 

E isso é o que vivenciamos, intensamente, 

através do Programa Juntos. O Programa prevê 

uma série de ações que acompanha cada fase 

de desenvolvimento do Cooperados, desde 

seus primeiros passos dentro da cooperativa, 

acompanhando o seu desenvolvimento, 

capacitando-os para que participem de 

forma mais efetiva possível na cooperativa. 

O Programa Juntos é o principal instrumento 

de efetividade para o uso do FATES no Sistema 

Cresol. Isso sim é aprender na prática!

Os pilares do plano de relacionamento são: 

cooperar, vivenciar, liderar e participar.

1. Cooperar: desde o primeiro contato 

da cooperativa, o cooperado, ou potencial 

cooperado, é instruído sobre direitos e 

deveres enquanto sócio, além de ter acesso ao 

conhecimento sobre os produtos e soluções 

Cresol.

2. Vivenciar: é o momento de estímulo 

à prática do cooperativismo e da educação 

fi nanceira, a partir dos inúmeros projetos 

disponíveis.

3. Liderar: trata-se da ampliação do 

engajamento e senso de pertencimento (desde 

o estímulo aos Embaixadores Cresol à Trajetória 

de Desenvolvimento – uma qualifi cação 

de lideranças comunitárias realizada em 13 

encontros).

4. Participar: garantia da transparência 

e democracia, por meio da participação nas 

Assembleias de Relacionamento (AGR), um 

momento de preparação às Assembleias Gerais 

Ordinárias e Extraordinárias.

O Plano de Relacionamento foi instituído para 

que o Conselheiro Cresol, por meio do Programa 

Juntos, fi que mais próximo da comunidade e do 

cooperado. O Plano de Relacionamento prevê 

a criação dos Comitês de Relacionamento, 

onde cada agência convida cooperados 

que se destacam pela participação e 

representatividade, para serem Embaixadores 

Cresol.

Embaixador é aquele que está encarregado 

de alguma missão. Exatamente como os nossos 

Embaixadores na Cresol. 
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Eu recebi o convite para a ação 

Embaixadores Cresol enquanto ainda 

estava participando do projeto Juventude 

Conectada. Fiquei animado com o 

convite e aceitei na hora, justamente 

porque poderia aplicar tudo o que estava 

aprendendo sobre cooperativismo. O 

primeiro encontro foi incrível. Através 

de uma conversa descontraída entre 

os participantes e a diretoria, tiramos 

várias dúvidas e fortalecemos ainda 

mais os laços com a Cresol e com o 

cooperativismo.

“

“
Alan Luiz Griebeler,

 Embaixador na Cresol Liderança
28 anos, Sulina - PR

Governança participativa requer 

representatividade das comunidades em que 

estamos inseridos. Lideranças comunitárias, 

pessoas infl uentes, indivíduos que sejam 

referência em suas localidades ou em seus setores 

de atuação. Gente responsável e consciente de 

seu papel protagonista na transformação social 

almejada. Nossa sociedade só evolui à medida 

que é aberto o espaço ao diálogo com aqueles 

agentes sociais promotores das melhorias 

desejadas.

Nosso Plano de Relacionamento prevê essa 

conexão com a sociedade, especialmente 

retratada pela presença dos Embaixadores. 

Ao mesmo tempo uma ação de educação 

cooperativa e governança participativa – pilares 

sinérgicos, que se fortalecem mutuamente.

A presença marcante dos embaixadores 

contribui para o entendimento das 

demandas de cada localidade, e permite 

que nossas decisões se deem de modo 

assertivo e condizente à vocação de cada 

comunidade. Nos comitês de relacionamento, 

ao identifi car continuamente necessidades 

e anseios, a cooperativa tem condições de 

destinar os recursos de seus fundos de maneira 

adequada, desenvolver soluções fi nanceiras 

verdadeiramente inclusivas, buscar parcerias 

contributivas a cada realidade, construir 

intervenções de educação cooperativa 

assertivas e relevantes.

Junto aos presidentes e vice-presidentes 

das cooperativas Cresol, os Embaixadores 

atuam intensamente nas Assembleias Gerais de 

Relacionamento. Governança participativa não 

pode ser compreendida como um evento – pois 

ela precisa fazer parte de nosso dia a dia, como 

um processo fl uente e constante. Assim fazemos 

na Cresol.
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Amigos da Cresol - um programa 
que reconhece o valor do 
cooperado

Reconhecimento também educa. Valorizar as 

boas práticas, a fi delização, as relações perenes 

e contributivas, é uma forma de reforço positivo 

àquilo que desejamos fortalecer em nosso meio. 

Por isso, na Cresol, fazemos questão de que os 

cooperados saibam o seu verdadeiro valor na 

construção deste legado.

O projeto de reconhecimento e valorização 

de cooperados, Amigos da Cresol, coloca luz 

sobre aqueles que merecem todo o nosso 

respeito. Pessoas inspiradoras e reconhecidas 

por sua experiência de vida, infl uentes na 

comunidade, que oferecem lastro à instituição 

a qual pertencem. Uma sociedade que evolui 

valoriza suas histórias, seu passado e sua 

memória. Assim, nossos sócios fundadores 

são reverenciados em momentos oportunos, 

para que nunca nos esqueçamos de nossas 

raízes – fi rmes e profundas – que sustentam o 

crescimento de nosso sistema cooperativo.

133Vamos juntos cooperar.
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Vivemos o 5º princípio na prática - 
cursos livres e educação a distância

Aqui o 5º princípio do cooperativismo 

– Educação, Formação e Informação - é 

colocado em prática para valer. 

A Cresol preocupa-se com a educação e 

capacitação dos cooperados e da comunidade. 

Para oportunizar conhecimento a todos, oferece 

cursos na modalidade de Ensino a Distância - 

EAD, e com certifi cação. 

A Cresol tem em sua plataforma livre 432 
horas disponíveis de formação em 32 cursos 
para a comunidade. Conta com uma base ativa 

de 7.344 usuários. Nos últimos 3 anos, 

2.232 pessoas foram certifi cadas 
nos cursos livres para a comunidade.

No EAD livre da Cresol, disponibilizamos 

diversos cursos e projetos com as temáticas: 

Educação Financeira, Empreendedorismo, 

Sustentabilidade, Liderança e Cooperativismo. 

Os cursos contam com recursos interativos, 

buscando facilitar e contribuir com o aprendizado 

e desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais. 
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A acessibilidade ao 
conhecimento é o 
que nos motiva!

Em 2021, enquanto cursava o técnico de enfermagem e 

buscava novas oportunidades de trabalho, busquei cursos 

para aperfeiçoar meu currículo e minhas habilidades da área 

administrativa. Foi então que tomei conhecimento dos cursos 

gratuitos da plataforma de cursos livres da Cresol e realizei 

vários, afi nal todos eram muito importantes. Assim, pude 

aprender muito e ainda ter os certifi cados, que me ajudaram 

no mundo do trabalho e nas oportunidades que surgiram. 

Hoje atuo no setor de Recursos Humanos e sigo realizando os 

cursos disponíveis.

Amanda de Camargo Tortora,
21 anos, cooperada Cresol

“
“

Escaneie o QR 
Code e confi ra.
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O conhecimento multiplicado 
conteúdos corporativos 
para colaboradores

No ambiente EAD corporativo da Cresol, são 

disponibilizados diversos cursos para qualifi cação dos 

colaboradores, diretores e conselheiros da Cresol. Os 

cursos permeiam as temáticas de liderança, negociação, 

gestão, cooperativismo, entre outros.

Em 2021, disponibilizamos 67 cursos em EAD, 

com média de 12h cada um, totalizando 791 horas 
de conteúdo no ambiente de educação a distância. 

Em média cada colaborador teve 305 horas de 
formação, seja ela online, híbrida ou presencial.

Fates e Fundo Social

São inúmeras as iniciativas de educação que a 

Cresol oferece para seus cooperados, colaboradores, 

conselheiros e diretores. Para subsídio destas atividades, 

a Lei nº 5.764/71 estabelece a composição do Fundo de 

Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), ao qual 

as cooperativas destinam um percentual de suas sobras 

líquidas apuradas no exercício. 

A Cresol realizou diversos projetos de formação e 

relacionamento junto aos colaboradores e quadro 

social em 2021, totalizando o investimento de mais de 
R$11 milhões.

Horas de curso por colaborador

2019

245

2020

369

2021

305

Valor utilizado de FATES no ano

2019

7,0

2020

5,7

2021

11,0
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O Fundo Social foi criado no ano 2021 e já conta 

com mais de R$3 milhões para apoio direto à 

comunidade. O fundo se compõe de uma parte 

do resultado da cooperativa, e sua utilização 

se volta para o apoio, criação e execução de 

projetos de interesse social, em diversas frentes 

como educação, meio ambiente, cultura, saúde, 

bem-estar e qualidade de vida. 

Assim, a Cresol contribui de mais uma forma 

para o desenvolvimento das comunidades, 

apoiando atores fundamentais para as 

sociedades locais e também protagonizando 

diversas ações, que têm o potencial de 

promover impactos positivos e significativos na 

vida de muitas pessoas. 

O nosso compromisso com o interesse pelas 

comunidades, é cada vez mais reforçado por 

esta prática. 

Iomara Gaeski Ziger

Diretora Superintendente Cresol União 

Os projetos do fundo social serão aplicados 

através de programas e ações voltados à 

inclusão e promoção social, além de oferecer 

à comunidade mais vulnerável cursos de 

capacitação em diversas áreas e projetos de 

sustentabilidade para o meio ambiente. 

Os projetos serão planejados e desenvolvidos 

pelas agências de relacionamento, com o auxílio 

do Centro Administrativo, que deliberará o 

aporte dos recursos a serem destinados aos 

projetos. Além disso, a comunidade terá a 

oportunidade de desenvolver estes projetos 

juntamente com as instituições sociais, empresas 

e sociedade civil, grupos sociais, entidades locais 

e comunidades vulneráveis.

Após a discussão pelo Conselho de 

Administração, o Fundo Social foi aprovado em 

nossa Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 

ocorrida no mês de novembro de 2021, tratamos 

desse assunto internamente com os nossos 

colaboradores, trazendo o conhecimento e 

qualificando-os, para que possam dar o suporte 

ao seu desenvolvimento na Cooperativa. 

Com base no ESG (Environmental, Social 

and Corporate Governance), procuramos 

implantar o fundo social como uma política da 

cooperativa, por meio de projetos que visam 

proporcionar à comunidade oportunidades de 

melhorias ambientais e comunitárias.

“
“
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Dia C, cooperar e voluntariado
exemplos capazes de 
mobilizar e transformar

As palavras podem emocionar e 

sensibilizar, mas os exemplos são 

capazes de mobilizar e transformar. 

Assim é o nosso Dia C. Graças a real 

sustentabilidade de nossas cooperativas, 

a Cresol tem condições de subsidiar o 

desenvolvimento social em momentos 

tão urgentes, pelo desenvolvimento 

econômico gerado por meio de nossos 

negócios com os cooperados. A 

transformação do relacionamento em 

resultados, das mais variadas facetas, 

retroalimenta um ciclo virtuoso, que 

transborda por meio de ações sociais – 

especialmente celebradas no Dia C.

Em 2021, com a temática de 

“Reconstruir melhor juntos”, a data 

mais uma vez foi celebrada com diversas 

ações sociais voltadas às comunidades 

e, com especial atenção focalizada, ao 

enfrentamento da Covid-19.

Foram mais de 1.000 voluntários 
da Cresol engajados, que 

arrecadaram mais de 23 toneladas 
de alimentos e materiais, que 

benefi ciaram diretamente mais de 
7.100 pessoas.
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Em Medianeira, Oeste do Paraná, 7 cooperativas se uniram para arrecadar alimentos para 

distribuição à comunidade, dentre elas cooperativas de crédito e de produção. O trabalho coletivo 

resultou em mais de 20 toneladas de alimentos arrecadados. 

Em Minas Gerais, a ênfase foi dada à responsabilidade ambiental, com intervenções enaltecendo 

o “Mês da Cooperação Carbono Neutro”. Calculamos o carbono emitido pelas 20 agências 

durante um mês e realizamos o plantio de 300 árvores como política de neutralização da 

emissão de gases. Além disso, atuamos para a preservação de quatro nascentes locais.
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Fomos além de nosso sistema, participando também de ações de intercooperação. Em Muriaé, 

junto ao Sicoob Credisudeste, Sicoob Uni Sudeste, Sicoob Coopemata e Sicredi arrecadamos 

quase 12 toneladas de alimentos. O princípio da intercooperação foi vivido, em prol da 

comunidade, totalizando cerca de 1.000 cestas básicas.

O interesse pela comunidade e o meio em que estamos inseridos vai muito além do dia Dia C. A 

Cresol União dos Vales, em parceria com a Prefeitura de Ivaiporã, participou do 1º Desfile Alegórico 

Ambiental, com o tema “Fragmentos da Mata Atlântica: um elo social e ambiental.” O evento 

foi realizado em 21 de setembro, “Dia da Árvore”. As apresentações realizadas tinham o propósito 

de reforçar o papel do homem na destruição da fauna e da flora e incentivar a mudança de hábito.

O desfile contou com a participação da Banda Marcial Municipal, Escola de Capoeira Zoeira Nagô, 

que desenvolve o programa Capoeira no Caminho Certo – a arte que educa, coordenado pelo 

contramestre Izaltino Neto, da Petipá Ballet - de Danças Olivia Hauptmann, das crianças do Centro 

da Juventude e também crianças dos Projetos Renascer, Casa de Vivência e Centro da Juventude.
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Durante o evento, a Cresol distribuiu 500 lápis ecológicos com sementes de 
Embaúba para serem cultivados após o uso do lápis. Posteriormente, mais lápis foram 

encaminhados às escolas dos municípios da área de abrangência da Cresol União dos Vales. 
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Cresol União dos Vales realiza doação de R$ 100 mil 
em equipamentos para enfrentamento ao COVID 

A Cresol União dos Vales preocupada com 

o cenário pandêmico realizou a doação de 

R$ 100 mil reais em equipamentos para as 

Secretarias de Saúde de três municípios de 

sua área de abrangência: Cândido de Abreu, 

Ivaiporã e Pitanga. Foram válvulas de oxigênio, 

monitores cardíacos, desfi briladores e oxímetros 

destinados a essas comunidades. 

O presidente da cooperativa, José Paulo 

da Silva, destaca que a Cresol União dos 

Vales está sempre preocupada em apoiar o 

desenvolvimento das comunidades próximas. 

“A cooperativa é um agente social que busca 

todos os dias apoiar as comunidades atendidas, 

seja com soluções fi nanceiras, seja com apoio 

social ou cultural”, afi rma.

Mais do que em qualquer outro período 
vivenciado pela Cresol, pudemos averiguar 

o quanto é verdadeiro nosso lema. Temos 
muito orgulho de poder testemunhar, 
na prática e apesar de tantos desafi os 

vivenciados, que estamos juntos. Sigamos 
nos fortalecendo, mutuamente.

142 Vamos juntos cooperar.
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O impacto na Economia Local - 
Esporte e patrocínios

O esporte é um instrumento poderoso de 

educação. Muitas pessoas têm a oportunidade 

de retomar sonhos, encontrar alternativas, 

resgatar a dignidade, exercitar a disciplina 

e superar limites através do esporte. E nós 

queremos que tais chances sejam cada vez mais 

propagadas. Além de amplifi car a visibilidade 

de nossa marca, o patrocínio ao esporte 

potencializa seu poder de inspiração.

Em 2021, a Cresol formalizou seis contratos 

de patrocínio esportivo com clubes e atletas 

de alto rendimento da região Sudoeste do 

Paraná, sendo: 

• Os clubes de futebol Azuriz FC e Clube 

Esportivo União;

• O Marreco Futsal;

• O lutador de UFC Eliseu Capoeira;

• Os pilotos Wellington Cirino (Fórmula Truck) e 

Gabriel Casagrande (Stock Car).

Fazemos a diferença para estes atletas – 

infl uenciadores de comunidades em que a 

Cresol está instalada. Em contrapartida, sua 

performance, sua gana e seu desejo de vitória 

inspiram e alimentam os sonhos e o orgulho de 

nossos cooperados.
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Sinto uma grande conexão com a Cresol por dois motivos 

principais: como esportista e como cooperado que sou. Me 

sinto muito honrado em representar a Cresol nas pistas, pois 

é uma empresa da minha terra natal, a qual sou cooperado, 

que possui princípios de prosperidade, desenvolvimento, 

aperfeiçoamento educacional fi nanceiro e apoio à comunidade, 

principalmente aos agricultores, profi ssionais tão importantes 

para o nosso país. 

Como cooperado, a Cresol contribui com a minha 

segurança fi nanceira e confi ança numa instituição 

fi nanceira sólida. No esporte, me proporciona estar 

entre as melhores equipes da Copa Truck. Estar em uma 

equipe de ponta exige muita responsabilidade com seus 

patrocinadores.

No esporte como um todo, é preciso muita disciplina, sabedoria e resiliência. Além 

de auxiliar no desenvolvimento do corpo físico, ajuda a desenvolver sabedoria para criar 

estratégias e resiliência, pois o resultado fi nal é sempre uma somatória de erros e acertos. Esse 

conhecimento o esporte tem o poder de passar para as crianças e jovens, promovendo, assim, 

o desenvolvimento social, educacional e econômico.
““

Natural de Flores da Cunha (RS), a paratleta Tatiane Corso Giotti, 

que compete provas de Natação em mar aberto e que é cooperada 

da Cresol em Ipê (RS), é um dos exemplos de que o esporte é para 

todos e que ter apoiadores ao longo desta trajetória pode fazer 

uma grande diferença. Tendo entre as suas conquistas títulos que 

vão desde provas mais rápidas como as de distância de 50m, até 

as mais longas de 600m, 800m e até 1km e 3km, ela defende a 

importância de instituições parceiras que possibilitam que atletas 

se desenvolvam e tenham bons resultados em suas respectivas 

modalidades.

““

““

Wellington Cirino

Tatiane Giotti



145Vamos juntos cooperar.

““

““

Atual campeão da Stock Car, o paranaense de Pato 

Branco, Gabriel Casagrande, que também recebe o apoio 

da Cresol, é outro defensor do esporte como ferramenta 

de transformação. 

“O esporte é moldador de caráter, sempre foi algo 

muito importante na minha vida, foi com ele que eu 

aprendi sobre respeito, lealdade, competitividade, 

dedicação, persistência, por isso acho muito importante 

que todo mundo tenha experiências esportivas, mesmo 

que não seja profi ssionalmente”. 

O automobilista relembra que começou ainda pequeno 

nas competições de kart e foi passando por todas as 

categorias até chegar no Stock Car. Seu sonho sempre 

foi viver do esporte e hoje, além de agradecer por ter 

conseguido concretizar isso, procura sempre subir cada 

vez mais um degrau na carreira e poder também contribuir com aqueles que o apoiam. 

“Como todo trabalho, todo atleta também espera ser remunerado naquilo que faz. Além 

disso, nós precisamos de apoio fi nanceiro para conseguir competir, treinar, para nos dar toda 

a estrutura, em contrapartida, a nossa parte é trazer retorno fi nanceiro para estas marcas. 

Nossa imagem é vinculada a essa marca, por isso eu acho que assim como ela tem que 

zelar pelo atleta, ela espera de nós, não só um retorno de mídia, mas também que sejamos 

um exemplo dentro e fora do esporte”, conclui Casagrande. 

““

“O esporte é onde nos libertamos, nos conhecemos, superamos nossos próprios limites. Ele 

me salvou, me libertou dos meus medos e inseguranças, me trouxe de volta a vida, além de me 

mostrar novos caminhos, me permitiu conhecer pessoas novas e ter várias conquistas. Nem 

sempre é fácil ter alguém que nos enxerga, acredita na gente e apoia, por isso quando 

recebemos algum tipo de incentivo, faz valer cada segundo. É uma via de mão dupla, a 

empresa que apoia pode mudar vidas, e o atleta mostra que tendo pessoas que acreditam ao 

teu lado ele vai longe e vai fazer de tudo para representá-la da melhor forma possível”, afi rma 

Tatiane. 

Gabriel Casagrande,
Campeão da Stock Car
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“Minha conexão com a Cresol vem desde pequena, nasci em Francisco Beltrão, berço desta grande 

cooperativa, onde desde então acompanhei toda a história e desenvolvimento da marca. Vi a Cresol 

se moldar como um dos maiores nomes, e se tornar a grande propulsora do esporte na região!! 

Vi amigos entrarem para esta família e levarem o nome da Cresol no peito, desde então almejei 

estar no mesmo lugar um dia e hoje tenho a felicidade de fazer parte deste time!

Estar na Cresol alavancou minhas expectativas no esporte e na vida, vi sonhos se tornarem 

possíveis e o apoio e confi ança que toda a família Cresol depositou em mim. Tenho grandes 

sonhos dentro do esporte, e para realizá-los preciso ter junto de mim grandes apoiadores, e sem 

dúvidas a Cresol é um dos principais pilares para estes objetivos serem alcançados.

Sempre friso a importância de levar comigo uma grande marca tradicional da minha cidade, o 

quão signifi cativo isso é em minha trajetória.

A frase que sempre digo é “se sou a pessoa e a profi ssional que sou hoje, devo isso ao esporte”.

Não só o bmx, que é o esporte no qual me profi ssionalizei, mas todos os demais que pratiquei e 

treinei desde criança, me moldaram para me tornar uma pessoa melhor.

Com o esporte, aprendi o respeito, disciplina, concentração, 

humildade, confi ança, determinação, dentre outras virtudes 

que são a minha base. E sei o quão importante isso foi para 

mim, pois me manteve longe de várias coisas ruins que o mundo 

nos traz.

Os momentos de alegria que o esporte traz, superam quaisquer 

adversidades que possam surgir.

Gostaria de agradecer a Cresol por toda confi ança e apoio 

sempre depositado em mim, e no grande time de atletas que 

compõem essa família campeã. Que possamos seguir sempre 

juntos e conquistar tudo que almejamos.”

Duda Penso,
Campeã brasileira de BMX Freestyle

““
““
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Somos terra fértil para o 
aprendizado - Conexões com a 
Academia buscando base científi ca

As ações inspiram teorias, que mobilizam 

ações. Essa é a educação cooperativa que 

fazemos. Realizar, analisar, sistematizar e 

teorizar – oferecendo à comunidade acadêmica 

referenciais de boas práticas para e evolução de 

nossa sociedade.

Somos terra fértil para o aprendizado, em 

suas múltiplas faces. Aprender a ser, aprender 

a fazer, aprender a conviver e aprender a 

conhecer – os quatro pilares da educação 

da Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco), nos 

conduzem para a refl exão crítica acerca de 

nossas realizações. Um exemplo disto são 

as produções acadêmicas apresentadas nos 

Anais do 59º Congresso da Sociedade Brasileira 

de Economia, Administração e Sociologia 

Rural (SOBER) & 6º Encontro Brasileiro de 

Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC). 

Cinco artigos selecionados, produzidos por 

colaboradores da Cresol, postos à disposição 

para aqueles que desejem reproduzir nossas 

boas práticas – mergulhando a fundo na 

estruturação de nossas ações. São eles: 

• A agricultura familiar e o papel do 

cooperativismo de crédito no repasse de 

políticas públicas: uma análise junto aos 

cooperados da Cresol de Nova Tebas/PR

• Educação corporativa: estratégia que gera 

inovação, adaptação e absorção (capacidade 

dinâmica) no sistema Cresol

• Estratégias de educação a distância para 
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cooperados Cresol e comunidades

• Implantação das assembleias digitais: 

mecanismo e manutenção do relacionamento 

e participação dos cooperados em processos 

decisórios no sistema Cresol

• Jornada da Educação: Educação cooperativa 

no espaço escolar

Outros eventos também contaram com artigos 

sobre a Cresol. Além de publicações, propomos 

minicursos e palestras sobre Educação Financeira 

no Congresso Nacional de Educação - CONEDU 

e foi um sucesso. De 2018 a 2021, a Cresol foi 

objeto de estudo para 178 teses, artigos, livros, 

planos de negócios e TCC ‘s.

• Livro Saberes

Temos o compromisso de registrar e 

compartilhar nossas experiências, atrelando 

ao mundo acadêmico, mas não basta apenas 

lançar ou publicar livros é preciso levar para 

os ambientes e apresentá-lo à comunidade. 

A exemplo disso, o livro Saberes esteve em 

encontros locais presenciais e compondo kits 

enviados à distância, levando por meio das 

palavras nosso jeito de ser Cresol.

148 Vamos juntos cooperar.
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Estamos em constante movimento e 

adaptação. Buscamos inovar e nos reinventar. 

Nossa superação diária é elaborar estratégias 

que alavanquem a prosperidade. E é assim 

que a inovação acontece. 

Porém, estruturar de modo científi co os porquês 

de nosso sucesso é condição fundamental para a 

perenidade de nosso negócio cooperativo.

Escaneie o QR Code e confi ra.

SABERES foi um dos espaços que 

trabalhamos para o registro do nosso “saber ser 

e saber fazer”. A obra teve vários eventos de 

lançamento durante o ano de 2021 e também foi 

objeto de inserção da Cresol dentro de eventos 

nacionais e internacionais, como: CONDRED 

Digital, Noite de Escritores de Francisco Beltrão, 

site e bibliotecas de inúmeros parceiros. 

149Vamos juntos cooperar.
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• Livro Cresol Minas Gerais - 

Tecendo um Sonho Coletivo

Em 2021 ocorreu, pela Cresol 

Minas Gerais, o lançamento do livro 

elaborado a partir das experiências 

históricas da cooperativa, em parceria 

com a Universidade Federal de 

Viçosa, do Sistema Cresol e da Ong 

Internacional TRIAS. 

O Livro é mais um marco de 

sistematização do conhecimento 

que as cooperativas geram em sua 

atuação, está disponível no QR Code.

Essa obra merece nossa leitura! 

Escaneie o QR 
Code e confi ra.
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Parcerias educacionais para o 
desenvolvimento sustentável - 
Nosso conhecimento 
compartilhado com a 
comunidade

Conhecimento é o ativo que, quanto mais dividimos, mais se multiplica.

E é assim que atuamos, por meio do Infocos Agri-Agência. Somos o maior 

instituto de capacitação para cooperativas de economia solidária no Brasil. 

Atuando como fi lial do Cresol Instituto, são atendidas diversas demandas 

de formação e educação das cooperativas locais, seus cooperados e 

colaboradores. 

Trabalhamos temas como educação cooperativa, gestão e governança de 

cooperativas, educação fi nanceira, capacitação institucional de organizações 

orientadas a cooperados e assessoria em metodologia educacional. 

Em 2021, 306 pessoas participaram de processos de capacitação e 

363 agricultores e agricultoras do Equador foram benefi ciados 

com acesso a mais de USD 1 milhão em crédito agrícola e 
serviços fi nanceiros, através de nossa parceria com a cooperativa de 

Crédito Mulheres Unidas (CACMU).

Acesse o QR Code e confi ra a 
página do Infocos Agri-agência.



152 Vamos juntos cooperar.

Nossas realizações traduzidas em 
reconhecimentos

Educação cooperativa. Não se trata de uma 

fórmula mágica, capaz de solucionar, de uma 

só vez, os inúmeros desafi os da humanidade. 

Um enorme conjunto de ações, consistentes 

e perseverantes, que a cada oportunidade 

impulsionam um passo além em nosso 

desenvolvimento. De uma live a um processo 

de educação com extensa carga horária. 

De um atendimento consultivo à atuação 

como embaixador da Cresol. Da participação 

voluntária no Dia C, à intervenção cuidadosa 

junto às nossas crianças. Da educação fi nanceira, 

à orientação adequada à tomada de crédito.

Sabemos o tamanho de nossa 

responsabilidade e, por este motivo, nos 

alegramos diante do reconhecimento de 

órgãos que nos são referência. É o caso da 



153Vamos juntos cooperar.

FAO, a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, que nos brindou 

com a publicação de um caso que muito 

nos orgulha. Um exemplo da sinergia de 

fatores que nos aproximam dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável da ONU. A ampla 

maioria dos 17 objetivos pautados na agenda 

2030 estão contemplados nesse grande 

exemplo, que sintetiza e exemplifica o poder da 

educação cooperativa.

Publicado em 2021, o compêndio de 

descobertas globais de estudos de caso da 

FAO, apresenta referências de organizações 

de produtores florestais e agrícolas que estão 

construindo resiliência. O único caso que 

representa o Brasil nesta publicação é o que 

relata a inclusão financeira de comunidades 

vulneráveis no bioma da Amazônia, na 

comunidade de Codajás. 

Um dos líderes comunitários, sabiamente nos 

ensina: “seria um suicídio para a humanidade 

pensar numa vida social separada da natureza”. 

Muito antes das novas teorias econômicas 

e filosofias de gestão, o equilíbrio entre as 

pessoas e a natureza era uma premissa de 

nossos antepassados. Aos poucos, estamos 

reaprendendo a força transformadora da 

cooperação.

A mesma parceria em que a floresta 

preservada fornece vida digna às suas 

comunidades deve ser primada por nós. A 

parceria entre Infocos, Cresol e Trias proveu 

soluções sistêmicas, vinculando educação, 

crédito, assistência técnica e senso de 

coletividade. É o cooperativismo que alivia 

as dores da pobreza gerando orgulho na 

autonomia da geração da própria renda.

A FAO enumera os impactos positivos 

gerados, no sentido de melhorar a viabilidade de 

curto e longo prazo dos meios de subsistência 

por meio da sustentabilidade, eficiência e 

lucratividade na produção e ao longo da cadeia 

de valor; aumentar o preparo e a capacidade 

de agir em face das mudanças climáticas e 

outros fatores e choques estressantes; e cuidar 

dos ecossistemas agrícolas e buscando co-

benefícios ecológicos em todas as ações. 

Nada disso seria verdadeiramente sustentável 

sem processos de gestão participativos e 

inclusivos, base sólida para a manutenção dos 

impactos positivos no longo prazo. Transformar 

o mundo é possível. É preciso crer para ver. A 

Cresol acredita e faz acontecer!

No meio científico, o Artigo produzido por 

nós: “Estratégias de educação a distância 

para cooperados Cresol e comunidades” 

foi finalista entre os três melhores 

artigos científicos no eixo “Educação e 

Aprendizagem”, no Encontro Brasileiro de 

Pesquisadores em Cooperativismo - EBPC 2021 

e Congresso da Sober. 

Um importante reconhecimento que reflete 

a relevância de levar as boas práticas da Cresol 

e as suas contribuições para o cooperativismo e 

a educação.
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O Banco Central acredita que as 

instituições fi nanceiras têm grande 

relevância na promoção da educação 

fi nanceira, por estarem constantemente 

em contato com os clientes e terem 

acesso a dados de seu comportamento 

fi nanceiro, insumos fundamentais para 

iniciativas de educação fi nanceira 

mais personalizadas. Em especial, 

as cooperativas de crédito estão 

em posição privilegiada nessa 

missão. As cooperativas de crédito, 

como a Cresol, seguem princípios 

cooperativistas, que colocam o 

interesse na comunidade e sua 

educação, formação e informação 

como parte integrante de seu 

negócio. 

João Maurício Moura
Diretor de Relacionamento, Cidadania e 
Supervisão de Conduta do Banco Central.

“
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“
Depoimento

A sustentabilidade da comunidade é parte essencial para o desenvolvimento das 

cooperativas de crédito, o que inclui a manutenção de sua saúde fi nanceira. É importante 

ressaltar, também, que o crescimento das cooperativas de crédito é atrelado à presença 

física, com abertura de novos postos de atendimento, mesmo em pequenas localidades. 

O atendimento humanizado e presencial torna o cooperativismo ainda mais inclusivo, 

quando comparado a outros segmentos do Sistema Financeiro Nacional. 

Por fi m, há de se exaltar a capacidade das cooperativas, incluindo a Cresol, em se 

renovar. Elas investem não só nas novas gerações, promovendo educação fi nanceira 

e cooperativistas, rejuvenescendo seus quadros sociais, mas também em novos 

processos para tornar a educação fi nanceira por meio das cooperativas, como a 

Cresol, ainda mais efetiva.

Já no contexto da nova Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), o segmento 

cooperativista é ator fundamental para o sucesso da Semana Nacional de Educação 

Financeira. Na 8ª edição da Semana ENEF, realizada em 2021, as cooperativas de crédito, 

assim como em anos anteriores, foram as responsáveis pelo maior número de iniciativas 

durante a Semana; tendo a Cresol papel relevante nos resultados alcançados.



FUTURO
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Realizações que carregam 
a semente do futuro

Este relatório representa nossas conquistas e realizações ao longo do ano de 2021. Nosso sistema se 

fortalece a cada ano, e muito nos orgulhamos de nossos resultados alicerçados pelos eixos de nossa 

matriz de sustentabilidade: finanças inclusivas, governança participativa e educação cooperativa. Se 

em um ano fomos capazes de tamanhos feitos, isso se deu graças à união de esforços coletivos.

Cada realização carrega em si a semente do futuro que desejamos. Cada uma das ações aqui 

apresentadas, cada história relatada, cada número expresso, têm a promessa de multiplicação. Se o 

presente é próspero, é com sustentabilidade que visamos um futuro promissor.

Em nosso sistema acolhemos a diversidade. Vivemos os valores de igualdade e equidade. 

Contribuímos com pessoas de todos os gêneros, de várias gerações. Gente do campo e da cidade. 

Empreendedores e trabalhadores. Pessoas que carregam seus sonhos, os quais temos a grata missão 

de ajudar a realizar. E somos recompensados com uma visão de futuro de esperança e abundância, 

como neste relato dos participantes do projeto Juventude Conectada.
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Prezados senhores,

É com muita alegria que vos escrevemos e deixamos registrado o quanto estamos 

felizes em fazer parte da Juventude Conectada. Recebam nossos parabéns por esse 

projeto de tamanho impacto em nossas vidas. Projeto este, que chegou em um 

momento tão difícil que estamos vivenciando, durante a pandemia, e transformou 

nossas vidas, pois nos possibilitou uma visão mais empreendedora e protagonista, 

nos encorajou, teve o poder de despertar os nossos sonhos e nos fez acreditar no 

nosso potencial de realizá-los.

Um projeto que nos presenteou com uma infinidade de boas histórias para 

compartilhar, com interações, amizades e conexão com jovens de todos os cantos 

do Brasil, nos mostrando que não estamos sozinhos nessa busca incansável de 

melhoria, evolução e cooperação, afinal, juntos podemos ir mais além.

Tivemos acesso a conteúdos que aumentaram nosso conhecimento, e que não 

seria possível se não fosse por meio desta oportunidade, nos instigando a assumir a 

responsabilidade e o controle de nossas vidas, a empreender e melhor nos relacionar 

com o dinheiro.

A Cresol acompanha nossas famílias, é parte de nossas lembranças, vemos a 

contribuição em nossos lares e em nossas comunidades, sempre demonstrando 

interesse pelas pessoas e por seu desenvolvimento. Nos emociona ver o apoio que 

nossos avós e pais receberam especialmente por meio do crédito rural, viabilizando 

a atividade agrícola e pecuária, se transmitindo para nossa geração e se eternizando, 

pois o Juventude Conectada deu vez e voz para nós jovens.

Uma Jovem instituição e a 
palavra de seus jovens
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A Cresol mostrou que acredita em nosso potencial e nos estimula a sermos 

cada vez melhores, investindo no nosso desenvolvimento, nos ajudando a ter mais 

autoconhecimento, autoconfi ança, nos fazendo acreditar em nosso potencial e 

capacidade, e exercitando nossa capacidade de liderança, o que nos abriu muitas 

portas e nos faz sentir o que nossos familiares associados a mais tempo, sentem: 

pertencimento, acolhimento, atendimento humanizado, carinho e atenção.

Percebemos então a grandiosidade do projeto e o seu potencial transformador na 

vida dos jovens envolvidos, sendo um incentivo para a ação e um chamado a sermos 

agentes de mudança e protagonistas. Diante disso, a Cresol tem em mãos um grande 

diferencial: Interesse pelas pessoas, especialmente nós jovens, e proximidade com 

esse público. Pedimos a vocês que sempre mantenham esse bom relacionamento.

Por fi m, agradecemos a vocês por investirem e acreditarem em nós. Somos jovens, 

sonhamos alto e queremos fazer acontecer. A Cresol faz a diferença em nossas vidas, 

é parte da nossa história, e estamos prontos para construirmos as próximas jornadas 

e conquistas, juntos.

160 Vamos juntos cooperar.160 Vamos juntos cooperar.
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Visão de longo prazo: Um futuro 
mais justo, digno e solidário

São muitas as conquistas até aqui. Hoje, 

nos consolidamos como uma das forças do 

cooperativismo fi nanceiro. A partir da união de 

pessoas com propósito comum, já avançamos 

muito. Mas temos plena convicção de que ainda 

há muito a ser realizado.

Jamais perderemos a nossa essência. Encontrar 

as melhores maneiras para solucionar os 

problemas de nossos cooperados, acompanhar a 

evolução digital, colocar a tecnologia a serviço de 

nosso propósito. Desenvolver pessoas, fortalecer 

relações, construir vínculos prósperos e frutíferos, 

capazes de perenizar as nossas realizações.

Temos um belíssimo legado construído. 

Resultado da solidariedade, da fé e do empenho 

de cada um que faz a Cresol acontecer. Nosso 

conhecimento de cultivar, plantar e colher 

converteu-se em sabedoria para, igualmente, 

desfrutarmos colheitas fartas em nossas 

cooperativas.

Não sabemos quais transformações estão por 

vir. Afi nal, à medida que evoluímos, o mundo 

também evolui. Para nós, essa perspectiva é, ao 

mesmo tempo, desafi adora e impulsionadora. 

Pois sabemos que podemos contar com a 

força da coletividade para superar quaisquer 

obstáculos.
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Aqui realizamos sonhos. Desde o 

 financiamento da casa própria, até a introdução 

de tecnologias de ponta no campo. Da 

modernização de agências e digitalização do 

atendimento, à repatriação de recursos ao interior 

de nosso país. Da melhoria da performance da 

produção, à orientação na gestão de recursos 

financeiros. Promover a inclusão financeira é a 

nossa escolha para contribuir com a elevação da 

qualidade de vida das pessoas.

Temos o firme intuito de ser o principal 

agente financeiro de nossos cooperados, 

pois acreditamos que essa é a melhor forma 

de contribuirmos na construção do mundo 

que desejamos. É assim que intencionamos 

progredir em um ciclo virtuoso em que, a partir 

da governança participativa, realizaremos a 

inclusão financeira, alicerçada pela educação 

cooperativa.

Pode parecer uma utopia, mas são as utopias 

que nos movimentam e mobilizam. Somos 

motivados pela transformação. Enxergamos 

a abundância de nossa terra e, por isso, nos 

dispomos a agir em prol de melhores condições 

ao nosso povo.

Acompanharemos sempre a modernidade, já 

que esse é um caminho sem volta. Porém, à nossa 

maneira. O que nos importa, verdadeiramente, 

são as pessoas. Nossos colaboradores, que 

podem sonhar em progredir em suas carreiras, 

almejando desenvolvimento e evolução. Nossos 

parceiros, que podem se orgulhar em fazer 

parte de um propósito grandioso, que impacta 

positivamente a sociedade. E, especialmente, 

nossos cooperados, que fazem ser possível 

esse nosso grandioso sonho coletivo. Pessoas 

que acreditam que é possível fazer diferente – e 

fazer a diferença. Gente que conta conosco para 

construir o futuro. Um futuro mais justo, digno 

e solidário. E esse futuro começa agora mesmo. 
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Quadro síntese

MAPA DE ODS AÇÕES DA CRESOL PÁGINA

ODS 1: 

Erradicação da 

pobreza

Operações de Microcrédito 33

Agricultura 40

Agricultura familiar 41

Produtos sustentáveis 51

Empregabilidade 84

Educação Financeira 105

ODS 2: Fome zero

Operações de Microcrédito 33

Agricultura 40

Agricultura familiar 41

Produtos sustentáveis 51

Empreendedorismo 128

ODS 3: Boa saúde 

e bem-estar

Empregabilidade 

Dia C, Cooperar e Voluntariado 138

ODS 4: Educação 

de qualidade

Ações e treinamentos aos colaboradores 90

Educação Financeira 105

Jornada da Educação 118

Cresol Educa 122

Juventude Conectada 124

Cursos livres - Educação a distância 134

Conteúdos corporativos: EADs, Trilhas, horas, cursos 136

ODS 5: Igualdade 

de gênero

Evolução da carteira de Jovens e Mulheres 33

Empregabilidade 84

Diversidade e inclusão 86

Juventude Conectada 124
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ODS 6: Água 

limpa e 

saneamento

Operações de Microcrédito 33

Ecoefi ciência 96

ODS 7: Energia 

acessível e limpa

Ecoefi ciência 96

Empreendimentos sustentáveis 37

Produtos sustentáveis 51

ODS 8: Emprego 

digno e 

crescimento 

econômico

Operações de Microcrédito 33

Agricultura familiar 41

Empregabilidade 84

Ações e treinamentos aos colaboradores 90

Juventude Conectada 124

Empreendedorismo 128

Cursos livres - Educação a distância 134

ODS 9: Indústria, 

inovação e 

infraestrutura

Operações de Microcrédito 33

Ecoefi ciência 96

Empreendimentos sustentáveis 37

Agricultura 40

Produtos sustentáveis 51

Ações e treinamentos aos colaboradores 90

Empreendedorismo 128

Cursos livres - Educação a distância 134
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ODS 10: 

Redução das 

desigualdades

Evolução da carteira de Jovens e Mulheres 33

Empregabilidade 84

Diversidade e inclusão 86

Empreendedorismo 128

Juventude Conectada 124

Relações com o cooperado e Capital Social 94

ODS 11: Cidades 

e comunidades 

sustentáveis

Ecoefi ciência 96

Empreendimentos sustentáveis 37

Produtos sustentáveis 51

Empregabilidade 84

ODS 12: Consumo 

e produção 

responsáveis

Empreendimentos sustentáveis 37

Agricultura familiar 41

Educação Financeira 105

Empreendedorismo 128

Juventude Conectada 124

ODS 13: Combate 

às alterações 

climáticas

Ecoefi ciência 96

Empreendimentos sustentáveis 37
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ODS 14: Vida 

debaixo d'água

Critérios socioambientais 49

ODS 15: Vida 

sobre a terra

Agronegócio 40

ODS 16: Paz, 

justiça e 

instituições fortes

Assembleias 74

ODS 17: Parcerias 

em prol das 

metas

Empreendedorismo 128

Esporte, Patrocínios e Apoios 143

Cooperação nacional e internacional 76
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versão digital deste relatório
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