Juntos,
olhando para frente,
na mesma direção.
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Ao finalizarmos mais um
ano, prestamos contas sobre os
resultados obtidos e celebramos
as novas conquistas.
Somos uma cooperativa que está
sempre próxima dos seus mais de 680
mil cooperados, fazendo parte do seu
dia a dia e levando soluções financeiras
que facilitam as escolhas e que atendem
aos sonhos do nosso quadro social.
Em mais um ano de incertezas e de um
cenário desafiador, a Cresol se fortaleceu
e buscou o crescimento almejado para
o ano de 2021.
Acompanhe neste relatório os avanços
numéricos da sua cooperativa e vamos
juntos construir uma instituição cada
vez mais sólida.

02

Juntos,
olhando pra frente,
na mesma direção.
Missão
Fornecer soluções financeiras com
excelência por meio do relacionamento para gerar desenvolvimento
dos cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade.

Visão
Ser uma instituição financeira
cooperativa de referência que
desenvolve seus cooperados.

Valores
• Ética
• Excelência
• Sustentabilidade
• Simplicidade
• Credibilidade
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Dados do Sistema Cresol

680 mil
16,8 bi

R$

Cooperados

Ativos
RO

2,03 bi

Patrimônio de
Referência

7,2 bi

Depósitos Totais

6,52 bi

Crédito Comercial

6,5 bi

Crédito Repasse Rural Empresarial

299,4 mi

Resultado Financeiro

R$

R$

R$

R$

R$
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CE

AM

PE
AL
SE
BA

MT
DF
GO
MG

ES

MS
SP
RJ
PR

Somos mais de

SC

RS

680 mil famílias
que cooperam de
Norte a Sul do Brasil
Somos uma das principais
forças do cooperativismo
de crédito.

Vamos juntos!
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Dados da
Cooperativa

8 mil

06
00

Cooperados

R$

260 mi

Ativos

R$

24 mi

Patrimônio de Referência

R$

117 mi

Depósitos Totais

R$

93 mi

Crédito Comercial

R$

115 mi

Crédito Repasse Rural Empresarial

R$

2,5 mi

Resultado Financeiro

Patrimônio de Referência: soma do capital social mais o fundo de reserva. • Depósitos Totais: soma do
saldo em aplicação mais o saldo de conta corrente. • Crédito Comercial: saldo de recursos operados com
recursos da própria cooperativa.

Cresol Costa Oeste
Nossa atuação nas diferentes localidades transforma a vida das
pessoas e de seus empreendimentos. A cada novo ano, ampliamos
nossa conexão com as famílias, parceiros e com as comunidades
onde estamos inseridos.

07

Relatório Anual 2021

Ganhos dos cooperados da
Cresol Costa Oeste em 2021

Bonificação do
pacote de serviços:

123.322,89

Ganhos com bonificação creditada
no pacote de serviços

R$

47.228,59

Para cooperados aplicadores

R$

Para cooperados com conta corrente

R$

Resultado da cooperativa

Juros creditados ao capital social

Distribuição de resultados

76.094,30

2.453.564,47

R$

R$

453.293,46
215.576,00

R$

Total de ganhos sociais: R$ 792.192,35
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capital
remunerado

O resultado gerado volta pra você!
Cooperado, em 2021 o seu capital foi remunerado.
Procure a sua Agência de Relacionamento
e saiba como ampliar os seus ganhos!
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A segurança
e rentabilidade de
investir na Cresol.
A Cresol alcançou novamente números expressivos e,
em 2021, atingiu a marca de R$ 16,8 bilhões em ativos
administrados.
Quando falamos em investimento, as cooperativas
Cresol têm proporcionado aos seus sócios opções que
sinalizam rentabilidade personalizada e negociável,
aproximando os cooperados das melhores soluções.
Mesmo em meio a um cenário econômico desafiador,
nos superamos e reafirmamos nossa evolução no mercado financeiro. Hoje, estamos entre as principais
cooperativas de crédito do Brasil.
Nossa proximidade com o cooperado fez com que
ganhássemos destaque pelo relacionamento com o
quadro social e, assim, intensificamos nossa expansão
para novas regiões, levando desenvolvimento e a
missão em cooperar.
A cada ano, nosso crescimento se consolida e
demonstra a solidez das cooperativas e a confiança
dos cooperados em investir com a Cresol.
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