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Cooperativismo
uma força na
erradicação da pobreza
“O Brasil não pode aceitar mais
que milhares de pessoas continuem
vivendo na miséria, que não
tenham alimentação suficiente, que
não tenham um teto, que não tenham,
enfim, condições fundamentais de vida...
Esta não é uma missão que se
restringe ao nosso governo.
É uma missão de todos os brasileiros”.
Presidenta, Dilma Rousseff

O

s avanços alcançados pelo Brasil no campo do
enfrentamento da pobreza e desigualdade
estão diretamente relacionados à marcha
estruturadora das Políticas Públicas, e essa prática tende a
ser cada vez mais constante a partir do momento em que
temos como um dos pilares da erradicação da pobreza
extrema a Agricultura Familiar.
Na história de conquistas da Agricultura Familiar,
as Políticas Públicas são referências de crescimento e
desenvolvimento, dando incentivo e uma nova visibilidade ao meio rural.
A Agricultura Familiar é uma grande geradora de
riquezas, além de produzir os alimentos, ela é hoje um
ator social importante. São milhares de famílias que
dependem e vivem da força do campo.
A inclusão produtiva, o acesso ao crédito, a
assistência técnica, a qualidade de vida e moradia no
meio rural, o bem estar familiar, a produção de alimentos
gerando renda e desenvolvimento ao agricultor familiar
são exemplos de que as Políticas Públicas fazem a diferença positiva na vida dos brasileiros.
As Cooperativas Cresol são um canal de incentivo
às Políticas Públicas, e través desse Relatório você vai
poder acompanhar como o acesso aos Programas do
Governo e as ações do dia a dia das Cooperativas se
transformam em pontos importantes para a erradicação
da pobreza no Brasil.
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A

Cresol em toda sua trajetória acreditou e investiu no cooperativismo
solidário e na força da Agricultura Familiar e em todo esse período
acumulou conquistas e superou desafios para alcançar seu objetivo
principal que é o fortalecimento da Agricultura Familiar.
Estamos vivendo um momento na Agricultura Familiar que certamente ficará
marcado por conta das conquistas, dos avanços e das políticas que estão se consolidando para o setor.
Agora é o momento da Agricultura Familiar mostrar o poder dos valores e
crenças do cooperativismo e da solidariedade na inclusão social e na erradicação da
pobreza.
A Agricultura Familiar é um dos pilares do Governo para o enfrentamento da
miséria. São milhares de famílias que dependem e vivem da agricultura familiar, e
milhões de brasileiros que consomem o que é produzido através do trabalho do
campo.
Os avanços que aconteceram, a organização das entidades, o surgimento de
novos atores e o cooperativismo como uma grande força além das políticas públicas
que surgiram nesse período são fatores que garantem um futuro promissor para a
Agricultura Familiar.
Dentro deste novo cenário econômico e social as cooperativas de crédito
podem ser apontadas como uma das alternativas mais promissoras para o Sistema
Financeiro Nacional. Um dos principais fatores de crescimento da economia através
das cooperativas está no incentivo do consumo interno, por meio da ampliação de
linhas de crédito. Entre as várias oportunidades disponíveis no mercado, o cooperativismo de crédito se diferencia, cresce e se consolida a cada dia.
Muitos são os desafios e avanços que enfrentaremos para consolidar um
cooperativismo que gere o desenvolvimento da Agricultura Familiar e economia
solidária nas diferentes regiões do País, mas são desafios possíveis com princípios
sólidos de um cooperativismo de inclusão social.

Ouvidoria Cresol 0800 643 1981
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Relatório de
Atividades e
Balanço Social 2010
Central Cresol Baser

Apresentação
O

ano de 2010 foi marcado por muitas conquistas e realizações,
buscando sempre o fortalecimento da Agricultura Familiar e do
Cooperativismo Solidário.
Através deste Relatório de Atividades o Sistema Cresol apresenta
os avanços do ano de 2010, almejando mais realizações para 2011.
Para os próximos passos as Cooperativas Cresol estão organizando-se cada vez mais continuar sendo referência, construindo um cooperativismo de desenvolvimento ao agricultor familiar, e mostrando a força da
cooperação na erradicação da pobreza e na inclusão social.
O crédito rural que as cooperativas trabalham, a cada dia
ganham mais força, desta forma enxergamos um futuro próspero, com
mais conquistas para o cooperativismo de crédito, gerando renda e
atendendo as necessidades de cada cooperado.
É com esse espírito solidário e cooperativista que buscamos, com
nossos serviços, melhorar a qualidade de vida dos cooperados, por isso
em 2011 enfrentaremos os desafios com seriedade e garra, juntos
estaremos buscando melhorar cada vez mais.
Que as realizações apresentadas através deste Relatório, sejam
um estímulo para uma busca ainda maior e para que possamos comemorar juntos ainda mais conquistas para a Agricultura Familiar e o
Cooperativismo Solidário.

MISSÃO
Promover a inclusão social da
Agricultura Familiar através do
acesso ao crédito, da poupança e
da apropriação do conhecimento,
visando o desenvolvimento local e
a sustentabilidade institucional.

VALORES
Excelência
Ética
Honestidade
Transparência
Responsabilidade Social

PRINCÍPIOS
Interação Solidária
Formação, Capacitação e Organização
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Descentralização das Decisões
Democratização e Profissionalização do Crédito
Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Local Sustentável

VISÃO
Crescer junto com o quadro social para atender o
maior número de famílias agricultoras, oferecendo
acesso ao crédito e a produtos financeiros na busca
do desenvolvimento e da inclusão social.
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Responsabilidade Sócioambiental

A

Cresol procura ser um diferencial positivo na vida de milhares de
famílias agricultoras, contribuindo para uma sociedade mais
equilibrada, com oportunidades iguais para todos. Através de
ações com o foco na sustentabilidade, o Sistema Cresol incentiva a
formação e a valorização da cidadania.
A Responsabilidade Socioambiental está constituída de um
conjunto de práticas, ações e iniciativas de gestão de atividades sociais e
ambientais em benefício da comunidade, proporcionando a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do ser humano, por
meio de ações preventivas, educativas, culturais, artísticas, esportivas e
assistenciais, em defesa dos direitos humanos, do trabalho, do meio
ambiente e da justiça social.
As ações estratégicas com o foco na sustentabilidade sempre
estiveram presentes na história de crescimento do Sistema Cresol e de seu
relacionamento com todos aqueles que participam da sua evolução.
As Cooperativas Cresol trabalham cada vez mais em ações e
estratégias de desenvolvimento do repasse de um crédito focado na
interação solidária e em sintonia com as demandas ambientais e questões
sociais, primando pela utilização consciente dos recursos disponíveis no
meio ambiente.
Uma atitude responsável em relação ao ambiente e à sociedade,
não só garante a não escassez de recursos, ou assistencialismos, mas sim
a preservação com a orientação de ações no cotidiano de cada um dos
cooperados da Cresol.
Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras. É a Cresol ensinando a cada dia o
caminho correto para um novo Cooperativismo com a certeza de um
futuro cada vez mais: Socialmente Responsável e Ecologicamente Correto.

08

Resultado Social-Econômico

Distribuição por Partes Interessadas
2010
Contribuição de Impostos
1.419.779,80
Empregados
20.400.432,75
Salários
13.302.130,28
Encargos previdenciários
3.881.147,77
Benefícios (Alimentação, Saúde, Transporte e Seguros) 2.633.214,10
Capacitação e desenvolvimento profissional
583.614,60

2009
1.395.368,63
18.458.347,09
12.423.582,92
2.982.616,27
2.187.786,18
864.361,72

Indicadores do corpo funcional
Nº de empregados
Nº de admissões
Nº de empregados acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na Cresol

762
258
39
428

O

s agricultores familiares cooperados da Central Cresol Baser economizaram em 2010 mais de R$ 85 milhões, realizando suas operações nas
Cooperativas do Sistema e não nas instituições bancárias. Esse valor é a
diferença entre o que cooperado pagou na Cooperativa e o que ele pagaria, caso
tivesse realizado as mesmas operações nos bancos. A esse valor, somamos as
sobras acumuladas nesse período, que retornam aos cooperados após a aprovação da Assembleia. Com esses recursos aplicados na própria comunidade, movimentando a economia e gerando poupança, o cooperativismo de crédito cumpre
uma de suas principais funções que é a de auxiliar no desenvolvimento social e
econômico das comunidades onde atua.

1- Taxas de Juros
Finalidade

Cheque
Especial

Empréstimos

Média Bancos* (a.a)
Média Cooperativa (a.a)

163,78%
96%

55,75%
27,60%

Diferença

67,78%

28,15%

6.023
4.082

187.878
52.887

Média Anual Carteira (R$ mil)
Economia do Cooperado (R$ mil)

A diferença entre as taxas de juros dos bancos
com relação a cooperativa gerou uma economia
aos cooperados da Cresol de:

Os sócios das Cooperativas
filiadas a Central Cresol Baser
economizaram em 2010 mais de

85 milhões

56.969
milhões

2- Tarifas
Valor Tarifado nos Bancos* (R$ mil)
Valor Tarifado na Cooperativa (R$ mil)

31.517
4.640

Os cooperados da Cresol economizaram em tarifas
utilizando a cooperativa e não os bancos mais de:

26.877
milhões

3- Sobras
Sobra líquida a disposição da AGO (R$ mil)
Sobras do exercício com dedução das destinações legais (FATES e Reserva Legal)

A economia final que o cooperado da Cresol teve
realizando suas operações, na cooperativa e não
nos bancos foi de:

1.667

85.513
milhões

* Fonte: Banco Central e Fundação PROCON/SP, 2010.
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Balanço 2010

Balanço 2010

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INT. SOLIDARIA - CRESOL BASER
Rua Nsa. Sra. da Glória 52 A Br Cango - Edifício CRE$OL.

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INT . SOLIDARIA - CRESOL BASER
Rua Nsa. Sra. da Glória 52 A Br Cango - Edifício CRE$OL.

CNPJ: 01.401.771/0001-53

CNPJ: 01.401.771/0001-53

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários
Títulos de Renda Fixa
Cotas de Fundos de Investimentos em Renda Fixa
Relações Interfinanceiras
Repasses Cooperativas
Provisão para CLD – Repasses filiadas
Operações de Crédito
Empréstimos às Cooperativas - Recursos Próprios
Provisão para CLD – Recursos Próprios
Outros Créditos
ESTOQUES

Materiais de expediente

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Repasses Cooperativas
(-) Provisão para CLD – Repasses filiadas
Empréstimos às Cooperativas - Recursos Próprios
(-) Provisão para CLD – Empréstimos - Recursos Próprios
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado de Uso
Edificações
Móveis e Equipamentos de Uso
Outras Imobilizações
(-) Depreciação Acumulada

31.12.2010
302.812.307,34
262.118,05
10.443.021,85
155.561.011,49
155.561.011,49
130.524.406,61
131.180.308,15
(655.901,54)
965.067,28
984.165,72
(19.098,44)
4.836.273,76

31.12.2009
240.870.355,83
512.769,18
11.008.460,41
101.639.330,29
101.639.330,29
125.153.988,84
125.782.903,36
(628.914,52)
2.309.958,05
2.321.565,88
(11.607,83)
59.890,63

220.408,30
220.408,30

185.958,43
185.958,43

283.681.263,68

204.701.628,03

279.377.904,44
269.354.160,12
(1.346.770,80)
11.427.653,39
(57.138,27)

201.462.672,96
190.697.385,17
(953.486,93)
11.777.663,04
(58.888,32)

4.303.359,24
2.877.618,14
1.425.741,10
475.583,64
1.341.576,40
562.421,10
(953.840,04)

3.238.955,07
2.085.118,14
1.153.836,93
435.000,00
1.047.867,07
358.645,97
(687.676,11)

NOMENCLATURA DAS CONTAS
RECEITAS/INGRESSO INTERM. FINANC.

Ingressos de operações de Crédito (próprios)
Ingressos de repasse interfinanceiros
Ingressos de Intermediação Filiadas (Comissão/Spread)
Ingressos de Títulos e Valores Mobiliários
DESPESAS/DISPENDIO INTERMED. FINANC.

Dispêndios com operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Operações de Créditos e outros passivos
(-) Recuperação Créditos baixados prejuízo
Dispêndios Depósitos Inter-cooperativos
RES. BRUTO INTERMED. FINANC.
DESPESAS/DISPENDIOS OPERACIONAIS

Dispêndios de Pessoal (Salários, encargos, honorários, benefícios etc)
Dispêndios Administrativos
Dispendios com Participações
Dispêndios com projetos e convênios
Dispêndios Tributários
Dispêndios de Depreciação
(-) Recuperação de Despesas (Materiais, auditorias e Outros)
OUTROS INGRESSOS/DISPENDIOS OPERACIONAIS

Ingressos de projetos e convênios
Ingressos de mensalidades de cooperativas filiadas
Outros Ingressos e Participações
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas não Operacionais
Despesas não Operacionais
RESULTADO ANTES DAS PROV. IMPOSTOS

586.493.571,02

445.571.983,86

31.12.2010

31.12.2009

CIRCULANTE

293.183.724,61

235.325.822,86

Relações Interfinanceiras
Obrigações p/ Empréstimos e Repasses (Bancos Oficiais)
Obrigações p/ Empréstimos e Repasses (Bancos privados)
Centralização financeira – Cooper. Filiadas (Aplic Diversas)
Unificação das Aplicaçõs Financeiras – Cooperativas Filiadas
Outras Obrigações
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas Obrigações

283.720.600,39
127.067.728,26
9.987.534,12
12.127.498,76
134.537.839,25
9.463.124,22
196.081,22
923,94
9.266.119,06

225.202.786,49
119.994.539,37
9.976.935,09
13.512.939,51
81.718.372,52
10.123.036,37
41.189,34
10.081.847,03

NÃO CIRCULANTE

293.309.846,41

210.246.161,00

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Obrigações p/ Empréstimos e Repasses

269.354.160,12
269.354.160,12

190.697.385,17
190.697.385,17

23.955.686,29
22.109.419,47
1.607.860,82
990.096,95
617.763,87
238.406,00

19.548.775,83
17.968.962,78
1.375.728,37
757.964,50
617.763,87
204.084,68

586.493.571,02

445.571.983,86

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
Fundo de Reserva
Fundo de Equilíbrio e Liquidez
Sobras ou perdas a Disposição AGO

TOTAL DO PASSIVO

31.12.2009
25.471.117,26
1.300.112,71
11.675.369,99
2.999.216,90
9.496.417,66
(21.511.949,44)
(11.855.764,56)
(1.751.138,42)
(7.905.046,46)
3.959.167,82
(5.992.096,84)
(2.501.590,44)
(3.133.836,83)
(1.099.002,40)
(19.807,92)
(207.849,11)
969.989,86
2.263.703,90
1.099.002,40
1.164.701,50
230.774,88
9.324,76
93.997,44
(84.672,68)
240.099,64

Saldo em 31.12.2008

MUTAÇÕES 2009
Sobras do primeiro semestre 2009
Sobras do segundo semestre 2009
Destinação das Sobras 2008
Integralizacão de capital
Destinação Reserva Legal
Destinação Fates
Saldo em 31.12.2009

MUTAÇÕES 2010
Sobras do primeiro semestre 2010
Sobras do segundo semestre 2010
Destinação das Sobras 2009
Integralizacão de capital
Destinação Reserva Legal
Destinação Fates
Saldo em 31.12.2010

72.970,96
111.399,33
-94.503,00

94.503,00
3.722.077,00

3.722.077,00
18.437,03

11.078.371,94

577.239,78

617.763,87

156.714,75

-18.437,03
-9.218,51

-9.218,51

156.714,75

12.430.090,34

142.175,84
97.923,80
-156.714,75

142.175,84
97.923,80

6.890.590,84

6.890.590,84
24.009,97

17.968.962,78

757.964,50

617.763,87

204.084,68

-24.009,97
-12.004,99

-12.004,99

204.084,68

19.548.775,83

237.687,66
42.789,99
-204.084,68

237.687,66
42.789,99

4.140.456,69

4.140.456,69
28.047,77

22.109.419,47

72.970,96
111.399,33

990.096,95

617.763,87

-28.047,77
-14.023,88

-14.023,88

238.406,00

23.955.686,29

PROVISÃO DE IMPOSTOS

280.477,65

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

TOTAL DO ATIVO

31.12.2010
32.170.330,75
1.326.617,99
14.071.862,10
4.025.233,97
12.746.616,69
(25.663.097,17)
(14.329.843,67)
(786.011,45)
(10.547.242,05)
6.507.233,58
(8.932.449,37)
(3.974.810,15)
(4.219.582,96)
(610.689,26)
(746.168,48)
(18.194,25)
(276.747,23)
913.742,96
2.706.439,94
746.168,48
1.271.719,45
688.552,01
281.224,15
(746,50)
(746,50)
280.477,65

MUTAÇÕES 2008
Sobras do primeiro semestre 2008
Sobras do segundo semestre 2008
Destinação das Sobras 2007
Integralizacão de capital
Destinação Reserva Legal
Destinação Fates

EM 31/12/2010
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO
(-) DESTINAÇÕES
- Fundo de Reserva 10%
- FATES 05%
SOBRAS/PERDAS A DISPOSICAO AGO

280.477,65
42.071,65
28.047,77
14.023,88
238.406,00

240.099,64
36.014,96
24.009,97
12.004,99
204.084,68

Francisco Beltrão, 31/12/2010

EVENTOS
Saldo em 31.12.2006
MUTAÇÕES 2007
Sobras do primeiro semestre 2007
Sobras do segundo semestre 2007
Destinação das Perdas de 2006
Integralizacao de capital
Destinação Reserva Legal
Destinação Fates
Saldo em 31.12.2007

Capital
Social
5.025.194,94

Fundo de
Reserva
564.903,47

Fundo de E.
Sobras
Liquidez Acumuladas
617.763,87

-111.721,73

-111.721,73

6.096.140,55

17.927,93
93.252,09
111.721,73

17.927,93
93.252,09

2.331.100,00

2.331.100,00
11.118,01

7.356.294,94

Total

464.299,75

-11.118,01
-5.559,01
617.763,87

94.503,00

-5.559,01
8.532.861,56

2010

2009

280.478
35.790.514
(35.510.036)
0
0

240.100
28.798.808
(28.558.709)
0
0

224.092
266.164
0
266.164
(42.072)
0
(42.072)

119.515
119.515
0
119.515
(36.014)
0
(36.014)

(3.593.157)
1.693.150
1.693.150
(4.776.383)
(4.776.383)
(34.450)
(34.450)
(85.545.526)
(85.545.526)
85.729.964
85.729.964
(659.912)
(659.912)

(5.444.056)
(6.418.746)
(6.382.732)
2.658
2.658
(48.243)
(48.243)
(106.878.964)
(106.878.964)
106.462.483
106.462.483
1.436.755
1.436.755

(3.088.587)

(5.084.442)

(792.500)
(538.068)

(1.999.318)
(247.815)

(1.330.568)

(2.247.133)

Ajustes as sobras/perdas liquidas
Despesas de depreciacao e amortizacao
Despesas de amortização
Despesas de Depreciação
Outros Ajustes
Apuração de Resultados (Participações)
Destinações dos resultados fundo reserva e FATES
Variações Patrimoniais (afetam o resultado/receitas e despesas)
Operações de Crédito
Operações de Crédito
Outros Creditos
Outros Creditos
Outros Valores e Bens
Outros Valores e Bens
Relações Interfinanceiras/Interdependenciais
Relações Interfinanceiras
Obrigacoes por emprestimos e repasses
Emprestimos no pais outras instituicoes
Outras obrigações
Outras obrigações
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

240.099,64

DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras Perdas liquidas antes do IR e CSLL
Contas resultado Credora
Contas resultado Devedoras
Apuracao Resultado (IR CSLL)
Redução das despesas não financeiras (Provisões)

DESCRIÇÃO
1 – RECEITAS/INGRESSOS
1.1) Receitas de intermediação financeira
1.2) Outras receitas operacionais
1.4)Provisão para Operações de Crédito-constit./reversão
2 - Despesas da Intermediação Financeira
2.1) Despesas de intermediação financeira
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.3) Perda/recuperaçao de valores ativos
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4 – RETENÇÕES
4.1) Depreciação, amortização e exaustão
4.2) Destinações (Fates, Reservas)
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFER.
6.1) Participação em outras empresas
6.2) Receitas financeiras
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL (5+6)
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1) Pessoal
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.3) Juros / despesas financeiras
8.4) Aluguéis
8.5) Sobra líquida do exercício

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
2010
35.004.502,20
19.423.714,06
16.366.799,59
(786.011,45)
30.886.378,85
14.329.843,67
16.556.535,18

2009
27.047.670,04
15.974.699,60
12.824.108,86
(1.751.138,42)
24.209.162,74
11.855.764,56
12.353.398,18

4.118.123,35
318.818,88
276.747,23
42.071,65
4.436.942,23
-

2.838.507,30
243.864,06
207.849,11
36.014,95
3.082.371,36
-

Variações patrimoniais
Aumento/(redução) de capital
Aumento/(redução) de capital
Resevas de lucro
Resevas de lucro
Sobras ou perdas acumuladas
Destinação das sobras relativas ao exercício anterior

4.140.457
4.140.457
232.132
232.132
(204.084)
(204.084)

6.890.591
6.890.591
166.507
180.723
(171.403)
(156.714)

4.436.942,23
2.594.643,24
3.542.704,22
18.194,25

3.082.371,36
2.594.643,24
2.370.750,63
19.807,92

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

4.168.505

6.885.695

238.406,00

204.084,68

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa
Caixa e equivaletnes de caixa no inicio do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

(250.651)
512.769
262.118

Aquisicoes de investimentos
Aquisições de imobilizado de uso
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(445.880)
958.649
512.769

Francisco Beltrão, 31/12/2010
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Balanço 2010

VI - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇ Õ ES FINANCEIRAS EM 31/12/2010.
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Cooperativa Central de Crédito Rural Com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL BASER, Situada na
Rua Nossa Senhora da Glória, Bairro da Cango, Francisco Beltrão – PR, é um órgão de crédito, de representação
política e de serviços que compreende: Cooperativas singulares, Bases Regionais, criada em 2000.
A Central Cresol BASER, tem o papel de representar legal e politicamente as Cooperativas Filiadas e Bases
de Serviços junto ao Banco Central e à sociedade civil.
Estabelece e fomenta as relações de parceria, tanto com
organizações da agricultura familiar, como com instituições públicas e privadas, de forma a assegurar a
sustentabilidade institucional. Atua nos estados do Paraná e Santa Catarina. É autorizada pelo Banco Central do
Brasil, sob número 1019501/2000.
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera, revoga e introduz novos
dispositivos à Lei 6.404/76, notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matérias contábeis, em vigência desde 1º
de janeiro de 2008. Essa Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas
normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis estejam em
consonância com as normas internacionais de contabilidade. As demonstrações contábeis foram elaboradas em
conformidade com as práticas previstas na lei e em atendimento ao COSIF, Lei 5764/71 e em observância das
mudanças de práticas contábeis adotadas no Brasil, introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 .
Os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que não foram
adotados pelo Banco Central do Brasil até 31 de dezembro de 2010, não estão considerados nestas demonstrações.
Estando seus valores demonstrado em (R$1,00) Reais.
NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os dados
Conta:
Adiantamento para o Imobilizado
Seguro de vida patrimonial e numerários
Recursos de prêmios e Campanhas
Recursos de PGPAF a receber da STN
Spreads a Recuperar - BNDES
Total Outros Créditos

e) Estoque
O estoque é avaliado pelo método de custo médio ponderado, cuja composição é de materiais de expediente
da Central, bases regionais e das cooperativas singulares.
Os valores, bem como a variação, comparativamente ao exercício anterior, estão evidenciados no Balanço
Patrimonial.

f) Permanente
É demonstrado pelo custo de aquisição, considerando os seguinte aspectos:
Imobilizado – Contabilizado pelo valor de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear com
base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado.
Quadro analítico
CONTA
INVESTIMENTOS

d)
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Níveis

% de Provisão

A
B
C
D
E
F
G
Outros Créditos
H
TOTAL

0,5%
1,0%
3,0%
10%
30%
50%
70%
100%

Valor
Carteira
412.946.287,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412.946.287,38

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

2.877.618,14

SALDO
2.877.618,14

475.583,64

(-) 141.127,28

334.456,36

INSTALAÇÕES

1.361.414,33

(-) 665.022,27

696.392,06

542.583,17

(-) 147.690,49

394.892,68

5.257.199,28

(-) 953.840,04

4.303.359,24

TOTAL

Critérios para classificação das operações de crédito, considerando as operações de crédito de
recursos próprios e os repasses cooperativos de curto e longo prazos.

VALOR
ORIGINAL

EDIFICAÇÕES

VEÍCULOS

a) Apuração de Resultado:
O resultado é apurado de acordo com o Regime de Competência que estabelece que receitas e despesas
devem ser incluídos na apuração dos períodos em que ocorrem, sempre que se correlacionarem,
independentes de recebimento ou pagamento.
b) Caixa ou Equivalentes a Caixa
Caixa ou Equivalentes são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações de liquidez
cujo vencimento das operações na data efetiva da aplicação seja igual ou inferior a 90 dias.
c) Provisão para crédito de liquidação duvidosa:
A provisão para crédito de liquidação duvidosa é fundamentada, nas análises das operações, experiências
passadas e artigos 6º e 11º da Resolução 2.682/99 do BACEN.

Saldo Contábil
27.900,00
(19.580,30)
16.179,23
4.285.124,23
526.650,60
4.836.273,76

A Central Cresol BASER, possui investimentos total de: R$ 2.877.618,14 (dois milhões, oitocentos e setenta e
sete mil, seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos), divididos da seguinte forma:
Descrição
Valor -R$
Cresoltec
900,00
Confessol
2.826.818,14
Corretora Cresol
49.900,00
TOTAL
2.877.618,14
g) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos
O Imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de
perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil não pode ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda.
Quando houver perda ela é reconhecida pelo valor que ultrapassa seu valor recuperável, é o maior entre o preço
liquido de venda e o valor de uso, de acordo com o que preceitua o CPC05 homologado pela Res. 3566 do Conselho
Monetário Nacional.

Provisão
2.078.909,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.078.909,05

h) Passivos Contingentes
Composto basicamente de processos administrativos e judiciais movidos por terceiros, tais processos, são avaliadas
mensalmente por nossos assessores legais e provisionados quando o risco de perda é provável, sendo que seu valor
no encerramento do exercício está divulgado na Nota 05.
NOTA 04 – COMPENSAÇÃO
O saldo das contas de controle no grupo compensação da Central Cresol Baser, em 31 de dezembro
2010....................................................................................... R$ 546.060.264,52.

filiadas, tem impacto social, divulgou a partir do exercício 2009, como demonstração complementar a
Demonstração de Valor Adicionado, seguindo a norma NBCT 3.7, que possibilita a todos os cooperados e
usuários, uma visão do valor agregado por esta Central, bem como sua destinação.
NOTA 09 – DFC (DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA)

Conta
Saldo Contábil
VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL – LTF
64.028.248,10
BNDES – PRONAF C
477.973,61
BNDES – PRONAF D
1.639.909,92
INVESTIMENTO BRDE
58.327.845,51
CONTRATOS DE SEGUROS PREDIO
1.500.000,00
CONTRATOS DE SEGUROS VEICULOS
120.000,00
CONTRATOS DE SEGUROS PESSOAL
7.020.000,00
REDUÇAO DE 100% P/ 20% - BNDES
400.534.468,27
CLASSIFICAÇAO DA CARTEIRA DE CRÉDITO PRÓPRIA
12.411.819,11
Total
546.060.264,52

O fluxo de caixa do exercício anterior (2009) teve algumas adaptações de rubricas e valores para deixar
mais adequadas à análise, sem prejuízo quanto aos resultados, que permaneceram inalterados.
NOTA 10 – GESTÃO DE RISCO

NOTA 05 - OUTRAS OBRIGAÇ Õ ES PASSIVAS
O detalhamento de saldo da conta de “Outras Obrigações” no passivo circulante é composta por:

Provisão para o participação nos resultados (PPR)
Fundo de Assist. Téc Educ Social (FATES)
Impostos e Contribuição a recolher
Cheques a compensar
Recursos do Proagro
Recursos do Programa PSH
Provisão para Ferias de Funcionários
Passivos Contingenciais
Credores - Índices de Dev. de Chqs - Res. 62,88/2009
Credores - Fundo de Apoio a Gestão Res. 94/2009
Credores - Investimento BRDE/BNDES/COOPER.
Credores - Recursos diversos – Bndes, Bacen
Credores - Projeto Trias Expansão
Credores - Projeto Rabobank
Credores - Projeto Trias Brasil
Credores - Investimento BNDES 2007

140.868,00
55.213,22
923,94
2.360,55
295.364,74
282.143,81
315.738,60
1.832.257,09
252.916,48
181.431,41
3.468.141,58
88.330,83
6,78
737,34
38.016,17
2.508.673,68

TOTAL

9.463.124,22

Considerando que o gerenciamento de riscos sempre foi um dos principais elementos de apoio e
sustentação a governança corporativa, evidencia-se uma das estratégias para o crescimento sustentado do
Sistema. Este norteador estratégico, somado aos conceitos do Novo Acordo de Capitais da Basiléia (Basiléia II) consolidada no país através da Resolução 3.380, publicada em 29 de junho de 2006 - promoveu uma séria de
ações relativas a gestão de riscos. A Cresol, contemplando a referida Resolução e a adoção de melhores práticas
de mercado, adota todas as providências visando a conformidade com as exigências normativas, sempre
observando os prazos fixados pela regulamentação vigente.
Processos de gestão de continuidade do Sistema Cresol foram instituídos como um dos principais
elementos mitigadores do risco operacional, elevando o nível de proteção dos recursos tecnológicos contra
falhas ou interrupções no sistema de tecnologia da informação que dão suporte as operações do Sistema.
A Central Cresol BASER implantou uma metodologia de medição de risco operacional baseado em
pontuação. De acordo com esta metodologia, o sistema de pontuação define-se da seguinte forma: por 100
(cem) pontos risco mínimo e 0 (zero) ponto risco máximo.
A cooperativa Central Cresol BASER, baseado nesta metodologia atingiu 92 (noventa e um) pontos
ficando classificada como Risco mínimo.
Em relação ao Risco de Mercado a Central Cresol BASER observa o que determina a Resolução 3464/07 e
o acordo de Basiléia II, enviando informações mensais ao BACEN da DRM (Documento de Risco de Mercado) bem
como a DLO (Documento de Limites Operacionais) contendo as informações contábeis e sua composição.
Além de políticas formais no que tange ao monitoramento do Risco de Mercado proporcional ao
tamanho e a complexidade das operações realizadas pela Central
Cresol BASER. O Sistema Cresol, sentindo a necessidade de estruturar uma área de Monitoramento de Riscos, afim
de garantir a solidez do Sistema, esta estruturando um departamento específico para estudo, mitigação e
prevenção de riscos, operacional, de liquidez e de mercado.

Francisco Beltrão, 31/12/2010

NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está representado pela participação de 82 (oitenta e duas cooperativas filiadas), totalizando
R$ 22.109.419,47 (Vinte e dois milhões, cento e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).
De maneira Geral, houve um aumento de 3 cooperativas em relação ao exercício anterior. Houve um aumento de, de
R$ 4.140.456,69 (quatro milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e nove
centavos). Este aumento basicamente foi originado de um aumento de capital por parte das cooperativas filiadas
antigas e as novas filiadas neste exercicio.

VANDERLEY ZIGER
Presidente

ADRIANO MICHELON
CRC 33.792/PR

NOTA 07 – SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
As sobras disponíveis, resultante do exercício 2010, foi de R$ 238.406,00 (Duzentos e trinta e oito mil e
quatrocentos e seis reais). Havendo um aumento de cerca de 17% em relação ao exercício anterior.
NOTA 08 – DVA – DEMONSTRAÇ Ã O DE VALOR ADICIONADO
A Central Cresol BASER, ciente de que os reflexos das operações financeiras realizadas por ela e por sua
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Pareceres

Análise de Risco

A
D.D Diretoria da
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA – CENTRAL CRESOL BASER
FRANCISCO BELTRÃO - PR
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Examinamos as demonstrações contábeis da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO
SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL
CRESOL BASER é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes,
independentemente se causadas por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorções relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraudes ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da COOPERATIVA
CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO
SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Francisco Beltrão, 27 de Abril de 2011

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL BASER em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Francisco Beltrão, 18 de março de 2011..
ANEND AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/RJ - 003550/S-PR
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Nós os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Cooperativa Central de
Crédito Rural com Interação Solidária- Cresol Baser de conformidade com o que
determina o Estatuto Social, procedemos assídua fiscalização nas operações,
atividades e serviços, inclusive sobre depósitos, empréstimos, despesas, caixas e
outros documentos contábeis. E ainda amparados no parecer dos auditores
independentes, ANEND AUDITORES INDEPENDENTES S/C
Apresentamos nosso parecer sobre o balanço anual, e contas que o acompanham,
como também sobre o cumprimento das normas e exigências legais, estabelecidas
pelo Banco central do Brasil, Estatutos Sociais, tendo concluído pela sua exatidão e
formalização que inspira confiabilidade.
Também neste período demos conhecimento ao Conselho de Administração das
conclusões de nosso trabalho, sugerindo e alertando para diversos procedimentos
internos.
Diante de que verificamos no decorrer do primeiro e segundo semestre do Exercício
de 2010, recomendamos a esta Assembléia a aprovação das contas apresentadas.

Conselheiros Fiscais
Ivo Oscar Schineider
Paulo Dalek
Paulo de Souza
Adriano Briatori
Pedro Perehouski Filho

N

o ano de 2010 a Central Cresol Baser fez alguns ajustes a fim de reduzir os riscos operacionais
existentes nas suas filiadas. Um dos ajustes foi à centralização da contabilidade que antes eram
divididas nas bases regionais, agora os contadores estão na estrutura física da Central. Com esta
providência a Central Cresol Baser pretende garantir uma maior padronização de procedimentos, minimização de possíveis erros e espera uma maior tempestividade das informações gerenciais, para prestar esse
serviço foram contratados sete profissionais da área contábil.
A Central Cresol Baser no ano de 2010 também instituiu a Área de Risco de Crédito, composta por
cinco profissionais contratados para atender em média 16 cooperativas cada um, fazendo um trabalho de
acompanhamento dos comitês de crédito, criação de ferramentas de analise de crédito e controle da
inadimplência.
O acompanhamento de 28 das suas unidades também foi uma das atividades da Central Cresol
Baser em 2010, onde há um profissional dedicado a visitar essas unidades ajudando nos seus planejamentos, dando as diretrizes. Para esse trabalho são designados cinco funcionários com tempo parcial e
oito com tempo integral atuando diretamente nas singulares. Em 2010 foram contratados 20 profissionais
pela Central, destinados ao acompanhamento das unidades filiadas
Para minimizar os riscos operacionais decorrentes de TI a Central durante 2010, a Central Cresol
Baser centralizou os bancos de dados de seis cooperativas e em 2011 serão centralizados 100% dos
bancos de dados, com este procedimento a Central pretende evitar perda de dados e também ter um
maior controle, mitigando o risco em suas filiadas.
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Organização das
Cooperativas Cresol
Central Cresol Baser em Francisco Beltrão, Paraná

O formato institucional do Sistema Cresol compreende: cooperativas singulares, bases regionais de serviços e a cooperativa central. A Central Cresol
Baser é uma Cooperativa Central de Crédito, que reúne Bases Regionais de Serviço e Cooperativas Singulares. O quadro social da Cresol é composto
exclusivamente por agricultores familiares, que são responsáveis pela administração das cooperativas. Essa administração horizontal permite o
fortalecimento do controle social para, mesmo com o seu crescimento, garantir que a gestão das cooperativas fique nas mãos dos agricultores.

Central Cresol Baser
A Central Cresol Baser é a Central, um órgão
de crédito, de representação política e de serviços.
Criada em 2000, por orientação do Banco Central
do Brasil, a Central agrega as responsabilidades
de fiscalização e controle.
Atribuições
?
Formação de dirigentes, técnicos e assessores
?
Contabilidade
?
Auditoria interna
?
Crédito Rural
?
Informática
?
Comunicação e Marketing
?
Recursos Humanos
?
Gestão do Sistema
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Bases Regionais de Serviços
P.L.A

Bases Regionais de Serviços
Bases Regionais de Serviços são cooperativas de de
caráter organizacional e político, agregando cooperativas singulares por proximidade. Tem a responsabilidade
de organizar e oferecer serviços de formação, informática e demais atividades relacionadas ao cooperativismo
de crédito rural.

Atribuições
?
Formação
?
Suporte de Informática
?
Acompanhamento do Comitê de Crédito e do
Conselho de Administração Fiscal
?
Expansão Regional
?
Negociação com governos locais e regionais
?
Gestão Financeira da Unidades

Atribuições
?
Aplicação do cadastro sócio-econômico
?
Liberação de crédito (Pessoal e Rural)
?
Análise de projetos de crédito e investimento
?
Aplicações financeiras
?
Controles de contas
?
Prestação de serviços (Cartão, Seguro, etc)

Empréstimos
Rec Próprio

Repasses

Quadro
Social

13.941.696,00

48.665.510,80

48.160.077,17

147.333.556,72

19.998

7.149.569,03

2.134.683,57

6.293.422,06

9.546.443,39

32.484.344,09

4.435

Base Centro-Oeste - PR

12.812.243,77

3.977.428,54

13.086.938,87

20.855.771,26

49.955.831,61

10.079

Base Meio Oeste - SC

17.386.167,27

5.497.435,13

35.509.444,62

32.547.991,19

75.786.603,39

10.098

3.089.096,52

2.124.491,44

5.136.161,26

5.544.127,96

14.488.127,35

3.584

13.577.930,49

3.975.865,94

16.045.219,05

17.605.926,79

54.583.698,52

8.407

9.038.908,03

2.726.514,30

13.758.081,38

13.844.311,72

29.384.468,15

8.448

Base Litoral - SC

11.662.964,80

4.497.287,38

40.618.317,09

33.365.078,53

38.880.159,00

9.908

Base Iguaçu - PR

7.145.616,46

2.432.748,38

6.408.358,24

7.109.029,35

35.578.862,87

5.050

267.193,72

435.906,35

667.236,95

323.884,91

714.380,71

725

118.954.487,22

41.744.057,03

186.188.690,32

188.902.642,27

479.190.032,41

80.732

Base Oeste - PR

Base Norte - PR

Base Vale do Ribeira - PR
?
Organização e atendimento do quadro social

Dep. a prazo

36.824.797,13

Base Fronteira - PR

Cooperativas Singulares
Cooperativas Singulares são cooperativas de
primeiro grau que atuam diretamente com o público alvo
do Sistema Cresol, os agricultores familiares. Têm como
objetivo facilitar o acesso ao crédito rural e a serviços
financeiros. Estimulam a formação, a capacitação e a
organização dos cooperados a fim de ampliar o controle
social, orientando relações de parceria em nível local.

Base Sudoeste - PR

Dep. a vista

Base Noroeste - PR
Total

* No ano de 2011 a Base Oeste/PR e a Base Iguaçu/PR, foram unificadas em formaram a Base Cataratas/PR, no mesmo período a Base Vale do Ribeira/PR passou a chamar-se Base Metropolitana/PR
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Balanço Consolidado 2010
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Balanço Consolidado 2010
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Evolução do Sistema
UNIDADES DE ATENDIMENTO

COOPERATIVAS
90
80

75

76

79

168

170
160

133

COOPERADOS

CARTEIRA DE REPASSE

162

90.000

76.374

80.000

70

140

70.000

60

120

60.000

80,732

50.000

80

40.000

30

60

30.000

150,00

20

40

20.000

100,00

10

20

10.000

50,00

0

0

0

2008

2009

2010

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

CARTEIRA TOTAL
EM R$ MILHÕES

675,46

700,00

668,09

500,00

502,71

130,00

100,00
80,00

400,00

122,0

150,00

131,53

2008

2009

2010

50,00

2008

2009

654,08

4000,00
3500,00

498,01

2010

EM R$

4.237,00

4500,00

602,06

2009

DEPÓSITOS TOTAL

EM R$ MILHÕES

700,00

2008

2010

CONTRAPARTIDA LOCAL

TOTAL DE CRÉDITO LIBERADO

500,00

82,40

100,00

200,00

600,00

115,45

4.296,00

EM R$ MILHÕES

250

208,13

3.523,00

228,0

200

3000,00
150

2500,00

400,00

60,00

300,00

371,18

250,00

EM R$ MILHÕES

120,00

600,00

185,02

189,0

300,00

100

2010

EM R$ MILHÕES

200,00

350,00

40

2009

479,2

450,00
400,00

62.474

490,26

500,00

50

2008

CARTEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS
EM R$ MILHÕES

2000,00

300,00

137,70

100

1500,00
200,00

40,00

200,00

100,00

20,00

100,00

2008

20

2009

2010
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1000,00

50

500,00

2008

2009

2010
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2009

2010

2008

2009
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Políticas Públicas
O

PRONAF

“

O Pronaf é o melhor amigo da
Agricultura Familiar, é com ele
que todo ano contamos para
poder permanecer na agricultura
e investir na propriedade.
Laércio Pizzato – Cresol Coronel Vivida

”

Pronaf foi uma das primeiras Políticas Públicas que surgiram em
benefício ao homem do campo, e a partir do Pronaf desencadearamse as demais ações visando o fortalecimento e crescimento da
Agricultura Familiar.
Ao longo dos anos o Programa passou por adaptações e melhorias, que
possibilitaram um aumento significativo dos créditos para a Agricultura
Familiar e uma menor taxa de juros. Tudo isso, atrelado ao crédito justo e de
qualidade fez com que os cooperados da Cresol tivessem uma melhoria na
qualidade e na agilidade da contratação dos recursos.
As ações através do Pronaf como fonte de erradicação da pobreza e
inclusão social, principalmente nos territórios da cidadania se dão através de
linhas diferenciadas e inclusivas, aproximando o acesso ao crédito através de
ações com assistência técnica e linhas de financiamentos.
As Cooperativas Cresol são um exemplo de que é possível trabalhar
para o desenvolvimento da Agricultura Familiar e da sustentabilidade local.
As liberações para a safra, 2010/2011 foram de mais de R$ 269,5
milhões de reais.
Os valores de repasse em custeio e investimento representam o desenvolvimento do nosso cooperado, pois cada real colocado na mão dos agricultores familiares atendidos pela Cresol, geraram desenvolvimento não
somente no campo, mas em toda região em que a cooperativa está inserida.
Hoje são mais de R$ 105,5 milhões em investimento e R$ 163,6 milhões
em custeio, repassados aos cooperados.

Liberados no
ano de 2010

Linha de Crédito
Fonte
Banco do Brasil

Linha de Crédito
Repasse Custeio

Banco do Brasil

Repasse Investimento
Repasse Custeio

BNDES
BNDES
BRDE

Repasse Investimento
Repasse Investimento

Banco Safra

Repasse Custeio

Total

6508

%
26,1%

Montante
R$

43.9 milhões

R$

%
16,3%

Valor Médio
R$ 6.751,64

746

3,0%

10.4 milhões

3,9%

R$ 14.068,65

12555
4149

50,3%

R$ 105.01 milhões

39,0%

R$ 8.371,05

16,6%
2,3%
1,7%

R$

81.7 milhões

30,3%

R$

14.7 milhões

R$

13.4 milhões

5,5%
5,0%

R$ 19.700,91
R$ 25.276,84

585
412
27.015

100,0%

R$ 32.688,55

R$ 269.527.094,77 100,0%

R$ 10.800,52

4,0%

R$ 2.371,99

74,9%

R$ 3.655,79
R$ 2.120,12

Outras linhas
CEF
BNDES

Microcrédito (Repasse)

428

5,3%

Microcrédito (Repasse)

BNDES

Cresol Cap

5182
2512

63,8%
30,9%

8.122

100,0%

Total
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Nº Contratos

R$ 1.0 milhões
R$ 18.9 milhões
R$ 5.3 milhões
R$ 25.285.264,80

21,1%
100,0%

R$ 3.113,18
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Políticas Públicas Complementares
A

alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano e a Agricultura Familiar é
uma importante ferramenta responsável por grande parte dos alimentos consumidos pelos
brasileiros.
As Políticas Públicas trabalham para que o acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade seja uma realidade. O tema das Políticas Públicas fortalecidas e potencializadas no
Governo Lula, sem dúvida agora com os novos arranjos do Governo da Presidenta Dilma serão
consolidadas para que cada vez mais o povo brasileiro possa se desenvolver, e as Cooperativas
estarão junto ampliando cada vez mais o acesso da população.
Podemos destacar a amplitude dos programas, abrangendo diferentes áreas da Agricultura
Familiar brasileira, como ações voltadas a Habitação Rural, dignificando a moradia do campo e
trabalhando para a permanência do agricultor em suas propriedades. Surgem também programas
que facilitam e dão novos caminhos a Assistência Técnica, com incentivos e novos direcionamentos
ao trabalhador rural, apoiados agora no ATER.
Os produtos da Agricultura Familiar foram os grandes beneficiados com as políticas públicas,
como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), entre outros.
Através destas e de outras ações que permeiam a Agricultura Familiar, o crédito tem um papel
fundamental para o crescimento e desenvolvimento do agricultor e da economia local. As
Cooperativas de Crédito da Cresol, acreditam e fomentam a utilização de um crédito bem orientado
para os seus cooperados, gerando crescimento e renda as propriedades. As Cooperativas Cresol
são um canal de incentivo às políticas públicas criadas pelo Governo Federal.
Os avanços que aconteceram, a organização das entidades, o surgimento de novos atores
e o cooperativismo como uma grande força, além das políticas públicas
que surgiram nesse período são fatores que garantem um futuro promissor
para a Agricultura Familiar.

“

Muitas das crianças da escola tem como única ou principal refeição do dia a merenda escolar,
por isso sabemos da importância de estar atendendo bem cada uma delas, e a
Agricultura Familiar através dos produtos nos ajuda nessa missão
Diretora da Escola Municipal São João Batista de La Salle – Verê/PR - Roseli Chagas.
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Crédito Solidário
“O Crédito como ferramenta de
desenvolvimento da Agricultura
Familiar e inclusão social”

A

través da interação solidária o Sistema Cresol quer
transformar o crédito e o trabalho na propriedade rural em
meios para libertação dos agricultores dentro de um
processo de democratização econômica. As Cooperativas assumem
o compromisso de construir uma agricultura socialmente justa, com
o objetivo de dar aos agricultores familiares uma vida digna no
campo, para que eles possam produzir seu alimento, contribuindo
para a diminuição do êxodo rural.
Para isso as Cooperativas buscam através do repasse do
crédito, seja por meio de Programas do Governo, ou recursos
financeiros viabilizados de outras fontes, valorizar e priorizar as
organizações locais fortalecendo a forma de gestão a partir do seu
próprio ambiente.
A presença da Cresol nos municípios dinamiza a autonomia
econômica e financeira local, fazendo com que o crédito solidário
seja uma ferramenta capaz de levar desenvolvimento e renda.
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Microcrédito
O microcrédito atua como ferramenta de desenvolvimento da
Agricultura Familiar. Em 2010 a Central Cresol Baser com o objetivo de
potencializar a Carteira de Crédito das cooperativas singulares filiadas ao
Sistema viabilizou junto ao BNDES recursos ao Programa de Microcrédito.
O projeto apoia os sistemas produtivos do quadro social das
cooperativas, dentro de uma perspectiva do microcrédito produtivo e de
avanços das estratégias dos agricultores familiares na área das atividades
rurais que agreguem valor aos produtos agropecuários, gerem renda no
meio rural e promovam a inclusão social.
As Cooperativas Cresol atendem os cooperados que buscam
recursos nas singulares, entretanto em sua maioria os repasses ou recursos
próprios são microcréditos, ou seja, operações abaixo de R$ 15 mil. Ao
todo, os microcréditos da Cresol somaram em 2010 mais de R$ 602
milhões de reais em empréstimos, em 97330 contratos.
As Cooperativas Cresol em 2010 tiveram um percentual de 66% em
suas operações com valor até cinco mil reais, caracterizado como
microcrédito. A média total dos contratos com valor menor que R$ 15 mil,
no ano de 2010, foi de R$ 6,1mil o que demonstra que o crédito da Cresol
auxilia no desenvolvimento das famílias agricultoras.

14%

Mais de
R$ 10.000

18%

R$ 0,00 a
R$ 1000

20%

De R$ 5.000
a R$ 10.000

48%

De R$ 1.000
a R$ 5.000
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Crédito Solidário
Recursos Próprios
créditos pessoais.
A Central Cresol Baser operou em 2010 mais de R$ 36 milhões de reais
em custeio com recursos próprios, com um número de contratos de 8442. Já o
valor em investimento superou os R$ 22 milhões de reais com 2423 contratos.
Ainda com recursos próprios as Cooperativas Cresol liberaram em
investimentos sociais e conveniados, habitação e créditos pessoais mais de R$
247 milhões com 52.887contratos realizados. A média da Carteira de Recursos
Próprios da Central Cresol Baser por cooperado no ano foi de R$ 4.798,68

As modalidades de crédito com recursos próprios das Cooperativas
Cresol buscam atender as demandas do quadro social tanto na implantação e
desenvolvimento de atividades não financiadas com recursos oficiais, como
para complementar esses financiamentos.
Através da captação junto aos cooperados por meio de depósitos a vista e
a prazo, as Cooperativas Cresol transformam esses recursos em carteira de
crédito para outros cooperados. Entre as principais linhas de crédito com
recursos próprios estão os créditos sociais, investimento/custeio, habitação e

Créditos Pessoais
Custeio Recursos Próprios

Número de
Contratos

%

51699

81,1%

8442

13,2%

Montante

%

Valor Médio

237.3 milhões

77,6%

4.591,03

36.3 milhões

11,9%

4.308,53

EM R$ MILHÕES

350

1147

1,8%

9.5 milhões

3,1%

EM R$

312,7

305,9

300
250

Habitação

CARTEIRA MÉDIA RECURSOS
PRÓPRIOS POR COOPERADO

RECURSOS PRÓPRIOS LIBERADOS

243,4

3.500,00
3.000,00

8.316,60

2.500,00
200

Investimento Recursos Próprios

3.789

4.000,00

2.104

2.422

2.000,00

2423

3,8%

22.2 milhões

7,3%

9.199,95

150

41

0,1%

370.6 mil

0,1%

9.040,00

100

63752

100%

305.9 milhões

100%

4.798,68

50

1.500,00

Sociais e Conveniados Recursos Próprios
Total

1.000,00
500,00

2008

28

2009

2010

2008

2009

2010

29

“... A grande missão do Infocos é organizar os
processos educativos de forma diferenciada primando
sempre pela participação e cooperação de todos
os atores da Agricultura Familiar”

A

Educação como base para uma sociedade mais inclusiva e igualitária é uma
das bandeiras da Cresol na erradicação da pobreza. Conhecendo melhor o
cooperativismo seus princípios e valores, além das práticas de solidariedade e
política as cooperativas apostam no conhecimento como caminho para vencer os
desafios.
O grande desafio do Infocos é através de processos educativos, revitalizar a
participação das pessoas, ampliando na prática cotidiana, os valores e princípios do
cooperativismo, fortalecendo e consolidando a agricultura familiar, alicerçados na
solidariedade, na cooperação, na inclusão socioeconômica, cultural, ambiental e política.
O Infocos busca a cada dia novas ferramentas para a capacitação dos atores
do cooperativismo, e acima de tudo divulga os princípios cooperativistas, incentivando cada vez mais a Agricultura Familiar.
O Instituto de Formação tem um papel fundamental na atuação junto ao
diferentes públicos do Sistema (quadro social, diretores e funcionários das cooperativas) oferecendo cursos de capacitação, educação e pesquisa.
Conhecendo e compreendendo como se faz o cooperativismo solidário, os
agricultores familiares podem participar mais fortemente de sua cooperativa e
tornando-se sujeitos de mudança na sociedade em que vivem.
A democratização do conhecimento é uma das bandeiras que o Infocos
carrega em todo esse período de cooperativismo de crédito rural realizado pelas
Cooperativas Cresol, buscando a cada dia uma educação mais cooperativa,
solidária e participativa.
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10 cursos para Conselheiros Fiscais

357 participantes

06 cursos para Candidatos aos
Conselhos de Administração

350 participantes

02 etapas para curso de formação
para Novos colaboradores

60 participantes

08 etapas do Prog. Cooperativa Escola
Gestão Operacional

1100 participantes

08 etapas do Prog. Cooperativa Escola
Gestão Estratégica

788 participantes

Curso de pós graduação em Gestão
do Cooperativismo solidário

33 alunos

02 encontros de formação para
multiplicadoras Programa de Gênero

71 mulheres

Curso para Conselheiros fiscais das
Cooperativas de Leite/ Unicafes
Programa de Agentes Comunitários
Programa de Agentes Jovens

120 participantes
1100 agentes
80 jovens
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Inovações
Gerando

Inclusão

Através da interação solidária dos agricultores, a
democratização e profissionalização do crédito, a Cresol
surge com o objetivo de ampliar o acesso das famílias
agricultoras aos serviços financeiros, com transparência e
honestidade na gestão, contribuindo dessa forma para o
desenvolvimento socialmente justo e não degradante.
A Cresol hoje está caminhando para ser uma
instituição financeira completa, se preocupando não
apenas com o repasse do crédito, mas ela trabalha para ser
o local onde o agricultor encontre todos os serviços financeiros, onde ele possa fazer uma aplicação, uma poupança,
trabalhar com conta corrente, cartão de crédito, seguros,
planos de previdência e outros serviços que atendam os
sócios, antes marginalizados do cenário financeiro.
A criação, implementação e adequação constante
de produtos e serviços é meta estratégica, para um maior
acesso dos agricultores familiares as inovações do
cenário financeiro. Para atender a necessidade do
quadro social são oferecidos produtos e serviços diferenciados e específicos para o agricultor familiar.
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Cartão Cresol

O

Cartão Cresol é uma ferramenta que traz inúmeros benefícios e melhorias
aos associados e para as cooperativas. Ele surge em 2006 tornando a
Cresol uma das únicas instituições brasileiras emissoras de Cartões de
Crédito com uma rede de credenciadas e bandeira própria.
Uma forma fácil, segura e rápida para os cooperados pagarem ou
financiarem suas compras. Hoje são mais de 14 mil usuários do Cartão Cresol com
mais de 2.600 estabelecimentos conveniados no Paraná e Santa Catarina,
abrangendo 67 Cooperativas Singulares.
O cartão possibilita benefícios e maior comodidade aos cooperados. Ele
garante um prazo maior ao pagamento das contas, permitindo à movimentação
de valores através desse meio eletrônico de pagamento. No ano de 2010 o volume
de transações foi de 239.332, movimentando mais de R$ 23 milhões de reais.

Captação

A

poupança é uma importante ferramenta para as Cooperativas Cresol, que
de forma direta apóia o desenvolvimento local, além disso, através da
poupança a Cresol incentiva a educação financeira de seus cooperados.
Os recursos captados pela poupança em cada uma das Cooperativas fica
no próprio município, e ele retorna na forma de crédito para as necessidades dos
cooperados. Incentivando a poupança local a Cresol investe no próprio
município.
Através dessa prática as Cooperativas são importantes agentes de
desenvolvimento local, contribuindo para a economia de onde esta inserida.
No ano de 2010, o número de poupadores teve um crescimento de 13,4 %.
Ao total no ano, o Sistema Cresol era representado por 32.878 poupadores, com
um volume de R$ 186,1 milhões em depósitos a prazo.

Número de Poupadores
35.000

28.993

30.000
25.000

32.878

20.544

20.000
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5.000
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CORRETORA

Seguros Vendidos em 2010
Vida
Automóveis
Residencial
Multi Risco
Risco Diversos

79.937 vidas seguradas
2.487 veículos
5.237 residencias
680 propriedades
1.109 equipamentos

45%
30%
10%
5%
10%

Habitação
“Toda noite deito e durmo tranquíla,
me sinto segura. Agora até gosto de escutar o
barulhinho da chuva que antes me amedrontava.
Sempre sonhei com isso, mas sem a Cresol
nada seria possível”
Noemi do Nascimento – Cooperada Cresol Guaraniaçu

P

reocupada com o bem estar familiar e a segurança de seus
cooperados, aliados a práticas como transparência,
democracia nas decisões e ética para um cooperativismo
forte e com responsabilidade social surge em 2008 a Corretora
Cresol Seguros, com o objetivo de auxiliar ainda mais a
agricultura familiar da Cooperativa de Crédito Rural com
Interação Solidária na proteção de suas conquistas.
Pensando na proteção da família, assegurando a
produção e garantindo os investimentos, a Cresol investe nos
seguros como forma de oferecer proteção adequada aos seus
cooperados e familiares com a Corretora Cresol Seguros.
A Corretora Cresol Seguros atua juntamente com as
Cooperativas filiadas a Central Cresol Baser e em parceira com
outros sistemas de cooperativas. Em todas as singulares,
agricultores cooperados e a população em geral podem
encontrar atendimento no Programa Superproteção Cresol, que
oferece proteção para casa, carro, vida e investimentos agrícolas.
Os objetivos da Corretora Cresol Seguros é desenvolver
políticas adaptadas ao quadro de associados da Cresol,
trabalhando juntos aos cooperados um aumento da cultura ao
seguro, sempre protegendo o patrimônio dos associados dando
mais garantia para os financiamentos das cooperativas e com
um destaque especial para o Microsseguro e Seguro Popular.
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E

Número de Apólices
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ntre as Políticas Públicas o Programa de Habitação ganha destaque
como um dos alicerces para a erradicação da pobreza. A habitação
rural de boa qualidade é o estímulo à permanência dos agricultores no
campo, primando pela qualidade de vida e desenvolvimento da Agricultura
Familiar.
Dessa forma a Cresol através do Habitasol buscou dignificar as famílias
agricultoras, atendendo seus cooperados, contribuindo com o crescimento e
desenvolvimento da Agricultura Familiar e sua inclusão social.
Através dos incentivos dos Programas de Habitação muitas famílias de
agricultores estão realizando o sonho de uma boa moradia. Com recursos do
Governo Federal através do Programa de Habitação Solidária da Cresol
(Habitasol), muitas famílias tem acesso a um financiamento para sua casa nova.
O Hbitasol atua em diferentes modalidades de financiamentos como o
Programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Poder Público e com
Instituições Financeiras, com recursos subsidiados do Orçamento Geral da
União. Outra grande parceira da Cresol na área habitacional é a Caixa
Econômica Federal, que financia casas através de recursos do FGTS.
No ano de 2010 a Central Cresol Baser foi habilitada como agente
financeiro para contratar na Oferta pública de recursos no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida para municípios com população limitada a 50 mil
habitantes, onde foram firmados 665 contratos. Somente no ano de 2010 mais
de 200 famílias realizaram o sonho da casa nova.
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Territórios da

Cidadania

“Superação da pobreza e das desigualdades sociais
no meio rural por meio de uma estratégia de
desenvolvimento territorial sustentável”

O

Programa de Territórios da Cidadania surge em 2008 para priorizar ações em
regiões onde os investimentos públicos e privados não têm sido suficientes
para garantir o atendimento às necessidades básicas da população, e também
para acelerar processos locais que ampliem as oportunidades de geração de renda e
sustentabilidade em todas as suas dimensões.
Os Territórios da Cidadania tem como objetivos promover o
desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio
de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. A participação social e a
integração de ações são fundamentais para a construção dessa estratégia.
O Sistema Cresol presente no Paraná e Santa Catarina participa ativamente
através das Cooperativas locais inseridas nos Territórios com a inserção de programas
e políticas públicas como estratégia de desenvolvimento rural sustentável, seja na
área de Habitação, Financiamentos, Assistência Técnica, atuação com Jovens e
Mulheres, Alimentação Escolar, entre outros programas trabalhados pela Cresol nos
municípios.
Em 2011 a atuação da Cresol será ainda maior no enfrentamento da
pobreza e da exclusão social, à degradação ambiental e às desigualdades regionais,
sociais e econômicas que ainda atingem o meio rural e muitas famílias brasileiras.
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Agentes
“Em cada reunião descobrimos mais motivos para
ficar na terra e cuidar dela cada vez melhor, os exemplos
que aprendemos e trocamos nos encontros dos agentes, de como
cuidar a propriedade, é o que nos motiva a continuar”
Flor de Lys – Agente São João

E

nvolver o agricultor familiar nos processos das
Cooperativas e acima de tudo criar lideranças que
conheçam e vivam os princípios cooperativistas de um
crédito solidário é mais uma das formas da Cresol trabalhar para
a justiça e inclusão social .
Construir uma nova relação entre cooperativa, agricultor e
crédito, que seja ética, recíproca e preocupada com a
sustentabilidade econômica e social, não é só uma necessidade,
mas, sobretudo, uma maneira de evitar problemas futuros, tanto
para a cooperativa quanto para o agricultor.
O programa de agentes tem na sua essência um processo
continuado de aprendizado e aperfeiçoamento de seu público,
adotando metodologias e práticas diferentes daquelas que são
normalmente utilizadas nos cursos de capacitação. Tem como
meta incentivar nos agentes o interesse pelos valores culturais da
família e da comunidade, a busca permanente por
conhecimento, a participação nos espaços sociopolíticos, a gestão
da produção e da cooperativa, a leitura crítica dos projetos de
produção e desenvolvimento, entre outras, fortalecendo a
organização e a identidade da agricultura familiar.
O Programa das Cooperativas Cresol contam hoje com
aproximadamente 1.050 agentes em todo o Sistema que vem
realizando encontros, com o foco na compreensão e
envolvimento da dinâmica das cooperativas, com a divulgação
dos produtos e serviços que a Cresol disponibiliza e sobre tudo
trabalhado o desenvolvimento e sustentabilidade econômica e
ambiental das propriedades, primando pela qualidade de vida
das famílias agricultoras.

Programa
Gênero e Geração
O

envolvimento da mulher e do jovem nos processos de
discussão do cooperativismo é um estimulo para a inclusão
social cada vez maior da família, gerando um desenvolvimento saudável, primando pelo bem estar familiar, com ações onde
o foco seja o de dignificar essas famílias através de um trabalho
constante ao combate a pobreza.
O Programa Gênero e Geração torna o cooperativismo um
instrumento popular de desenvolvimento local sustentável, articulando iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades de
trabalho, de distribuição de renda, de produção de alimentos,
melhoria de qualidade de vida e gestão social com participação de
jovens e mulheres de maneira ativa.
O Programa é executado pela Central Cresol Baser em
parceira com o Infocos, com a Unicafes Paraná, com o TRIAS, com as
Bases Regionais e ainda conta com as parcerias locais.

“É um grande incentivo, uma nova esperança.
Tenho certeza que assim como eu as mulheres da minha
comunidade estão cheias de vontade de crescer e agora
conhecendo suas qualidades que estavam
escondidas não vamos parar mais...”.
Adelina Moreira Batista, participante do Encontro de Gênero

38

39

ATER
“

O

A assistência técnica é
importantíssima para um bom
trabalho no campo, a visão
do técnico e a experiência
do agricultor traz uma maior
lucratividade na produção.
Daniel Staroshi cooperado da Cresol em Ituporanga.

“

crédito bem aplicado e na hora certa está mudando a realidade de muitas
famílias agricultoras. Diante de um crescimento cada vez mais expressivo, e
buscando o fortalecimento dessas famílias a Cresol atua em parceira com
entidades e técnicos ligados a Agricultura Familiar nas diferentes regiões onde as
cooperativas estão inseridas trabalhando a aplicação do crédito da maneira mais
rentável ao produtor.
A Central Cresol Baser em sua proposta de assessoramento técnico além de
atender as demandas da aplicação do crédito, considera o projeto de vida da
família cooperada. Os serviços de Ater devem estimular a organização e a capacitação dos agricultores para que estes possam enfrentar melhor os desafios da
produção, industrialização e comercialização de sua produção.
Para o Sistema Cresol, que muito tem estimulado a organização cooperativista na agricultura familiar e economia solidária, o fortalecimento do cooperativismo de ATER significa, não só, superar as dificuldades de acesso ao conhecimento, auxiliar na elaboração dos projetos de financiamento, no planejamento das
propriedades e no acompanhamento da aplicação, mas, sobretudo, fortalecer o
grande projeto cooperativista que a agricultura familiar e a economia solidária
estão construindo.

Gestão do Sistema
N

o decorrer do ciclo de vida da maioria das instituições, ocorrem diversas fases
distintas, não obstante o Sistema Cresol nos seus recentes 15 anos precisa
estar atento a estas fases, que vão desde a concepção e surgimento passando pela ramificação dentro da área de abrangência a partir da capilaridade dos
pontos de atendimento, a construção de referencial como agente de desenvolvimento local, por conseguinte regional e nacionalmente.
Paralelamente a cada uma destas fases, se apresentam internamente novos
desafios para o modelo de gestão, que vão da constante evolução tecnológica e
necessidade de profissionalização dos recursos humanos envolvidos, da constante
necessidade de padronização e otimização de processos, e principalmente ofertar
com qualidade produtos e serviços que atentam as necessidades do quadro social.
O modelo de governança cooperativa, tema pertinente e atual no cooperativismo por fazer parte de seus princípios, demonstra que quando exercido na
prática, se constitui num instrumento de extrema importância para construção de
alternativas para cada uma das fases em curso.
Atento a tudo isto, o Sistema Cresol se desafia em 2009 a realizar o “I
Seminário de sustentabilidade econômico/financeiro” com a participação de
representantes de todas as singulares, objetivando construção de políticas adequadas ao atual momento do sistema.
O exercício da democracia e da efetiva aplicação da governança se repete
em 2010 com a realização do II Seminário com a mesma temática e formato.
Como resultado, foram convencionadas políticas que passam a ser implementadas a partir do referido evento, dentre as quais podemos destacar:
?
?
?
?
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Padronização dos Organogramas das Singulares;
Política de remuneração das captações com base no CDI de acordo
com o mercado;
Parâmetros para volumes de recursos de repasse x recursos
captados internamente;
Política de taxas de Juros de carteira com base nos custos;

?
?
?
?

Redução nos patamares de Imobilização em relação ao PL;
Política para de bens não de uso próprio;
Adoção de Cesta de Serviços;
Parâmetros de produtividade por pessoal ocupado;

Os desdobramentos destas políticas tendem a nortear as ações de 2011,
iniciadas com a consolidação do modelo de gestão por orçamento, com meta de
resultado baseado em retorno do CDI anual, estruturadas juto as singulares na
elaboração de seus planejamentos anuais.
Novos desafios estão lançados para 2011, especialmente para a necessidade de adequação do modelo de gestão das singulares, gerando o necessário
equilíbrio para sua consolidação como ator do desenvolvimento dos cooperados de
forma sustentável.
A partir dessa demanda iniciou-se um projeto diferenciado no formato de
estruturação e atuação das singulares, direcionando sua força de trabalho para a
linha de frente e atuação de forma direta onde o cooperado se
encontra, realizando visitas a campo de forma a
estar pronto para identificar e potencializar
soluções “oportunas” para todas as suas
necessidades.
O modelo esta sendo conduzido em caráter experimental em 13
unidades, há previsão de adoção
definitiva no segundo semestre a
partir da avaliação dos resultados
sendo que as expectativas são
positivas e tendem a configurar marco
importante e com relevante contribuição na consolidação do sistema Cresol
tanto local como nacionalmente.
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Paraná

PARANAPOEMA

SANTO
ANTONIO
DO CAIUÁ

ITAUNA
MARILENA DO SUL
NOVA
LONDRINA

Base Centro Oeste

INAJA

SÃO JOÃO
DO CAIUÁ

Cooperativa

MIRADOR

ALTO
PARANÁ

NOVA
ALIANÇA
DO IVAI

Base Fronteira
Área de Abrangência

CAMBÉ

ASSAÍ

NOVA SANTA
BÁRBARA

TAMARANA

FIGUEIRA

BORRAZÓPOLIS
CRUZMALTINA

BARBOSA
FERRAZ

FORMOSA
DO OESTE

SÃO JOSÉ
DAS PALMEIRAS
SANTA
HELENA

DIAMANTE
DO OESTE

RAMILÂNDIA
MISSAL
ITAIPULÂNDIA

TOLEDO

SANTA TEREZA
DO OESTE

VERA CRUZ
DO OESTE

IBEMA

MARQUINHO
GOIOXIM

RESERVA

Base Meio Oeste

DOUTOR
ULYSSES

NOVA
LARANJEIRAS

MATELÂNDIA

NOVA PRATA
DO IGUAÇU

CAPANEMA
REALEZA
PLANALTO
PÉROLA BELA VISTA
DO OESTE DA CAROBA

CRUZEIRO
BOA DO IGUAÇU
ESPERANÇA
SÃO JORGE
DO IGUAÇU
DO OESTE

SANTA
ISABEL
DO OESTE SALTO DO
LONTRA

DOIS
VIZINHOS

TUNAS
DO PARANÁ

PRUDENTÓPOLIS
ITAPERUÇU

CANTAGALO

RIO BRANCO
DO SUL

ALMIRANTE
TAMANDARÉ

TEIXEIRA
SOARES

GUARAPUAVA

CANDÓI

RIO BONITO
DO IGUAÇU

CAMPO
MAGRO

SÃO
JOÃO

SÃO JOÃO
DO TRIUNFO

FOZ DO
JORDÃO

NOVA ESP.
VERÊ
AMPÉRE DO SUDOESTE ENÉAS
ITAPEJARA
MARQUES
PRANCHITA
PINHAL DE
CORONEL
MANGUEIRINHA
DO OESTE
SÃO BENTO
VIVIDA
SANTO ANTONIO
BOM
MANFRINÓPOLIS FRANCISCO
DO SUDOESTE
SUCESSO
BELTRÃO
DO SUL
BOM JESUS SALGADO
HONÓRIO
FILHO
DO SUL
SERPA
PATO BRANCO
RENASCENÇA
FLOR DA
SERRA DO SUL MARMELEIRO
VITORINO
MARIÓPOLIS
CLEVELÂNDIA

RESERVA
DO IGUAÇU

ZORTÉA

GASPAR*

FRAIBURGO

MONTE
CARLO

GUABIRUBA
BRUSQUE
RIO DO
SUL
TROMBUDO
BRAÇO DO CENTRAL
AGRONÔMICA AURORA
TROMBUDO
AGROLÂNDIA
ATALANTA ITUPORANGA
OTACÍLIO COSTA

BOTUVERÁ

CANELINHA

NOVA TRENTO
VIDAL LEOBERTO
RAMOS LEAL

MAJOR GERCINO

IMBUIA
PETROLÂNDIA
CHAPADÃO
DO LAGEADO

SÃO JOÃO
BATISTA

ANGELINA

RANCHO
QUEIMADO

GOVERNADOR
CELSO RAMOS
BIGUAÇU

ANTONIO
CARLOS
SÃO PEDRO DE
ALCANTARA

ÁGUAS
MORNAS

SÃO JOSÉ

STO. AMARO
DA IMPERATRIZ

COLOMBO

PALHOÇA
SÃO BONIFÁCIO

BOCAIÚVA
DO SUL
CAMPINA
GRANDE
DO SUL

PAULO
LOPES

GUARAQUEÇABA

SÃO
MARTINHO
ANTONINA

BRAÇO DO
NORTE ARMAZEM

IMARUÍ

GRAVATAL

SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS

CONTENDA

QUITANDINHA

CRUZ
MACHADO

BITURUNA

PIRATUBA

CAMPOS NOVOS

INDAIAL BLUMENAU

ASCURRA

PEDRAS
GRANDES

LAGUNA

LAPA

UNIÃO DA
VITÓRIA
CORONEL
DOMINGOS
SOARES

CAPINZAL

RODEIO

PENHA*
ILHOTA* NAVEGANTES*

ARAUCÁRIA

REBOUÇAS

PINHÃO
CHOPINZINHO

IOMERE
PINHEIRO
VIDEIRA
CATANDUVAS
PRETO
LUZERNA IBICARÉ
TANGARÁ
JABORÁ JOAÇABA
HERVAL D'OESTE IBIAM
PRESIDENTE
LACERDÓPOLIS
CASTELO BRANCO
ERVAL VELHO
OURO

TIMBÓ

MORRETES

IRATÍ

PORTO
BARREIRO

SULINA SAUDADE
DO IGUAÇU

TREZE
TÍLIAS

RIO DAS
ANTAS

PIÇARRAS*

ANITÁPOLIS

FERNANDES
PINHEIRO

QUEDAS
DO IGUAÇU

LUIZ ALVES*

CERRO AZUL

IMBITUVA

LARANJEIRAS
VIRMOND
DO SUL

SANTA
LÚCIA

Cooperativa
Área de Abrangência

ADRIANÓPOLIS

GUAMIRANGA

LINDOESTE

XAXIM

Cooperativa
Área de Abrangência

BOA VENTURA
DE SÃO ROQUE

CAMPINA
DO SIMÃO

ARROIO
TRINTA

PONTE SERRADA

IPIRA

PIRAÍ
DO SUL

TURVO

BENEDITO NOVO
FAXINAL DOS
GUEDES

BARRA
VELHA

POMERODE

ÁGUA DOCE

Base Litoral

IVAÍ

GUARANIAÇU

CATANDUVAS

BARRAS
BOA VISTA DATRÊS
DO PARANÁ
CAPITÃO LEONIDAS APARECIDA
MARQUES

SANTA MARIA
DO OESTE

VARGEÃO

Área de Abrangência

PITANGA

DIAMANTE
DO SUL

CAMPO
BONITO

CASCAVEL

CÉU AZUL

MEDIANEIRA

SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU

JAGUARIAÍVA

CASTRO
LARANJAL

CUNHATAÍ

DR. PEDRINHO

BARRA
DO SUL

MASSARANDUBA*

RIO DOS CEDROS
PASSOS MAIA

CAXAMBU
DO SUL

Base Vale do Ribeira

BRAGANEY
PALMITAL

MAREMA LAJEADO
GRANDE

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM ARAQUARI

Cooperativa

ROSÁRIO
DO ÍVAI
RIO BRANCO
DO IVAI

CORBÉLIA

SÃO PEDRO
DO IGUAÇU

SERRANÓPOLIS
DO IGUAÇU

Base Sudoeste

NOVA
ITABERADA
ÁGUAS DE
CHAPECÓ
SÃO
PLANALTO
CARLOS
ALEGRE

RIOS

SAUDADES

RIQUESA
GAIBI

Cooperativa

CÂNDIDO
DE ABREU

MATO RICO

UNIÃO DO
OESTE

Área de Abrangência

MANOEL RIBAS

NOVA
CANTU

BARRA
BONITA
SÃO MIGUEL
DO OESTE

BANDEIRANTE
DESCANSO

Área de Abrangência

PINHALÃO

NOVA
TEBAS
RONCADOR

OURO VERDE
DO OESTE

SÃO MIGUEL
DO IGUAÇU

JAPIRA

ARAPOTI

ARIRANHA
DO IVAÍ

ARAPUÃ
IRETAMA

TUPÂSSI

Base Cataratas
Cooperativa

TOMAZINA

GRANDES
RIOS
IVAIPORÂ

PARAÍSO

Área de Abrangência

FAXINAL

JARDIM
ALEGRE

ENTRE RIOS
DO OESTE

JABOTI
IBAITI

ALTONIA

Cooperativa

CONSELHEIRO
MAIRINCK

SÃO JERÔNIMO
DA SERRA

GUARACIABA

Base Norte

JUNDIAI
DO SUL

MARILÂNDIA
DO SUL

MARECHAL
CÂNDIDO RONDON QUATRO
PONTES
PATO
BRAGADO

JUPIÁ
GALVÃO
CORONEL
SÃO
MARTINS
ABELARDO LUZ
DOMINGOS
FORMOSA
DO SUL
IRATI
SANTIAGO
DO SUL
IPUAÇU
BOM OURO VERDE
JARDINÓPOLIS QUILOMBO ENTRE
JESUS

Área de Abrangência

SÃO FRANCISCO
DO SUL

SCHROEDER

NOVO
SÃO HORIZONTE
BERNARDINO

Cooperativa

LONDRINA

NOVA SANTA
ROSA

PORTO UNIÃO

SÃO LOURENÇO
DO OESTE

Base Noroeste

IBIPORÃ

NOVA
PARAISO TAMBOARA ESPERANÇA PRESIDENTE
DO NORTE
CASTELO BRANCO
SÃO
CARLOS FLORAÍ
DO IVAI

MERCEDES

ITAPOÁ*

Cooperativa

SERTANÓPOLIS

UNIFLOR
ATALIA

JESUITAS
IRACEMA
DO OESTE
ASSIS
NOVA
CHATEAUBRIAND
AURORA

GARUVA

Área de Abrangência

PARANACITY
CRUZEIRO
DO SUL

GUAÍRA

Santa Catarina

JARDIM
OLINDA

DIAMANTE
DO NORTE

PORTO
VITÓRIA

PAULO
FRONTIN

ANTÔNIO
OLINTO

TIJUCAS
DO SUL
AGUDOS
DO SUL

N

PIÊN
PAULA
FREITAS

O

L

Juntos somos fortes

PALMAS
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