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RESUMO 

A Central de Cn§dito com lntera<;ao Solidaria - Cresol Baser e urn sistema 
cooperativo de credito dirigido e formado por agricultores familiares que tern como 
missao a inclusao social e o desenvolvimento economico atraves do credito. 
Nos ultmimos anos a Cresol tern dado grande importfmcia para as ferramentas de 
monitoramento e controle das suas cooperativas associadas. Neste sentido, a 
Cresol Baser possui o Departamento de Auditoria lnterna responsavel pelo Rating 
das cooperativas singulares. Atualmente este Rating e formado por onze indicadores 
financeiros. 
Esta disserta<;ao tern como objetivo fazer uma breve analise destes indices 
observando a area que deve ser dada maior importancia atraves da inclusao de 
novos indicadores. 
Em urn estudo anterior a Cresol Baser fez a sugestao de onze indices, dos quais 
quatro foram escolhidos como foco de estudo desta monografia. Neste estudo sao 
definidos os intervalos para o nivelamento das cooperativas conforme os resultados 
destes indices. 0 nivelamento varia de 1 a 4, sendo 1 as cooperativas com melhores 
resultados e 4 as cooperativas com resultados menos positivos e que devem ser 
acompanhadas mais de perto pela auditoria. 
A defini<;ao dos intervalos e calculada, principalmente, com base nas medias dos 
indices das cooperativas singulares da Cresol, mas tambem levando em 
considera<;ao os indices dos maiores bancos no Brasil, ponto de equilibrio e no 
Sistema de Monitoramento PERLAS do Conselho Mundial das Cooperativas de 
Credito e Poupan<;a (WOCCU). 
Como conclusao, percebe-se a importancia da inclusao dos indices aqui 
apresentados, no Rating da Auditoira. E possivel fazer esta verifica<;ao atraves da 
compara<;ao dos resultados das cooperativas com os resultados dos bancos, o 
ponto de equilibrio eo Sistema PERLAS, onde os indices da maioria das singulares 
esta abaixo de urn ponto de estabilidade. Neste caso, o departamento de auditoria 
pode utilizar estes novos indicadores para identificar melhor qual a dificuldade que 
as cooperativas estao tendo. 
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1 INTRODUCAO 

A Cresol Baser . e uma . cooper~tiva central de credi~9. corn Antera~o solidaria . 

que tern como direyao e publico alvo os agricultores .:~ · agricultoras da agricultura · 

familiar situados nos estados do Parana e Santa Catarin~. 1 

Ela tern como missao II prom over a inclusao social dos agricultores familiares, 

ao facilitar o acesso a produtos e serviyos financeiros". Sendo o foco da inclusao 

social o seu principal diferencial dos outros sistemas financeiros. 

A Central e composta por 78 · cooperativas de credito singulares associadas 

e 10 bases region a is que prestam assessoria para as singulares. 

Mapa do Parana onde as diferentes cores representam os 
municipios das Bases Regionais onde tern Cresol. 

1 A agricultura familiar no Brasil e caracterizada principalmente pel() tafl)anho da area da propriedade, 
que deve ser menor que 1 OOha e pelo numero de empregados que naO deve ultrapassaro numero de 
pessoasda famflia que trabalham na prqprieq~c)e e a renda. Bas~c:Jdo nesta informac;~o, a agricultura 
familiar representa 68% das propriedades agricoias nb Brasil e emprega Tl% · da mao de obra na 
zona rural. Em 2003 a contribuic;aq da agricultyra farniliar no PIB foi de 10,1 %. 



Mapa de Santa Catarina onde as diferentes cores 
representam os municfpios das Bases Regionais onde tem 
Cresol. 
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A Cresol Baser, sendo uma cooperativa.<dehtral de credito segue todas as 

regras impostas pelo Banco CentraL e vern constaritemente desenvolvendo 

ferramentas pr6prias de controles . internes de gestao financeira e social das suas 

cooperativas associadas. 

Uma das ferramentas de · controle que a Cresol desenvolveu e ja vern sen do 

. utilizada e o Rating da Auditoria. Esta coleta e analise de · dados contabeis das 

cooperativas singulares, da uma pontua~ao de acordo com o desempenho da 

cooperativa em cada item e por fim divide as singulares em 4 faixas: 1, 2, 3 e 4, 

sen do 6 primeiro de me nor risco eo ultimo de maior .. Com base neste ranqueamento 

a Central mantera uma supervisao de suas cooperativas singulares sendo utilizado 

como ferramenta na auditoria interna destas. 

Dentro do procedimento de auditoria sao utilizados alguns indicadores 

financeiros e de risco para formar o Rating da Auditoria, sendo eles: Capitaliza9ao 

(Basileia), lmobiliza~ao, Liquidez, Custo Administrative X Ativo Total, Retorno sobre 

o Patrimonio Liquido (PL), Rentabilidade, Financeira Llquida Projetada, 

Concentra98o Individual, Concentra~ao de Ativos (10 maiores devedores), 

lnadimplencia, indice de Utiliza~ao, Adiantamento e Extrapola~ao Limite e Grau de 

. r.isco de_ GestAe de. Carte ira . 

. . :Atbarmente' eS<i'ste a .. necessid~de de acrescebtar outros indicadores no 

Rating para uma melhor avalia9a'o e controle das singulares. Neste sentido, a 
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proposta desta monografia e fazer uma breve explicagao dos indicadores do Rating 

da Auditoria e apresentar urn estudo de novos indicadores, sugeridos pela Cresol 

Baser, para aperfeigoar o Rating adequando-o as necessidades de avaliagao, 

monitoramento e auditoria interna. 

Para responder a questao de pesquisa colocada acima, conceitua-se 

cooperativismo, no sentido de movimento e de cooperativa; as especificidades das 

cooperativas de credito e uma breve contextualizagao do Sistema Cresol; 

apresenta-se o atual Rating da Auditoria desenvolvido pela Cresol e se faz urn 

estudo dos novos indicadores a serem introduzidos no Rating da Auditoria. 

As informagoes a coletadas sao obtidas na documentagao fornecida pela 

Central Cresol Baser, principalmente no que se refere aos dados quantitativos e 

processos dentro da instituigao; analise de publicagoes e web-sites referente ao 

cooperativismo, cooperativas de credito e analises financeiras e 

informagoes/analises qualitativas dos colaboradores da Cresol Baser. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Esta monografia tern como justificativa principal a necessidade da Cresol 

Baser de aprimorar o Rating da Auditoria lnterna atraves da inclusao de novos 

indicadores. 0 presente estudo supre esta necessidade com o desenvolvimento do 

calcu!o e definigao dos intervalos para a identificagao do grau de risco das 

cooperativas singulares. 

Neste sentido, e possivel justificar esta monografia da seguinte forma: 

a) Conveniencia: para obtengao do certificado de especialista em 

Contabilidade e Finangas e exigencia a apresentagao da monografia em 

uma das areas estudadas; 

b) lmplicagoes praticas: instrumento que sera analisado e a proposta de 

adequagao dos indicadores selecionados poderao ser utilizados por 

outros sistemas de cooperativas de credito com interagao solidaria em 

outras regioes do Brasil e em outros paises; 

c) Utilidade metodol6gica: instrumento que sera analisado e a proposta de 

adequagao dos indicadores selecionados podem ser usados como 

modelo de avaliagao, monitoramento e auditoria interna das 

cooperativas de credito. 
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3 METODOLOGIA 

a) Estudo de caso: o objeto de estudo e uma ferramenta de controle e 

monitoramento da auditoria interna desenvolvida e aplicada pela Central 

Cresol Baser. Os Rating e os indices analisados foram obtidos do 

Departamento de Auditoria da Cresol Baser, assim como os dados para 

o desenvolvimento de novas indices as serem utilizados 

especificamente pela Cresol, o que caracteriza o estudo de caso; 

b) Pesquisa participante: o presente estudo tern como objetivo atender a 

demanda da Central Cresol Baser por introduzir novas indicadores no 

Rating da Auditoira, pretendendo-se colocar em pratica seu resultado. 

c) Levantamento de dados: levantamento dos indicadores do Rating da 

Auditoria e metodologia de auditoria interna da Cresol Baser. 
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4 FUNDAMENTACAO TEORICA 

A Cresol Baser possui a seguinte missao: 

Buscamos promover a inclusao social dos agricultores familiares, ao facilitar 
o acesso a produtos e servi9os financeiros.DFomos criados com a missao 
de atuar no fortalecimento e estfmulo da intera9ao solidaria entre esses 
agricultores e suas organiza96es, por meio do credito e da apropria9ao de 
conhecimento, visando o desenvolvimento local com sustentabilidade. D 
Buscamos a intera9ao solidaria dos agricultores, a democratiza9ao e 
profissionaliza9ao do cn§dito, a transparencia, a descentraliza9ao das 
decis6es e o crescimento horizontal da rede de cooperativas. Tudo isso com 
o objetivo de ampliar o acesso das famllias agricultoras a servi9os 
financeiros, com transparemcia e honestidade na gestao, contribuindo dessa 
forma para o desenvolvimento socialmente justo e nao degradante." 

Para que a Cresol Baser trabalhe de forma a cumprir sua missao tanto 

no sentido de inclusao dos agricultores, desenvolvimento economico e social e 

transpar€mcia, e necessaria que ela possua ferramentas de controle, avaliagao e 

monitoramento de suas cooperativas singulares membros. 

Uma das ferramentas mais utilizadas em todos os setores do mercado e a 

analise atraves de indices. 

indice e a rela9ao entre contas ou grupo de contas das Demonstra96es 
Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situa9ao 
econ6mica ou financeira de uma empresa. 
Os indices constituem a tecnica de analise mais empregada. Muitas vezes, 
na pratica, ou mesmo em alguns livro, confunde-se Analise de Balan9os 
com extra9ao de indices. A caracteristica fundamental dos indices e 
fornecer visao ampla da situa9ao econ6mica ou financeira da 
empresa.(Matarazzo, 1995, p 153). 

Neste sentido, o Banco Central do Brasil tambem utiliza este metoda de 

controle das instituigoes financeiras no pais. A Resolugao 3464/07 e Basileia 

(Basileia II) Resolugao 3.380 publicada em 29 de junho de 2006 dao as diretrizes de 

quais os indicadores, entre outros regulamentos, que as instituigoes financeiras, 

obrigatoriamente, devem calcular e informar o BACEN. 

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, tendo em conta as 
recomenda96es do Comite de Supervisao Bancaria de Basileia contidas no 
documento "Convergencia lnternacional de Mensura9ao e Padr6es de 
Capital: Uma Estrutura Revisada" (Basileia II), que trata do estabelecimento 
de criterios mais adequados ao nivel de riscos associados as opera96es 
conduzidas pelas institui96es financeiras para fins de requerimento de 
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capital regulamentar, e objetivando observar tais recomenda96es, 
adaptadas as condi96es, as peculiaridades e ao estagio de 
desenvolvimento do mercado brasileiro, divulgou o Comunicado n° 12.746, 
de 9 de dezembro de 2004, contendo as diretrizes e cronograma para a 
implementa9ao de Basileia II. (http://www.bcb.gov.br/?BAS21NTRO). 

No documento Microfinangas - 0 Papel do Banco Central do Brasil e a 

lmportancia do Cooperativismo de Credito, publicado pelo BACEN, tambem e 

apresentada a importancia dos indices do Basileia, assim como a inclusao do 

calculo de outros indices para melhor controle das instituigoes financeiras. 

Os principais limites exigidos pelas normas e que, de modo geral, podem 
ser capturados par meio de exame nos demonstrativos contabeis estao 
voltados para o fndice de imobiliza9ao, Capital e Patrimonio de Referencia 
(PR) mfnimos e para o Patrimonio Uquido Exigfvel (PRE) compatfvel com o 
grau de risco da estrutura dos ativos, passivos e contas de compensa9ao, o 
chamado indicador de Basileia. Mas tambem ha de se tamar cuidado com 
outros limites que, par serem de diffcil mensura9ao a partir dos 
demonstrativos contabeis, necessitam de controle especffico, como aqueles 
que tratam da exposi9ao par associado, tanto na concessao de credito, 
quanta na forma9ao do capital, que, segundo disposi9ao legal, nao pode 
ultrapassar um ter9o das respectivas quotas-parte do capital. (Microfinan9as 
- 0 Papel do Banco Central do Brasil e a lmportancia do Cooperativismo de 
Credito. 2a Edi9ao pag 91 ). 

Neste estudo sao apresentados os seguintes indices, a maioria deles parte 

desta monografia: indice de Basileia, Rentabilidade mensa!, Rentabilidade 

semestral, indice de imobilizagao, Centralizagao financeira, Limite global maximo 

para aplicagoes em operagoes de credito, Percentual de utilizagao do limite global 

maximo para aplicagoes, Liquidez, Custos administrativos/Despesas totais em 

credito, Taxa de cobertura das despesas administrativas com tarifas de servigos, 

Margem financeira, Fonte de recurso 
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5 OBJETIVO 

Apresentar os indicadores do Rating da Auditoria e fazer urn estudo de 

novos indicadores, sugeridos pela Cresol Baser, para aperfeic;oar o Rating 

adequando-o as necessidades de avaliac;ao, monitoramento e auditoria interna. 
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6 COOPERATIVISMO 

As cooperativas modernas tiveram seu infcio no seculo XIX pela 

necessidade dos trabalhadores europeus de se organizarem para, atraves da uniao, 

lutar contra a exploragao que a Revolugao Industrial gerara. 

A partir desta primeira iniciativa foi dado infcio ao movimento cooperativista 

em todo o mundo. No decorrer de sua hist6ria, varios modelos de cooperativas 

foram criados e duas vertentes diferentes sabre a ideologia foram defendidas. Uma 

colocando o funcionamento das cooperativas de acordo com os princfpios 

capitalistas, no sentido de empresa cooperativa; e a outra defendendo o movimento 

cooperativista onde os princfpios, a ideologia e os valores sao essenciais para uma 

cooperativa, sendo este modelo o foco do presente estudo. 

De acordo com a segunda vertente, o cooperativismo surge da associagao 

voluntaria dos indivfduos, canalizando seus esforgos em agao coletiva. Desta forma, 

o resultado do todo e maior que a soma dos esforgos individuais, o que gera 

acrescimo de poder aos participantes. 

Atraves do cooperativismo o indivfduo liberta-se dos seus limites. Visa 

beneficia para o grupo e para a humanidade como urn todo, transformando em 

solidariedade que traz a conscientizagao e urn maior entendimento do mundo e de 

suas inter-relag6es. 

Neste sentido o cooperativismo e as organizag6es cooperativas tern papel 

essencial no desenvolvimento economico e social, que somente tera sucesso e nao 

caira no comodismo, se os pilares forem baseados na educagao e formagao de seus 

associados e da comunidade com urn todo. 

0 movimento cooperativista, assim como outros movimentos sociais, 

caracteriza-se por tn§s princfpios, sendo eles a identificagao dos indivfduos com os 

valores, filosofia, missao e visao da organizagao, oposigao a repressao e luta por 

suas reivindicag6es e o principia da totalidade onde tern como base o valores 

universais que justificam a luta. 

Sem estes prindpios o cooperativismo deixa de ser urn movimento social e 

passa a ser somente urn a instituigao. Desta forma podemos ver o cooperativismo e 

as cooperativas com dais papeis: o de empresa que deve ser sustentavel 

economicamente e operar de acordo com a legislagao e o mercado em que esta 
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inserida, levando em consideragao fatores globais que possam afetar o 

desenvolvimento local e a geragao de renda para seus associados; o de associagao 

onde o lucro (o parte dele) deve ser destinado aos seus associados de forma justa e 

deve atender as outras necessidades de seus membros e da comunidade como um 

todo, levando em consideragao os principios, valores e ideais que formaram a 

cooperativa. 
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De acordo com a legisla<;ao brasileira, o cooperativismo e composto por 

treze ramos de cooperativas: credito, habita<;ao, agropecuario, produ<;ao, consumo, 

infra-estrutura, educa<;ao, especial, mineral, saude, trabalho, turismo e lazer, 

transporte de cargas e passageiros. 0 foco do presente estudo sao as cooperativas 

de credito. 

As cooperativas de credito chegaram ao Brasil no inicio do seculo XX 

seguindo os modelos de Raiffeisen, onde a atividade economica era a agricultura, 

com base na ajuda mutua, responsabilidade ilimitada dos s6cios com inspira<;ao 

etica, crista e economica e Luzzatti, onde a atividade economica e diversa, com 

base na ajuda mutua, recebendo auxilio complementar, seja estatal ou empresarial, 

responsabilidade limitada e com inspira<;ao etica, crista e economica (Burigo, 2007). 

Este ramo teve uma grande expansao inicial, sendo posteriormente proibido de atuar 

no territ6rio nacional pelo 6rgao do Ministerio da Agricultura responsavel pelo 

controle destas cooperativas. 

Posteriormente houve libera<;ao do funcionamento, porem em 1962 

novamente foi bloqueada a sua autoriza<;ao. Somente na decada de 80 foi reiniciado 

o processo de constitui<;ao de cooperativas de credito. Este processo teve inicio no 

Rio Grande do Sui, sendo seguido por Santa Catarina e Parana. 

No Parana, um importante sistema de credito foi criado a partir das 

experi€mcias com fundo de credito rotativo apoiado pela organiza<;ao internacional 

Miseror, agencia de desenvolvimento da lgreja Cat61ica da Alemanha que tern como 

objetivo lutar contra a "a tome e a doen<;a no mundo.". Esta experiencia evoluiu e em 

1995 foram fundadas a primeiras cooperativas de credito do Sistema lntegrado de 

Cooperativas de Credito Rural com lntera<;ao Solidaria (Cresol). Os associados 

destas cooperativas, sao, exclusivamente, agricultores familiares tendo a 

preocupa<;ao de atender aqueles menos capitalizados. 

Os responsaveis pela gestao das cooperativas sao os pr6prios agricultores, 

garantindo assim o controle social, um gerenciamento transparente e o cumprimento 

da missao original. Mesmo com a expansao e crescimento das cooperativas, a 

gestao continua nas maos dos agricultores. 
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0 foco e as demandas a serem atendidas sempre vern do grupo base, os 

agricultores familiares, que se associam as cooperativas singulares (primeiro nivel). 

As cooperativas singulares tern as atribui<;6es de organiza<;ao e atendimento do 

quadro social, aplica<;ao do cadastro s6cio-econ6mico, libera<;ao de cn§dito (pessoal 

e rural), analise de projetos de credito e investimento, aplica<;6es financeiras, 

controle de contas e presta<;ao de servi<;os aos associados (cartao, seguro ... ). As 

cooperativas de primeiro nivel fazem parte de uma base de servi<;os, que sao as 

Bases Regionais. Cada Base Regional atende as cooperativas localizadas na sua 

area de abrangemcia, prestando servi<;os de forma<;ao, informatica e tecnologia da 

informa<;ao, Comite de Credito, Conselho Administrative Fiscal, Contabilidade, 

Negocia<;ao com governos e normativos. As Bases de Servi<;os estao ligadas a 

Central Cresol Baser, que tern como fun<;ao a forma<;ao de dirigentes, tecnicos e 

assessores, contabilidade, credito rural, informatica, comunica<;ao e marketing, 

recursos humanos, supervisao e controle (Relat6rio de Atividades e Balan<;o Social 

2009). 
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8 CENTRAL CRESOL BASER: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional da Central Cresol Baser e formada por 5 grandes 

areas: Relac;oes lnternacionais, Ac;oes Estrategica, Caritera de Credito, lnovac;oes e 

Neg6cios e Gestao e Controle (Anexo 1 - Organograma). Esta ultima area e o foco 

do presente trabalho. 

8.1 RELA<;OES INTERNACIONAIS 

A area de relac;oes internacionais e responsavel pelo relacionamento da 

Cresol Baser com organizac;6es de outros paises. 

Atraves desta area, a Cresol troca de informac;oes com outros sistemas 

cooperativos de credito como por exemplo UCACCENTRO do Equador, participa em 

redes internacionais de credito (ex. Forolackfr e The Mix) e mantem parcerias que 

ap6iam a expsnao e o desenvolvimento de novos produtos e sistemas de controle e 

avaliac;ao (ex. Trias e Rabobank). 

8.2 A<;OES ESTRATEGICAS 

Ac;oes Estrategicas tern como foco trabalhar quest6es importantes para o 

crescimento do Sistema e a realizac;ao da missao da instituic;ao. 

Nesta area sao trabalhadas quest6es como assistencia tecnica, programa 

de habitac;ao, genero e gerac;ao (inclusao de mulheres, jovens e idosos), ranking 

social que mede o quanta as cooperativas estao focando na parte social alem da 

econ6mica e agentes de desenvolvimento local que fazer a ligac;ao entre a Cresol e 

a comunidade assim como o desenvolvimento de novas lideranc;as. 
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8.3 CARTEIRA DE CREDITO 

E responsavel pela analise e concessao de credito para os agricultores. A 

Cresol trabalha com dois tipos de recursos: recursos publicos, mais especificamente 

o PRONAF; e recursos pr6prios que engloba creditos pessoais, custeio, habitagao, 

investimento e creditos sociais e conveniados. 

8.4 INOVA<;OES E NEGOCIOS 

Esta area tern como fungao desenvolver e acompanhar novos negoc1os 

como seguros, cartao de credito, COMPE (compensagao de cheques), servigos 

financeiros, planejamento economico e financeiro; e novos produtos como 

atendimento a pessoa juridica, estudo de novos mercados e suporte tecnico. 

8.5 AREA DE SUPERVISAO E CONTROLE 

A Area de Supervisao e Controle responde diretamente para o Diretor 

Financeiro com relagao as seguintes fungoes: 

Normativo: deliberar normas gerais quanta a estrutura, funcionamento, 
operagoes, servigos e outros interesses ou atividades do Sistema , cuja 
implementagao e cumprimento ficara sob responsabilidade de cada Cresol 
Singular, para tornar efetiva a padronizagao do Sistema. 
Auditoria lnterna: Propor e implementar metodos de fiscalizagao nas 
singulares visando obter transparencia, controle e confiabilidade junto aos 
associados. 
Monitoramento: Propor e implementar ag6es que visem acompanhar e 
detectar variagoes em seu patrim6nio que venham a causar dana a 
cooperativa, bem como o acompanhamento da medida saneadora solicitada 
em auditoria ("Controles lnternos" -Manual da Cresol Baser). 

Mais especificamente o Departamento de Auditoria lnterna e a responsavel 

pela verificagao se todos os procedimentos contabeis, financeiros e administrativos 

(incluindo o estatuto e as normas e regimentos internos da organizagao) estao 

sendo cumpridos de acordo com o pre-estabelecido pelo Sistema Cresol e pela 

legislagao brasileira. 
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De forma detalhada a fungao da auditoria interna e toda a preparagao, 

execugao, controle e arquivamento das auditorias, acompanhando e implementando 

as ag6es corretivas e fechamento dos relat6rios. 

De acordo com a Resolugao 2.554 do BACEN, e obrigat6rio que a auditoria 

seja realizada semestralmente em todas as cooperativas do sistema. Esta e feita 

atraves da alimentagao do Software que contem urn questionario com perguntas 

objetivas e urn conjunto de indicadores (parte exigidos pelo BACEN e parte 

selecionados pela Cresol Baser}, fornecendo para a Central, as singulares e o 

BACEN o grau de risco de cada singular. 

Este "resultado" e sistematizado em forma de urn "Rating" das cooperativas 

e utilizado com ferramenta de monitoramento pelos Diretores e a equipe da Central. 
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9 RATING 

0 Rating e urn instrumento utilizado para a analise dos indices das 

singulares de todo o Sistema Cresol. 

Os indices financeiros sao formados por dois ou mais componentes onde 

sao expresses em forma de indice ou porcentagem. Este resultado pode ser usado 

tanto em uma analise cross-setorial, neste caso para avaliar uma cooperativa em 

rela9ao as outras cooperativas, como tambem em uma analise de serie temporal 

para avaliar a evolu{:ao e desempenho de uma mesma cooperativa ao Iongo do 

tempo. 

A escolha dos indices a serem analisado ira depender do objetivo e 

problemas espedficos de cada organiza{:ao. Existem muitos estudos e varia9oes de 

Ratings, tanto no Brasil como no exterior. Urn exemplo e o Sistema de 

Monitoramento PERLAS do Conselho Mundial de Cooperativas de Poupan9a e 

Credito. Tambem existem varias empresas especializadas nesta area que fazem o 

ranqueamento das organiza{:oes, tanto financeiras como de outros setores. 

Existe uma varia9ao pequena na escolha dos indices que compoes o Rating, 

sendo os indices utilizados pela Cresol (apresentados em seguida) os principais 

indices para avaliar uma institui9ao financeira. 

Para aprofundar a avalia9ao das singulares, a Cresol fez uma primeira 

indica9ao de novas indices que devem ser incluidos no Rating. Sao eles: 

Alavancagem de recursos produtivos, Funding, Rentabilidade Hquida da carteira de 

credito (considerando provisoes), Produtividade (modele Abelardo - BACEN), 

Efici€mcia Operacional (modele Abelardo - BACEN), Resultados operacional Hquido 

(sem provisoes), Eficiencia operacional (modele bancario), Ociosidade de ativos e 

ativos nao rentaveis e Consume de receitas por despesas de pessoal. Neste estudo 

sao elaborados OS quatro ultimos. 
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10 INDICADORES SELECIONADOS ATUALMENTE PELA AUDITORIA COMO 
INDICADORES PARA 0 RATING 

0 Rating da Auditoria lnterna das cooperativas singulares Cresol e dividido 

em tres grupos: Limites Operacionais - Basileia , lmobilizagao e Liquidez; 

Desempenho e Evolugao e por ultimo, Qualidade dos Ativos. 

A seguir sao apresentados os indices que formam cada grupo, descrevendo 

o que cada indice mede, a formula como sao calculados e como os resultados sao 

enquadrados dentro de intervalos para definir o grau de risco da cooperativa. 

10.1 LIMITES OPERACIONAIS- BASILEIA, IMOBILIZADO E LIQUIDEZ 

Este grupo de indicadores tern como objetivo identificar sea instituigao tern 

condig6es de cumprir com suas obrigag6es financeiras perante seus associados e 

outras instituig6es. 

1 0.1.1 indice de capitalizagao 

0 indice de capitalizagao tambem e conhecido como indice de Basileia. Ele 

determina quanto de capital as institui<;6es financeiras devem reservar para cobrir 

riscos de seus emprestimos ou problemas operacionais. 

De acordo com o BACEN este indice deve ser maior que 11%, tendo assim, 

folga de capitalizagao, para garantir urn crescimento de seus ativos de risco, 

principalmente gerando condi<;6es de alavancagem de novas operag6es de credito. 

Formula: (PR) I APR X 100 = Resultado deve ser > que a "EC" 11%. 

PR = Patrimonio de Referencia (Patrimonio Uquido + Receitas- Despesas). 

EC = Exigencia de Capital para cobertura dos riscos de mercado de taxa de 

juros em determinada moeda/base de remuneragao. Este valor devera se calculado 

pelo Sistema de Informatica. 
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APR= Ativo Ponderado de Risco - Valor calculado em fun<;ao das aplica<;6es do 

Ativo pelos fatores de risco correspondente. 

Tabela 1 indice de capitaliza~ao 
Nfveis Intervale Comentarios 

1 Mais de 18,01% Risco 1 - possui + de 64% do PL Exigfvel 
2 De 13,01% a 18,00% Risco 2- possui de 18 a 64% de PL Exigfvel 
3 De 11 ,01 a 13,00 Vezes Risco 3- possui de 0% a 18% acima do PL Exigfvel 
4 Menor que 11,00% Risco 4 - Nao tem PR suficiente as exigencias legais 

1 0.1.21mobiliza<;ao 

As lnstitui<;6es Financeiras, inclusive as Cooperativas de Credito, somente podem 

investir em ativos permanentes, que seja de uso proprio (bens de uso proprio). Os 

investimentos sao necessarios para o bom atendimento das exigencias dos 

cooperados e de investimentos em tecnologia, visando redu<;ao de seus custos 

administrativos. Os investimentos desnecessarios em Ativo Permanente poderao 

ocorrer perda de rentabilidade na Cresol. 

Este indice mostra quanta a institui<;ao investiu em ativo permanente para 

cada $100 de Patrimonio Liquid c. De forma geral, quanto me nor o valor deste indice 

mais positive e a avalia<;ao da organiza<;ao. No caso das institui<;6es financeiras, o 

maximo de imobilizado permitido pelo Banco Central do Brasil e de 50. 

Formula: Ativo Permanente I PLA X 100. 

Tabela 2 indice de imobiliza~ao 
Nfveis Intervale 

1 Ate 30% 
2 De 30,01% a 50,00 % 
3 De 50,01 a 80,00% 
4 Mais de 80,00 % 

1 0.1 .3 Liquidez 

As lnstitui<;6es Financeiras que captam recursos do publico devem manter 

encaixe de liquidez suficiente para honrar seus compromissos no curto, medic e 

Iongo prazo. 
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As Cresols pela caracteristica dos seus depositantes, apresentam indices 

medias de concentrac;ao, portanto, sua cautela com relac;ao a gestao de liquidez e 

de classificac;ao tambem media. 

Para cumprimento da Resoluc;ao n° 2804, o Sistema CRESOL recomendou 

que as Cresols mantenham em encaixe de liquidez no minima: 

70°/o dOS depOSitOS a ViSta 

40°/o dos depositos a prazo 

(Conta: 4.1.1.00.00-0) 

(Conta: 4.1.5.00.00-2) 

Para calculo da liquidez e utilizado nas formulas OS valores no final de cada 

mes, ou quando estiver disponivel no sistema de informatica, as medias mensais. 

Formula: 

Calculo 1: (70°/o do Deposito a vista + 40°/o Deposito a Prazo) = Liquidez 

necessaria. 

Calculo 2: (Disponibilidades + Aplicac;oes Financeiras) I Liquidez necessaria 

(1) X 100. 

Este Resultado nao podera ser inferior a 1 00°/o, ou seja o total da Liquidez 

necessaria. 

T b I 3 , d" d r "d a e a In ICe e 1qu1 ez 
Nlveis Intervale 

1 Mais de 160,00 % 
2 De 110,01 %a 160,00% 
3 De 90,01 %a 110,00% 
4 Menos de 90,00% 

10.2 DESEMPENHO E EVOLU<;AO 

0 segundo grupo de indicadores e formado pelo custo administrativo sabre o 

ativo, retorno sabre o PLA e rentabilidade financeira projetada. 

1 0.2.1 Gusto administrativo sabre o ativo 

As despesas administrativas das cooperativas sao os componentes ma1s 

relevantes na formac:;ao da taxa de juros, juntamente com o custo do dinheiro, 
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portanto devemos ter a maior austeridade (severidade) possivel nos gastos 

desnecessarios. 

Recomenda-se que as Cresols tenham uma despesa administrativa de no 

maximo 7°/o dos Ativos Totais. 

Formula : Despesas Administrativas Ano (*) I Ativo Total (AC+ ACRLP + 

Permanente) X 1 00 

* Para os calculos das despesas do ana, devera levar em conta o realizado 

ate o mes de calculo, projetando anualmente pela media. (Todo grupo 8.1.7) 

Tabela 4 indice do custo administrativo sobre o ativo 
Niveis Intervale 
1 Menes de 7,00% 
2 De 7,01 %a 12,00% 
3 De 12,01 % a 20,00% 
4 Mais de 20,00 % 

1 0.2.2 Retorno de PLA 

0 indice de medigao da lucratividade de uma lnstituigao Financeira e 

avaliado pelo calculo do retorno que os s6cios tiveram (Iuera), em relagao ao 

patrim6nio investido. Indica retorno do investimento para os cooperados. Os s6cios 

sempre esperam ter um retorno, e o ideal seria que esse indice fosse no minima a 

inflagao do ano. 

Nas Cooperativas de Credito nao podem ser diferente, caso o retorno nao 

seja o esperado pelos associados, os mesmos nao terao interesse em fazer novas 

aportes de capital na CRESOL. 

Para o periodo e levado em consideragao uma inflagao de 5°/o. 

Formula: (Sobraslperdas Brutas periodo I numero de periodos (meses) x 12 

I Patrim6nio Liquido X 100. 

Tabela 5 indice do retorno sobre o patrimonie liquido ajustado 
Niveis Intervale 
1 Mais de 5,01 % 
2 De 0,01% a 5,00 % 
3 De -5,99 % a 0,00% 
4 Menes de -6,00 % 
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1 0.2.3 Rentabilidade financeira liquida projetada 

A rentabilidade financeira mede a capacidade de gerac;ao de receitas sabre 

o montante de ativos da Cooperativa, sendo que devera ser suficiente a suportar os 

custos gerados. 

ativos. 

0 Sistema Cresol estima uma rentabilidade minima de 12°/o ao ano sabre os 

Formula: (Receita Carteira e Mercados- Gusto- Risco) I (Ativo Total) X 100 

(Receita Carteira e Mercados = disponibilidades 711, 715, 71986, 71920, 

71921, 71990) 

(Gusto= disponibilidades 811, 812) 

(Risco = disponibilidade 81830) 

Este calculo e realizado no periodo decorrido do exercicio, por exemplo, se 

analisarmos o mes de maio, as informac;oes devem ser acumuladas dos meses de 

janeiro a maio do corrente ano. 

T b I 6 , d" d bTd d f · r ·d d a e a m 1ce e renta 11 a e mance1ra 1qu1 a projeta a 
Nlveis Intervale 
1 Mais de 12,01% 
2 De 9,01% a 12% 
3 De 5,01 a 9% 
4 Menos de 5% 

10.3 QUALIDADE DOS ATIVOS 

A qualidade dos ativos e o grupo de indicadores que trata da qualidade dos 

emprestimos fornecidos para OS agricultores. Este grupo e formado por quarto 

indices: indice de concentrac;ao do maior devedor sabre o PR, concentrac;ao da 

carteira , indice de inadimplencia e indice de adiantamento e extrapolac;ao de limite. 

1 0.3.1 Concentrac;ao do maior devedor sabre PR 

PR = (PLA) 
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As Cooperativas de Credito podem emprestar a urn unico devedor, ou 

conglomerado financeiro ate 15% do seu Patrimonio de Referencia. Resolugao CMN 

3.442 Art. 32 

Art. 34 - Nos dois anos seguintes a data de inido de funcionamento, a 

cooperativa singular filiada a central de credito pode adotar os seguintes limites 

de exposic;ao por cliente, para concessao de creditos a urn mesmo assodado 

com recursos sujeitos a legislagao especifica ou envolvendo equalizac;ao de 

taxas de juros pelo Tesouro Nadonal, deduzidas do limite as operagoes sujeitas 

ao limite geral estabeleddo no art. 32, indso II, alinea "a", realizadas em favor 

do associado com recursos de outras fontes: 

I- no primeiro ano: 25% (vinte e cinco por cento) do PR; 

II- no segundo ano: 20% (vinte por cento) do PR. 

Conforme Resoluc;ao No 42 da Central Cresol Baser 

Artigo 1. Fixar o limite de operac;oes de credito em favor de urn mesmo 

cooperado em: 13% (treze por cento) do PR (Patrimonio de Referenda). 

Artigo 2. Nos dois anos seguintes a data de inido de fundonamento, a 

cooperativa singular de credito pode adotar os seguintes limites de exposic;ao por 

cliente, para concessao de creditos a urn mesmo associado com recursos sujeitos 

a legislac;ao especifica ou envolvendo equalizagao de taxas de juros pelo 

Tesouro Nadonal, deduzidas do limite as operagoes sujeitas ao limite geral 

estabeleddo no Artigo 1 acima, realizadas em favor do associado com recursos de 

outras fontes: 

I- no primeiro ano: 23% (vinte e tres por cento) do PR 

II- no segundo ano: 18% (dezoito por cento) do PR. 

Nesta avaliagao, e verificado o cumprimento dos normativos ofidais, bern 

como e avaliado o risco do maior devedor em relac;ao ao seu Patrimonio de 

Referenda. 

Formula: Saldo do Maior Devedor por Emprestimo I Patrimonio de 

Referenda X 100. 

Para encontrar o saldo do maior devedor deve ser utilizado o saldo devedor 

da carteira de emprestimos recursos pr6prios, + investimentos (Relat6rio: Maiores 

Devedores Bacen- Recursos Pr6prios mais investimentos) 
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Tabela 7 in dice de concentracao do maior devedor sobre o PR 
Nfveis lntervalo 
1 Menor que 9,99% do PLA 
2 De 10% a 12,99% do PLA 
3 De 13% a 15% do PLA 
4 Maior que 15,01 % do PLA 

1 0.3.2 Concentrac;ao da carte ira 

A concentrac;ao de cn§dito, bern como a concessao sem criterios tecnicos de 

avaliac;ao dos risCOS sao OS fatores que podem contribuir a possibilidade inclusive de 

falencia de uma instituic;ao financeira. 

Nesta avaliac;ao, verifica-se qual e a concentrac;ao dos emprestimos dos 

1 O(dez) maiores devedores em relac;ao ao total empre_stado. 

Relat6rio: Maiores Devedores Bacen- Recursos Pr6prios mais 

investimentos. 

Formula: Soma dos 10 maio res devedores I Total Emprestado X 100 

Tabela 8 indice de concentracao da carteira 
Nlveis lntervalo 
1 10 Maio res Devedores detem ate 30 % dos emprestimos 
2 10 Maiores Devedores detem de 30,01% a 40% dos emprestimos 
3 10 Maio res Devedores detem de 40,01% a 50% dos emprestimos 

4 10 Maiores Devedores detem mais de 50,01 % dos emprestimos 

1 0.3.3 in dice de inadimplencia 

Indica o percentual da carteira de credito que esta em atraso. 

A inadimplencia para fins de analise do risco deve ser considerada os 

seguintes itens: 

• Valor das parcelas dos titulos vencidos de recursos pr6prios; 

• Valor das parcelas dos titulos vencidos de recursos de terceiros, pois 

passam a ser pr6prios; 

• Valor total do Adiantamento a Depositantes ou Extrapolac;ao do limite . 

• Titulos em Prejuizo = Nao considera como inadimplencia , quando o titulo 

estiver contabilizado em prejuizo e o controle s6 no compensado . 
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Tabela 9 indice de inadimplencia 
Nlveis Intervale 
1 Menes de 3,0 % 
2 De 3,01 % a 8,00% 
3 De 8,01% a 15,00% 
4 Mais de 15,00 % 

Formula: lnadimplencia I (Total Emprestado em carteira propria + valor de 

terceiros vencidos) X 100 

Para encontrar o valor total emprestado nao devem ser consideradas as 

provisoes de risco de credito. 

1 0.3.4 in dice de adiantamento e extrapola9ao de limite 

Cabe Lembrar que o ideal com rela9ao ao uso de Adiantamento a 

depositantes, e ou extrapola9ao do limite de cheque especial e zero, contudo e 

aceitavel ate o limite de 3°/o do Deposito a Vista diario da cooperativa. 

Formula: Valor de adiantamento (conta negativa e excedente de limites I 

Total Deposito a vista X 1 00 

Tabela 10 indice de adiantamento e extrapola~ao de limite 
Nlveis Intervale 
1 De 0 a 3,0 
2 De 3,01 a 6,00 
3 De 6,01 a 9,00 
4 Mais de 9,01 

10.4 GRAU DE RISCO DE GESTAO DA CARTEIRA: 

0 Grau de risco de Gestao da Carteira, visa demonstrar o percentual de 

provisao atribuida sobre a carteira propria. 

Tabela 11 indice de risco de gestao da carteira 
Nlveis Intervale 
1 Mais de 15,01% 
2 De 8,01% a 15% 
3 De 4,01% a 8% 
4 Menes de 4% 
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A partir dos Indices utilizados pela auditoria e a lista de Indices sugerida por 

ela para complementar o Rating da Auditoria, e apresentado abaixo o estudo dos 

seguintes Indices: Ociosidade de Ativos e Ativos Nao Rentaveis, Resultado 

Operacional Llquido, Eficiencia Operacional e Consumo de Receitas por Despesas 

de Pessoal. 

Neste estudo sao considerados os indices das cooperativas singulares, os 

Indices dos maiores bancos no Brasil e o Sistema PERLS do Conselho Mundial de 

Cooperativas de Poupan<;a e Cn§dito., sendo os Indices das singulares calculados 

pela Cresol Baser atraves do Ranking Financeiro. 

11 .1 OCIOSIDADE DE ATIVOS E ATIVOS NAO RENTAVEIS 

Este indicador mede a porcentagem de ativos totais que nao produzem 

receitas para a institui<;ao. 

Formula: 

Ociosidade de Ativos = total da media dos ativos nao rentaveis I total da 

media de ativos 

Ativos nao rentaveis = pendencias contabeis do grupo contabil 1.4, exceto 

aplica<;ao na Central , media de devedores diversos grupo 1.8, media dos bens 

recebidos em quita<;ao de emprestimos grupo 1.9, alem da media de permanente 

grupo contabil 2. 

Tabela 12 porcentagem do ativo nao produtivos das singulares retirado do Ranking de 2009. 

%de Ativo 
SinQulares Nao Produtivo 
Francisco Beltrao 7% 
Marmeleira 14% 
Dois Vizinhos 4% 
Laranjeiras do Sui 11 % 

Coronel Vivida 7% 
Chopinzinho 9% 

Honoria Serpa 18% 
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Cascavel 8% 
Sao Jorge 7% 
Mang ueirin ha 11% 
Pinhao 12% 
Capanema 6% 
Pitanga 15% 
Nova Prata do lguacu 13% 
Lindoeste 10% 
Ampere 7% 
Pranchita 8% 
Vere 9% 
Turvo 12% 
Candoi 13% 
Santiago 7% 
Abelardo Luz 9% 
Plana Ito 9% 
I bema 9% 
Tres Barras 8% 
Renascenca 12% 
Salgado Filho 9% 
Santo Antonio do Sudoeste 12% 
ltaperucu 14% 
Luis Alves 11% 
Virmond 10% 
ltapejara d' Oeste 7% 
Saito do Lontra 7% 
Perala d' Oeste 11% 
Vera Cruz do Oeste 16% 
Guaraniacu 6% 
Marilena 12% 
lvaipora 8% 
Xaxim 13% 
Santa lzabel do Oeste 7% 

Cruz Machado 6% 
Cerro Azul 9% 

Boa Ventura de Sao Roque 22% 
Candido de Abreu 8% 
Prudentopolis 10% 
Coronel Domingos Soares 19% 

Realeza 5% 
Londrina 18% 

Santa Lucia 12% 
Bela Vista da Caroba 12% 

Ouro 6% 
Adrianopolis 13% 

Castro 9% 

Aguas Mornas 8% 

lmarui 10% 
ltuporanga 11% 

Blumenau 13% 

Aguas de Chapeco 11% 
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Sao Joao 12% 
Nova Esperanca do Sudoeste 8% 
Grandes Rios 7% 
lbiam 6% 
Sao Miguel do Oeste 5% 
Botuvera 7% 
Schoroeder 6% 
Sao Joao do Triunfo 4% 
Lap a 3% 
Contend a 5% 
Eneas Marques 7% 
Missal 6% 
Medianeira 10% 
Clevelandia 10% 
Agrolandia 7% 
Rio Bonito do lguacu 10% 
Rio Branco do Sui 4% 
Media dos ativos nao rentaveis das singulares 10% 
Media das singulares com ativo nao rentavel maier que 10% 14% 

0 intervale de nivelamento foi calculado utilizando a media de 2009 dos ativos 

nao rentaveis e ociosos em rela<;ao aos ativos totais das singulares e da media das 

singulares com ativo nao rentavel maier que 1 0°/o . Outro para metro levando em 

considera<;ao foi a indica<;ao do Sistema de Monitoramento PERLAS do WOCCU 

que coloca como meta para este indicador valores :::; 5°/o. 

Tabela 13 indice de ativos nao rentaveis 
Nfveis Intervale 
1 Menos de 5% 
2 De 5,01% a 10% 
3 De 10,01% a 14% 
4 Mais que 14% 

11.2 RESUL TADO OPERACIONAL LiQUIDO (SEM PROVISOES 

Este indicador mede qual a sobra da receita liquida no resultado 

operacional. 

Formula: 

Resultado Operacional = receita liquida acumulada - despesa liquida 

acumulada 

Resultado Operacional Medio = Resultado Operacional/no. de meses do 

ranting 

indice = resultado Operacional Medio/Receita Liquid a Acumulada X 100. 
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A meta deste indicador e alcan<;ar valores maiores ou igual a 5°/o. 

Tabela 14 porcentagem do resultado operacional das singulares retirado do Ranking de 2009. 
Singulares Resultado Operacional/ Receita Hquida 
Francisco Beltrao 1,81% 
Marmeleira 1,10% 
Dois Vizinhos 1,66% 
Laranjeiras do Sui 1,22% 
Coronel Vivida 1,74% 
Chopinzinho 1,97% 
Honorio Serpa 1,99% 
Cascavel -0,62% 
Sao Jorge 1,01% 
Mangueirinha 1,43% 
Pinhao 0,12% 
Capanema 0,56% 
Pitanga 0,69% 
Nova Prata do lguacu 1,01% 
Lind oeste -0,03% 
Ampere 0,85% 
Pranchita 0,72% 
Vere 0,15% 
Turvo 0,48% 
Candoi 1,42% 
Santiago 0,98% 

Abelardo Luz 1,64% 
Plan alto 1,13% 
I bema 0,02% 

Tres Barras 0,66% 

Renascenca 1,46% 
Salgado Filho 1,46% 

Santo Antonio do Sudoeste 0,45% 
ltaperucu 0,32% 

Luis Alves 1,08% 
Virmond 1,05% 

ltapejara d' Oeste 0,89% 

Saito do Lontra 1,80% 

Perola d' Oeste 0,60% 

Vera Cruz do Oeste -1,05% 

Guaraniacu 0,70% 

Marilena 1,73% 

lvaipora 0,77% 

Xaxim -0,46% 

Santa lzabel do Oeste 1,60% 

Cruz Machado 1,32% 

Cerro Azul 2,25% 

Boa Ventura de Sao Roque -0,04% 

Candido de Abreu 0,36% 

Prudentopolis 0,27% 

Coronel Domingos Soares 1,61% 

Realeza 0,95% 

Londrina -2,86% 
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Santa Lucia 0,16% 
Bela Vista da Caroba 0,37% 
Ouro 1,96% 
Adrianopolis -1,16% 
Castro 0,71% 
Aguas Mornas 0,97% 
lmarui 0,61% 
ltuporanga -1,06% 
Blumenau 0,02% 
Aguas de Chapeco 0,48% 
Sao Joao 0,31% 
Nova Esperanca do Sudoeste 1,69% 
Grandes Rios 0,36% 
lbiam 1,61% 
Sao Miguel do Oeste 1,49% 
Botuvera 1,52% 
Schoroeder 1,28% 
Sao Joao do Triunfo 1,43% 
Lap a 0,42% 
Contend a 0,58% 
Eneas Marques 0,92% 
Missal 0,72% 
Medianeira 1,61% 
Clevelandia 0,44% 
Agrolandia 0,53% 
Rio Bonito do lguacu 0,96% 
Rio Branco do Sui -0,59% 
Media das 74 cooperativas 0,79% 
Medias das 31 cooperativas com fndice acima de 
1% 1,5% 

0 intervale de nivelamento foi calculado utilizando a indica<;ao da Cresol de 5°/o 

como resultado a ser alcan<;ado, o valor da media dos Indices das 74 cooperativas e 

o valor da media dos Indices das 31 cooperativas que possuem melhores Indices. 

Tabela 14 indice de resultado operacional sobre a receita liquida 
Nfveis Intervale 
1 Mais que 5% 
2 De 1,6% a 5% 
3 De 0,80% a 1,5% 
4 Me nos de 0, 79% 
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11.3 EFICIENCIA OPERACIONAL (CONSUMO DE RECEITAS DE CARTEIRA POR 

DESPESAS AMINISTRATIVAS- MODELO BANCARIO) 

A Eficiencia Operacional e a rela<;ao entre as despesas operacionais 

incorridas no exercicio e as receitas de intermediagao financeira. Este calculo pode 

revelar a produtividade da instituigao financeira. 

Formula de Calculo: (Despesas Administrativas Rendas de Tarifas) I (Rendas 

Financeiras- Custo da Captagao e Repasse) X 100 

Pela a formula podemos ver que quanto menor o indice, melhor sera para a 

organizagao, ou seja, quanto menor o valor das despesa operacionais e maior o 

valor das receitas, mais eficiente e a instituigao, utilizando menos recursos para 

obter melhores resultados. 

Analisando o indice de Eficiencia das singulares (segue tabela abaixo), 

percebe-se que a maioria nao chega a alcangar o ponto de equilibria (1 00°/o). Neste 

caso, foi feita a media dos percentuais das 20 cooperativas que tiveram, em 2009, o 

indiCe de eficiencia men0r que 1 00°/o. Q reSUitadO desta media e 86,11 °/o , SendO 

utilizado como uma das bases para a indica<;ao de intervale para definigao do nivel 

da cooperativa. 

Tabela de indice de Eficiimcia Operacional das Singulares da Cresol- Ranking 2009 
i'?'• 

,,,,, 
·" 

,, .. ' { Eficiencia 
· sin9ulares · 

' . ·' ... ,/:.i'·· " . <;')! .. ,:;, Operacional 
Francisco Beltrao 78,84% 

Marmeleira 105,39% 

Dois Vizinhos 85,51% 

Laranjeiras do Sui 112,00% 

Coronel Vivida 89,51% 

Chopinzinho 85,66% 

Honorio Serpa 92,31% 

Cascavel 167,53% 

Sao Jorqe 117,52% 

Manqueirinha 129,32% 

Pinhao 140,68% 

Capanema 145,33% 

Pitanqa 145,80% 

Nova Prata do lquacu 106,64% 

Lindoeste 203,36% 

Ampere 103,47% 

Pranchita 163,50% 

Vere 172,94% 

Turvo 141 ,58% 

Candoi 95,72% 

Santiago 11 7,33% 
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Abelardo Luz 95,38% 
Plana Ito 98,56% 
I bema 135,06% 
Tres Barras 201,38% 
Renascenca 120,32% 
Salgado Filho 97,79% 
Santo Antonio do Sudoeste 143,93% 
ltaperucu 113,16% 
Luis Alves 99,25% 
Virmond 162,41% 
ltapejara d' Oeste 113,51% 
Saito do Lontra 76,47% 
Perala d' Oeste 122,07% 
Vera Cruz do Oeste 255,67% 
Guaraniacu 244,72% 
Marilena 1558,11% 
lvaipora 130,00% 
Xaxim 148,57% 
Santa lzabel do Oeste 102,96% 
Cruz Machado 84,57% 
Cerro Azul 66,21% 
Boa Ventura de Sao Roque 218,49% 
Candido de Abreu 133,21% 
Prudentopolis 116,18% 
Coronel Domingos Soares 78,91% 
Realeza 141,22% 
Londrina 326,50% 
Santa Lucia 142,19% 
Bela Vista da Caroba 142,05% 
Ouro 85,26% 
Adriano polis 195,78% 
Castro 119,06% 
Aguas Mornas 90,10% 
lmarui 126,60% 
ltuporanga 209,28% 
Blumenau 116,00% 
Aguas de Chapeco 156,61% 

Sao Joao 128,76% 
Nova Esperanca do Sudoeste 90,04% 

Grandes Rios 146,04% 
lbiam 205,65% 

Sao Miguel do Oeste 132,66% 
Botuvera 71,37% 

Schoroeder 92,03% 

Sao Joao do Triunfo 115,90% 

Lapa 146,83% 

Contenda 284,84% 

Eneas Marques 159,43% 

Missal 198,32% 

Medianeira 68,74% 

Clevelandia 119,80% 
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Agrolandia 119,51% 
Rio Bonito do lguacu 123,38% 
Rio Branco do Sui 137,72% 
Media das 20 cooperativas com fndice < 100% 86,11% 

Foi evidenciado pela analise, que os bancos mais bern posicionados no 

mercado financeiro, de acordo com a media da eficiencia sao na sequencia: 1 o 

Privado com participagao estrangeiro, 2o Privado nacional, 3o Privado com controle 

estrangeiro, 4o Publico estadual e 5o Publico federal. Pelas medianas obtidas, 

verificamos que ocorre uma mudanga nesta classificagao, onde os bancos publicos 

federais aparecem antes dos bancos publicos estaduais." (Eficiencia Operacional: 

uma analise explorat6ria dos 50 maiores bancos brasileiros pelo ranking Bacen). 

Tabela 16 Mediae Mediana da Eficiencia Operacional 

Tipo Controle Media Median a 
Privado com participacDao estrangeira 53% 56% 
Privado nacional 59% 59% 
Privado de controle estran_g_eiro 60% 60% 
Publico estadual 62% 62% 
Publico federal 68% 61% 

11.4 CONSUMO DE RECEITAS POR DESPESAS DE PESSOAL 

Este indice tambem e chamado de indice de Cobertura por alguns bancos. 

Ele expressa a capacidade de cobertura de despesas administrativas e de pessoal 

com as Receitas de Prestagao de Servigos. De forma geral quanto maior for o 

resultado, melhor para a organizagao. 

indice de cobertura 1: Recita de Servigos I Despesa Pessoal. 

indice de cobertura II: Recita de Servigos I Despesa Administrativas. 

Tabela 18 indice de cobertura Banco do Brasil- Relat6rio Anual2009 

lndice de Cobertura I- Despesas com Pessoal 
indice de Cobertura II - Despesas Administrativas 

2008 
125,8 
66,9 

Tabela 19 indice de cobertura Caixa Economica Federal - Relat6rio Anual2009 

indice de Cobertura I- Despesas com Pessoal 
indice de Cobertura II- Despesas Administrativas 

2008 2009 
88,3 95,9 
55,9 60,2 

2009 
124,6 
65,9 



Tabela 20 indice de cobertura Bradesco- Relat6rio Anual 2009 
2008 

indice de Cobertura I - Despesas com Pessoal 
indice de Cobertura II - Despesas Administrativas 

145,4 
68,4 

2009 
145,8 
66,5 
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Tabela 21 indice de cobertura das cooperativas singulares Cresol calculado com base no ORE 
2009. 

' ,dW"''"" :I 

,:~: ' " ~~ ' 
fndice de Ct~rtu~a II r'indi~e de Cob~ .... ra 1 

- Despesas · q9rfl:;', - Despesas 
Singulares Pessoal Administrati\tas 
Abelardo Luz 34% 15% 
Agrolandia 49% 18% 
Aguas de Chapeco 43% 21% 
Aguas Mornas 27% 13% 
Ampere 50% 28% 
Bela Vista da Caroba 58% 26% 
Blumenau 61% 21% 
Boa Ventura de Sao Roque 66% 36% 
Botuvera 20% 10% 
Candido de Abreu 60% 27% 
Candoi 84% 50% 
Capanema 51% 25% 
Cascavel 41% 21% 
Castro 95% 38% 
Cerro Azul 124% 50% 
Chopinzinho 66% 35% 

Clevelandia 99% 42% 
Contend a 82% 44% 
Coronel Vivida 86% 42% 
Cruz Machado 85% 37% 

Dois Vizinhos 83% 42% 

Eneas Marques 36% 20% 

Francisco Beltrao 62% 36% 

Grandes Rios 56% 27% 

Guaraniacu 53% 27% 

Honoria Serpa 76% 40% 

I bema 48% 20% 

lbiam 44% 18% 

lmarui 33% 13% 

ltapejara d' Oeste 77% 33% 

ltaperucu 50% 24% 

ltuporanga 61% 21 % 

lvaipora 95% 44% 

Lapa 95% 35% 

Laranjeiras do Sui 46% 28% 

Lindoeste 54% 23% 

Londrina 47% 21% 

Luis Alves 25% 11% 

Mangueirinha 57% 37% 

Marmeleira 51 % 28% 
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Medianeira 58% 23% 
Missal 98% 25% 
Nova Esperanca do Sudoeste 79% 33% 
Nova Prata do lguacu 50% 26% 
Ouro 55% 25% 
Perola d' Oeste 69% 32% 
Pinhao 38% 23% 
Pitanga 50% 26% 
Plana Ito 45% 22% 
Pranchita 63% 29% 
Prudentopolis 49% 29% 
Realeza 65% 30% 
Renascenca 61% 32% 
Rio Bonito do lguacu 62% 35% 
Rio Branco do Sui 40% 23% 
Salgado Filho 63% 30% 
Saito do Lontra 45% 24% 
Santa lzabel do Oeste 61% 31% 
Santa Lucia 55% 25% 
Santiago 35% 19% 
Santo Antonio do Sudoeste 59% 30% 
Sao Joao 76% 32% 
Sao Joao do Triunfo 76% 35% 
Sao Jorge 54% 33% 
Sao Miguel do Oeste 61% 25% 
Schoroeder 38% 19% 
Tres Barras 57% 28% 
Turvo 51% 24% 
Vera Cruz do Oeste 38% 17% 

Vere 71% 31% 
Virmond 55% 30% 

Xaxim 38% 20% 

Media das 71 cooperativas 60% 28% 

Media 16 cooperativas com os maiores Indices 88% 40% 

Com base nos calculos colocados acima, e elaborada seguinte pontua9ao 

para estes dois indices. 

Tabela 22 incide de cobetura I- Despesa de Pessoal 
Nfveis Intervale 
1 Mais que 1 00% 
2 De 89% a 100% 
3 De 61% a 88% 
4 Menos de 60% 

Tabela 23 lncide de cobetura II - Despesas Administrativas 
Nfveis Intervale 
1 Mais que 
2 De 29% a 
3 De 17% a 28% 
4 Menos de 16% 
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12 CONCLUSAO 

0 Rating da Auditoria lnterna da Cresol Baser analisa, atualmente, 11 

indices com foco nos Limites Operacionais, Desempenho e Evoluc;ao, Qualidade dos 

Ativos e Risco. Este indices sao essenciais para a analise da instituic;ao, porem eles 

podem ser aprofundados com a inclusao de novos indices. 

A Cresol Baser tern uma proposta de inclusao de novos indices baseada no 

Ranking financeiro das cooperativas singulares. Analisando esta proposta, foram 

escolhidos quatro indices que mostram mais detalhadamente a situac;ao operacional 

e dos ativos das cooperativas. Com a inclusao do indice de Resultado Operacional, 

indice de Eficiencia, indice de Cobertura e indice de Ativos nao Rentaveis, sera 

possivel ter urn maior controle das singulares e observar a causa especifica de 

resultados abaixo do esperado. 

Estes indices ja sao utilizados pelos bancos e alguns sistemas cooperatives. 

Como pudemos ver na definic;ao dos intervalos, onde foram apresentados os indices 

de alguns bancos e das cooperativas singulares do Sistema Cresol, observamos que 

a maioria das cooperativas do Sistema tern indices abaixo dos resultados dos 

bancos e do valor meta do indice. 

Atraves da utilizac;ao deste novos indicadores por parte da auditoria interna da 

Cresol sera possivel ter maior controle destes indicadores para que sejam aplicadas 

todas as ac;oes necessarias para que seus resultados sejam cada vez melhores e 

cheguem mais perto dos resultados dos outros atores do setor financeiro brasileiro. 

S6 assim sera possivel alcanc;ar a sustentabilidade e cumprir com a missao do 

Sistema Cresol. 



ANEXO 1 - ORGANOGRAMA CRESOL BASER 

~ 
~ 
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