
Você já parou para pensar 
que mundo você financia com 
o seu dinheiro? Não somente 
o que você investe, mas o que 
você utiliza no seu dia a dia, 
na sua conta corrente, no seu 
cartão de crédito, no seu limi-
te de cheque especial?

Ao escolher um banco pri-
vado nós estamos optando 
por um sistema que coloca 
o lucro financeiro acima de 
tudo. Por isso, cobra caro em 
serviços que muitas vezes 

podiam ser gratuitos como 
conta corrente, cartão de 
débito e extratos. Inclusive 
oculta informações e utiliza 
da desonestidade para nos 
vender esses serviços. 

Esse sistema também co-
bra juros altos quando a gente 
precisa do dinheiro empres-
tado. Dinheiro que nós mes-
mos colocamos lá de graça 
ou recebendo muito pouco 
por ele. Resultado: o sistema 
financeiro privado hoje pro-
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move a desigualdade.
Em resumo, ao utilizar o 

seu banco privado, você está 
ajudando a financiar um dos 
principais instrumentos de 
promoção da desigualdade 
no nosso país.

A Cresol, em parceria com 
o Sindicato Químicos Unifi-
cados, quer te convidar a 
sair desse sistema e parti-
cipar da construção de uma 
alternativa: um sistema de 
cooperativas de crédito com 

interação solidária.
Saiba mais sobre a Cre-

sol e por quê se associar e 
fazer parte de um mundo 
financeiro em que ao invés 
do lucro privado seja prio-
rizado as pessoas, no lugar 
do individualismo seja pro-
movida a solidariedade, a 
concentração de riqueza seja 
substituída pelo desenvol-
vimento local. Enfim, onde o 
banqueiro seja substituído 
pela cooperação. 
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A vinda da Cresol para 
Campinas e Osasco é resul-
tado de uma parceria com o 
sindicato. O Químicos Uni-
ficados apoia a construção 
de diversas alternativas de 
produção e consumo, base-
adas na autonomia dos tra-
balhadores, sem exploração 
humana ou da natureza. É o 
caso da Rede Livres - Pro-
dutos do bem. O apoio do 
sindicato para a Cresol entra 
nessa perspectiva: construir 

uma economia onde não haja 
patrões, nem explorados. 
Que seja justa e solidária.

Apesar da parceria, é im-
portante saber que o sindi-
cato e a Cresol são entidades 
autônomas. O sindicato é 
dirigido pelos seus sindica-
lizados e a Cresol pelos seus 
cooperados. A Cresol não 
utiliza dinheiro do sindicato, 
por exemplo. O dinheiro da 
Cresol vem exclusivamente 
dos seus associados.

POR QUE O QUÍMICOS UNIFICADOS APOIA A CRESOL?  O QUE O 
SINDICATO TEM A VER COM COOPERATIVA DE CRÉDITO?
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POR QUE OPTAR POR UMA COOPERATIVA 
DE CRÉDITO? QUAL É A VANTAGEM?

COMO FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS? 

Mantendo sua movimentação finan-
ceira na Cresol você contribui com o 
desenvolvimento sustentável da sua 
comunidade. Por isso, vamos te apre-
sentar 4 bons motivos:

O objetivo da Cresol não é 
acumular lucro, mas oferecer 
serviços bancários e emprés-
timos aos seus associados. Se 
ao final do ano houver resulta-
do positivo ele será colocado 
à disposição da assembleia 

de associados para decidir o 
que fazer.

Pode ser que os associados 
decidam reinvestir o dinheiro 
na própria cooperativa, seja 
para a compra de equipamen-
tos, seja para a ampliação da 

Na Cresol, além de associado você é sócio da cooperativa e tem 
participação nos resultados. Ou melhor, após cobrir todos os 
custos de operação/funcionamento da cooperativa, se tiver 
sobras, esse valor é distribuído entre os sócios. 

Você define o futuro da cooperativa nos ambientes de decisão 
de forma consciente, participativa e democrática. 

Soluções financeiras completas, facilidade de acesso por 
canais digitais (apps e internet banking) e conta sem taxa de 
manutenção.

Atendimento personalizado com a finalidade de atender suas 
necessidades, contribuir com seu desenvolvimento e sua 
educação financeira.
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rede de agências, por exemplo.
No entanto, os votantes 

também podem optar por dis-
tribuir os valores. Nesse caso, 

você consegue acumular um 
montante extra na sua conta 
pessoal. Em geral, ocorre um 
pouco dos dois.

Você já deve ter nota-
do que o cooperativismo se 
preocupa tanto com as par-
tes quanto com o todo, né? A 
lógica é simples: quando um 
associado prospera, a comu-
nidade inteira ganha.

Pense num pequeno em-

presário. Se o mercadinho 
dele vai bem, a tendência é 
contratar novos funcioná-
rios. Logo, haverá mais gen-
te empregada e com renda 
para consumir no comércio 
local. A roda da economia vai 
se retroalimentando.

A principal vantagem é que 
você não é cliente, mas sócio 
da cooperativa. Sair do banco 
onde o banqueiro lucra em 
cima da gente é a maior van-
tagem da cooperativa.

Além disso o cooperado 
tem possibilidade de solicitar 
empréstimos, financiamentos 
e outros produtos financeiros 
que sejam viáveis para ele. A 

cooperativa não fica enfian-
do produtos e serviços goela 
abaixo do associado.

No mais, as taxas cobradas 
pelas cooperativas de crédito 
costumam ser reduzidas, se 
comparadas aos valores prati-
cados por outras instituições. 
Essa diferença deixa as pos-
sibilidades de crescimento 
individual ainda maiores.

POR QUE SER SÓCIO? QUAL É A VANTAGEM?

POR QUE O CRESCIMENTO É DA COMUNIDADE? O 
QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA?
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Como a Cresol só pode 
atender seus próprios asso-
ciados, os recursos destes as-
sociados se voltam para eles 
mesmos. Portanto, a comu-
nidade de associados Cresol 
acaba financiando a si mesmo! 

Lembre-se: pequenos inves-
timentos são suficientes para 
fazer uma grande diferença na 
sua rua, no seu bairro e na sua 
cidade. De mãos dadas, uma 
pessoa puxa a outra e todas 
elas chegam mais longe.

A Cresol é regulada e fis-
calizada pelo Banco Central. 
Portanto ela segue as mes-
mas regras de segurança 
que as demais instituições 
financeiras. Além disso, todo 
associado da Cresol está co-
berto pelo Fundo Garantidor 
(FGCoop) que assegura até 
250 mil reais em depósitos 
por CPF.

Mas a Cresol ainda tem 
mais: a gestão democrática. 
Todo mundo é sócio, então 
todo mundo tem vez e voz 
na administração do negó-
cio. Os associados ajudam a 
fiscalizar a cooperativa seja 
através do conselho de ad-
ministração e do conselho 
fiscal que são eleitos pelos 
próprios associados, como 

Na Cresol existem dois tipos de investimentos a poupança 
e as aplicações em RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), que 
é um investimento de renda fixa com rentabilidade e liquidez 
diárias. As aplicações em RDC são tão seguras quanto a poupança 
e geralmente rendem mais.

ALÉM DE CONTA CORRENTE, TAMBÉM É POSSÍVEL 
FAZER APLICAÇÕES NA CRESOL?

QUEM DECIDE SOBRE OS RUMOS DA 
COOPERATIVA? QUE SEGURANÇA POSSO TER?
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também nas assembleias.
Embora haja represen-

tantes oficiais, eleitos pelos 
próprios associados, eles não 
atuam como líderes onipo-
tentes. Cada nova decisão 
exige consulta a todos os 
associados. A maioria decide 
o melhor caminho a seguir, 
respeitando-se os desejos 
e as necessidades dos co-
operados.

E é bom reiterar: cada 
associado tem direito a um 
voto de peso igual, indepen-
dente da sua movimentação 
financeira. Na Cresol, mais 
dinheiro não significa mais 

poder.
Um cooperado da Cresol 

não é apenas um número de 
cadastro, ou mais uma con-
ta aberta para fazer a insti-
tuição lucrar. Em vez disso, 
ele é um colega de trabalho, 
alguém que “pega junto” e 
acredita num projeto coletivo 
de mudança.

Osasco: Rua Alexandre 
Baptistone, 265 - KM 18
 (11) 97599-0679

Campinas: Avenida Barão 
de Itapura, n.º 2022, 
Guanabara
 (19) 99742-2131


