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RESUMO

Ribas, Janete Aparecida. Francisco Beltrão-Pr, 2009. 57 f.
Monografia Pós-Graduação lato sensu em Gestão do Cooperativismo Solidário. Universidade
Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão.
A competitividade é uma realidade para toda e qualquer empresa, indiferente do ramo da
atividade ou finalidade, a competitividade não interfere quando o produto ou serviço é
exclusividade para determinada empresa. A temática planejamento estratégico para a
competitividade com foco para a competitividade pretende, chamar a atenção das
cooperativas de crédito solidárias para necessidade de estruturar um planejamento estratégico
que prepare para ação e reação efetiva aos fatores que deixam as cooperativas vulneráveis. Na
atualidade há um novo contexto abordando o tema planejamento estratégico, tendendo a
flexibilizar o modelo sem estar preso a números apenas, mas também às tendências, novas
ferramentas e com maior envolvimento das pessoas dos diversos níveis hierárquicos. A
pesquisa abordada tende a explicitar o problema e aprimorar o conhecimento sobre o assunto,
produz informações pertinentes especialmente ao cooperativismo solidário. O caso estudado
busca a compreensão e interpretação contribuindo assim para prevenção e solução dos
problemas eventualmente ocorridos ou que surgem pela interferência do ambiente. As
evidencias encontradas pode contribuir para solução de problemas como maior socialização
dos objetivos e estratégias empresariais, necessidade de integração das ações operacionais e
de rotina. Pela percepção da realidade vivida, analise conjuntural e ambiental as cooperativas
conseguem buscar a sustentabilidade necessária, o fortalecimento das cooperativas e seus
cooperados e a sobrevivência em um mercado cada vez mais preparado para atender as
necessidades dos consumidores.

Palavras – chave: competitividade, planejamento estratégico, cooperativa de crédito,
sustentabilidade
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1 INTRODUÇÃO
Na era da informação, transformações expressivas estão ocorrendo nas organizações e
por conseqüência nas cooperativas de crédito devido, principalmente, ao fato do mercado
apresentar atualmente grande disponibilidade de crédito e serviços bancários, outro fator
relevante e atual é a mudança das características do agricultor familiar, publico alvo do
Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol), entre outras
características pode – se citar o agricultor familiar como cliente potencial para as instituições
financeiras em geral, diferentemente do que ocorria há 15 anos, o agricultor está mais
exigente na hora de decidir pela instituição financeira que deve atendê-lo devido ao fator de
maior diversidade de opções.
A moderna tecnologia da informação impõe grandes desafios gerenciais e faz surgir
uma demanda por novos indicadores de desempenho, uma vez que os indicadores tradicionalfinanceiros não são mais suficientes para medir o sucesso das organizações. As ferramentas
de gestão precisam permitir a visualização do desdobramento da estratégia organizacional, em
uma relação de causa e efeito, em objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, metas e
ações, considerando diferentes perspectivas do negócio e preservando a missão, a visão, a
filosofia e a cultura da organização.
A mudança de estratégias e ferramentas de gestão pode trazer vantagens significativas
para a organização frente à concorrência, a novos mercados e portfólio de produtos e serviços.
Pode ainda, proporcionar maior integração nas equipes de trabalhos gerando maior
desempenho na perspectiva solidária e financeira das cooperativas.
O presente trabalho pretende orientar para mudanças fundamentais na forma de
condução principalmente, na elaboração e execução do Planejamento Estratégico nas
Cooperativas de Crédito Solidárias, bem como, apresentar as principais ferramentas de gestão
que poderão ser utilizadas, por complementar a proposta de ações integradas e coletivas
próprias para ambientes associativo como as cooperativas.
A pesquisa realizada tem como temática o estudo para elaboração de um Planejamento
Estratégico (PE) voltado para um desempenho que garanta maior e melhor posição
competitiva no mercado que atuam as Cooperativas de Crédito Rural Solidaria da Fronteira do
Sudoeste do Paraná a partir de sua contextualização.
A problemática desse estudo está focada na área estratégica, mais especificamente na
ferramenta do PE: “Como o planejamento estratégico somado a analise de gestão, planilha
consolidada de informações contábeis; ao ranking ferramenta que mede: o tamanho, a
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evolução, a eficiência e a qualidade da carteira das cooperativas e relatórios gerenciais, podem
criar um ambiente associativo e estratégico para a consolidação das cooperativas de crédito
rural solidário da Fronteira do Sudoeste do Paraná"?
O objetivo geral segundo Gil (2002) é o ponto de partida e indica a direção a seguir
para a formulação do produto idealizado. A pesquisa teve como objetivo geral “propor
alteração na forma de elaboração e modelo do planejamento estratégico das cooperativas de
crédito rural solidário”.
Na busca de maior precisão no levantamento que se pretendem os objetivos
específicos buscam:
a) Apresentar a formalização do PE na atualidade.
b) Medir a compreensão a respeito do PE para a melhoria da competitividade;
c) Identificar metodologia de elaboração do PE para as cooperativas de credito rural
solidária de acordo com a literatura;
d) Propor alterações no modelo de PE voltado para as cooperativas do Cresol;
Ao justificar a pesquisa podemos elencar alguns pontos que chamam a atenção para o
tema, o PE esta inserido no cotidiano de muitas empresas que pretendem manter-se ou se
tornarem sustentáveis no mercado; o desafio de empresários, diretores, gerentes e
colaboradores é elaborar um PE que envolva as partes e tenha flexibilidade para os ajustes
necessários que podem ocorrer no percurso, as abertura de mercados, as mudanças nos hábitos
e padrões de consumo exigem cada vez mais a contrapartida das empresas.
Nas pequenas cidades, as empresas de pequeno porte não adotam PE, as cooperativas
pela transparência necessária, necessidade de divulgação das ações e características especiais
o fazem, no entanto, percebe-se que são planejados poucos itens e apresentam falhas na
excussão, os profissionais que possuem cargos de chefia têm dificuldade de contribuir para a
evolução do tema no âmbito da cooperativa.
As cooperativas de crédito são instituições financeiras sem fins lucrativos, porém,
como pessoa jurídica nasce para prosperar e ter continuidade, para garantir sua continuidade
precisa tornar-se competitiva, essa competitividade é necessária para sua sobrevivência e
exige estratégias e ações que só um bom PE pode orientar, é fato que o cooperado opta pela
empresa que melhor satisfaz suas necessidades e demonstrar estabilidade e segurança.
A seqüência do presente trabalho traz a caracterização da organização, seguida de uma
pequena abordagem ao Cooperativismo de Crédito Solidário clarificando o contexto com uma
leve apresentação da atuação do Sistema Cresol na Fronteira do Sudoeste do Paraná. O
capitulo seguinte traz referencias sobre a Competitividade Estratégica das Organizações e,
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para tornar-se competitivo. O trabalho apresenta uma Metodologia de Elaboração do PE, a
importância da Divulgação do PE e sua relação com os Recursos Humanos.
Complementando o tema apresentam-se as Ferramentas de Gestão Estratégica,
especificamente o BSC e o GPD. Seguindo apresenta-se a Metodologia da Pesquisa, a Análise
e Interpretação dos dados coletados na pesquisa de campo realizada e ainda, como é elaborado
o PE atualmente nas Cooperativas de Crédito da Cresol Base Fronteira e por fim, a apresentase uma Proposta de um Modelo de PE para as Cooperativas de Crédito Rural Solidário da
Cresol Base Fronteira.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Cooperativas de crédito são instituições financeiras, amparada por lei federal
(5764/71) e seu funcionamento autorizado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), as cooperativas de crédito são mantidas pelos próprios cooperados.
“As cooperativas de crédito gestionam e operacionalizam crédito, por meio de
convênios e parcerias, com recursos próprios de poupança, ou através de convênios
financeiros” (INFOCOS, 2006, p. 10).
As cooperativas de crédito rural solidário do Sistema Cresol diferem das demais
instituições financeiras por trabalhar com público exclusivo, sendo seus associados,
agricultores familiares. Os diretores eleitos em assembléias gerais têm como função a gestão e
a administração da cooperativa, no entanto, as quais são cooperativas de agricultores
familiares constituídas, geridas e administradas por agricultores familiares (INFOCOS, 2007).
“As Cresol são instituições destinadas a acessar, canalizar e desburocratizar os créditos rurais
com o objetivo de fortalecer uma agricultura social, ecológica e economicamente sustentável”
(BÚRIGO, 2006, p. 57).
O Sistema Cresol nasceu da necessidade de melhorias nas condições de credito rural
para a agricultura familiar e pelo fortalecimento de um desenvolvimento local sustentável.
Antes de 1995 os agricultores familiares organizaram-se através de sindicatos,
associações, ONGs, Fundos de Credito Rotativo, entre outros. O Sistema Cresol é
fruto dessas iniciativas. Em 1995 foram constituídas as cinco primeiras cooperativas,
que abriram as portas em 1996, somando-se às demais entidades que atuam no
fortalecimento da agricultura familiar na época um estudo realizado em 49,82% dos
agricultores associados, não possuíam conta corrente; 85,18% nunca tinham feito
financiamento em banco; 39% dos que tinham conta corrente não a movimentavam;
63,30% faziam troca-troca com custo de até 100% (INFOCOS. CADERNO II.
SÉRIE: COOPERATIVA ESCOLA, 2006, p. 10).

O Sistema Cresol atua no fortalecimento de sua missão e princípios para a garantia da
sua sustentabilidade, a interação solidária considera e reconhecem a cultura, o conhecimento,
às crenças entre outros valores existentes na relação família e comunidade.
O Cresol promove um sistema cooperativo através de uma rede de cooperativas
juntamente com uma rede de agricultores familiares de maneira complementar, consolidando
importante ator organizativo social que busca principalmente o controle social e auto-gestão;
sustentabilidade financeira e social; organização em rede. (INFOCOS. CADERNO II. SÉRIE:
COOPERATIVA ESCOLA, 2006).
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2.1 Estrutura Organizacional

O Sistema Cresol está organizado em Cooperativa Central, Bases Regionais de
Serviços, Cooperativa Singular e Posto de Atendimento Cooperativo (PAC). A Cresol Baser
é uma Central, um órgão de crédito, de representação política e de serviços. Foi criada em
2000, por orientação do Bacen, que através de sua normatização, passou a orientar os sistemas
cooperativos a se organizarem através de centrais de crédito, delegando a elas grande parte
das responsabilidades de fiscalização e controle. Antes de ser transformada na primeira
Central do Sistema, a Cresol Baser era uma Base Regional de Serviços com atuação na região
Sudoeste do Paraná. Estão filiadas a esta Central as cooperativas Cresol do Paraná e em Santa
Catarina (CRESOL, 2009).
As Bases Regionais de Serviços são cooperativas de serviço, de caráter operacional,
agregando cooperativas singulares por proximidade.

Tem a responsabilidade de organizar e

oferecer serviços de formação, contabilidade, informática e demais atividades relacionadas ao
cooperativismo de crédito rural (CRESOL, 2009).
Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária que atuam nos estados do
Paraná e de Santa Catarina. Os associados das Cooperativas Cresol são, basicamente,
agricultores familiares. Eles são os responsáveis pela gestão das cooperativas, garantindo
assim o controle social. Mesmo com a expansão e crescimento das cooperativas, a gestão esta
sempre nas mãos dos agricultores (CRESOL, 2009).

2.2 Organograma

A Cresol Base Fronteira está situada na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, estão
filiadas a ela 09 cooperativas singulares. A assembléia Geral é o órgão supremo e toma
qualquer decisão de interesse da sociedade, o conselho fiscal efetua mensalmente
acompanhamento aos encaminhamentos e verifica possíveis falhas bem como orientam para
possíveis riscos, ao conselho de administração cabe atender as decisões da assembléia,
planejar, controlar e garantir os interesses das cooperativas a ela filiados entre outros. As
funções operativas são desenvolvidas por uma equipe de 06 colaboradores com
acompanhamento do diretor liberado.
Os colaboradores da Cresol Base Fronteira prestam serviços para as cooperativas,
principalmente suporte técnico e operacional, todo trabalho executado segue os
procedimentos já orientados e divulgados pela Central Cresol Baser.
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O organograma que segue apresenta as áreas que interagem diretamente com trabalhos
realizados nas cooperativas filiadas. A forma de organização tende a reduzir os custos para as
cooperativas através da centralização dos trabalhos.

Figura 1 – Organograma Cresol Base Fronteira
Fonte: INFOCOS Caderno I. Série: COOPERATIVA ESCOLA. Adaptada pelo autor
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Cooperativismo de Crédito Solidário no Brasil

A história do cooperativismo de crédito no Brasil iniciou-se no século XIX pelos
imigrantes alemães e italianos. “Eles implantaram um sistema de crédito cooperativo nos
moldes das organizações que existiam em suas cidades e vilas de origem, na tentativa de
resolver seus problemas de crédito, produção e consumo” (BITTENCOURT, 2000, p. 42).
As primeiras experiências de implantação de cooperativas de crédito no país estão
ligadas às tentativas iniciais de desenvolvimento da agricultura brasileira, quando
alguns precursores começaram a defender a idéia de que somente através do
cooperativismo poder – se –ia fomentar e organizar efetivamente a nossa produção
agropecuária. Simultaneamente, nas cidades começavam a se formar as primeiras
massas obreiras, como conseqüência do desenvolvimento crescente da indústria
nacional. Foi um momento de intensa propagação cooperativista, patrocinada pelos
idealistas do movimento, resultando no surgimento de cooperativas de credito tanto
agrícolas como urbanas, por todo pais (SHARDONG, et all, 1996, p.19).

No inicio dos anos 1.990, surgiram em Santa Catarina reflexões sobre a importância
da criação de cooperativas de crédito diferentes do modelo tradicional, movimento que em
1.992 resultou na criação de um programa de estimulo à constituição de cooperativas de
crédito rural alternativo, junto ao Centro de Estudos e Promoção da Agricultura Familiar de
Grupo (Cepagro), a fundação dessas credis representou a tentativa de estabelecer um processo
democrático de acesso aos recursos oficiais para os agricultores familiares, as novas
Cooperativas de Crédito Rural (Credis), deveriam funcionar de maneira desvinculada das
cooperativas agropecuárias, a experiência buscava valorizar a gestão social da entidade,
através de um processo mais democrático e esforço em regatar os princípios universais do
cooperativismo. (BÚRIGO, 2007)
Durante os anos de 1.990, a criação das credis alternativas em Santa Catarina acabou
repercutindo junto a grupos de agricultores familiares do Paraná. Fio a partir da
experiência catarinense que surgiu, em 1.996, o Sistema Integrado de Cooperativa
de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol), “as Cresol são instituições
destinadas acessar, canalizar e desburocratizar os créditos rurais com o objetivo de
fortalecer uma agricultura social, ecológica e economicamente sustentável"
(BÚRIGO, 2007, p. 57).

A experiência de cooperativas de crédito solidário no final da década de 1.990 começa
a se ramificar pelo país [...] “o fenômeno, alem de representar uma nova tendência de
expansão horizontal do cooperativismo de crédito brasileiro, gerou maior articulação entre as
experiências” (BÚRIGO, 2006, p.169).
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3.1.1 Atuação do Sistema Cresol na fronteira do sudoeste do Paraná

Em resposta a falta de credito para a agricultura familiar e as reflexões e lutas dos anos
80 e 90 pelos movimentos sociais, surge o Sistema Cresol com a missão de fortalecer e
estimular a integração solidária entre as famílias agricultoras familiares através do crédito,
apropriação do conhecimento com vistas ao desenvolvimento local sustentável (INFOCOS,
2006).
No Paraná, os agricultores familiares e suas organizações iniciaram o processo de
constituição das cooperativas de credito em 1995, sendo a primeira inaugurada em
1996. Neste estado, as cooperativas de crédito, composta exclusivamente de
agricultores familiares, criaram seu próprio Sistema de Crédito, denominado
Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária
(BITTENCOURT, 2000 p. 46).

O Sistema Cresol iniciou suas atividades na Fronteira do Sudoeste do Paraná, em
1996, a primeira cooperativa de credito rural com interação solidária, foi inaugurada nos
municípios de Capanema, a nominação das cooperativas do Cresol é “Cooperativas de Credito
Rural com Interação Solidária” acrescido do nome do município. (SHARDONG, et all, 1996,
p.135).
As cooperativas constituídas passam a constituir uma central de serviços denominada
Cresol Baser, cabendo–lhe a realização de serviços de contabilidade, normatização bancaria e
representação. A função operacional não lhe cabe. Cada Cresol singular tem autonomia e
integra-se às outra central prestadora de serviços.
Para assegurar a expansão do Sistema Cresol em bases sólidas, faz-se necessário
envolver a comunidade e o poder local de cada município para viabilizar sua
cooperativa. Assim, o crescimento descentralizado e integrado das Cresol permite
pulverizar riscos e melhorar qualitativamente a participação dos cooperados para
criar um sistema sólido de cooperativas de crédito (SHARDONG, et all. 1996, p.
140).

3.2 Competitividade Estratégica das Organizações
Segundo Campos, (2004) ser competitivo é ter a maior produtividade entre todos os
seus concorrentes é o que realmente garante a sobrevivência das empresas é a garantia de sua
competitividade.
Uma empresa só é capaz de superar em desempenho os concorrentes se conseguir
estabelecer uma diferença preservável. Ela precisa proporcionar maior valor aos
clientes ou gerar valor comparável a um custo mais baixo, ou ambos. Daí decorre a
aritmética da rentabilidade superior: o fornecimento de maior valor permite à
empresa cobrar preços unitários médios mais elevados; a maior eficiência resulta em
custos unitários médios mais baixos (PORTER, 1999, p. 47).
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O enfrentamento das cinco forças competitivas conta com três estratégias competitivas
genéricas, numa abordagem resumida destacamos a estratégia de liderança no custo total
“custo baixo em relação aos concorrentes torna-se tema central de toda estratégia, embora a
qualidade, a assistência e outras áreas não possam ser ignoradas”. (PORTER, 2004 p. 37).
Estratégia que pode trazer retornos superiores a média, mesmo com a presença de intensas
forças competitivas, no entanto, “pode exigir investimento pesado de capital em equipamento
atualizado, fixação de preço agressiva e prejuízos iniciais para consolidar a parcela mercado”
(PORTER, 2004, p. 38).
A estratégia de diferenciação visa obter retornos acima da média, conquistando
posição defensável para enfrentar as cinco forças competitivas, facilitada pela marca
identificada e sentimento de lealdade nos consumidores no que se refere à marca e preço. [...]
“a diferenciação emana da escolha das atividades e da maneira como são desempenhadas. A
vantagem ou a desvantagem total é conseqüência de todas as atividades da empresa, e não
apenas de umas poucas” (PORTER, 1999, p. 47).
A estratégia de enfoque, segundo Porter, (2004) significa enfocar determinado grupo
de comprador, determinado segmento da linha de produtos ou determinado mercado
geográfico. “A estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz de atender seu alvo
estratégico estreito mais efetiva ou eficientemente do que os concorrentes que estão
competindo de forma mais ampla” (PORTER, 2004, p. 40).
Estratégia competitiva segundo Costa (2007) é aquilo que o fornecedor faz na mente
dos clientes ou consumidores que o diferencia dos demais fornecedores e o coloca em uma
posição de preferência. Entre outras abordagens dadas pelo autor ao tema estratégia
competitiva, segue três que melhor adapta-se ao presente trabalho, a estratégia da inovação
competitiva aplicável em setores de produtos e serviços para garantir seus resultados
previstos, estratégia que realiza lançamentos contínuos chegando mais cedo no mercado, para
tanto é necessário que a estrutura esteja voltada para levantar mercado, desenvolver produtos,
flexibilizar para iniciar produtos e serviços em prazos escasso, ousar e assumir riscos.
Chamam-se estratégias de inovação competitiva aos esforços e direcionamentos
sistemáticos e consistentes para criar, continuamente, novas soluções, novas
aplicações para os produtos existentes, novos produtos, novos clientes, novas formas
de vender, de comprar insumos, de distribuir os produtos ou serviços, de produzir,
de formatar, enfim, tudo aquilo que, naquele mercado especifico, seja entendido
como novidade (COSTA, 2007, p. 171).

Estratégia baseada em recurso, estratégia que tem como foco os recursos que a
organização dispõe, objetiva fazer com que os gestores pensem nas vantagens competitivas
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como resultado da gestão eficaz de seus recursos. Refere – se à capacidade de adquirir e
desenvolver recursos, capacidades e competências, considerando que entre os recursos mais
importantes das organizações estão os recursos humanos e sua capacidade de gerar valor.
(COSTA, 2007)
Estratégias de alianças e parcerias, suas molas mestre são a competição e
cooperação, movimentando pessoas, empresas, organizações e países, “há necessidade de
competir, mas oportunidade para cooperar” (COSTAS, 2007, p. 177). As alianças e parcerias
acontecem entre entidades e empresas, desde que uma delas seja especializada em algum
aspecto do processo produtivo, comercial, tecnológico, financeiro, de distribuição entre
outras. As motivações básicas que levam à busca de parcerias são entre outras a convicção de
que a operação em rede é mais eficiente e flexível, a atuação conjunta aproveitando as
sinergias pode gerar um diferencial para clientes, fornecedores ou para a própria empresa,
pode gerar complementaridade a serem exploradas tais como competências, tecnologias,
métodos, processos, cobertura de mercado, de suprimento e de publico alvo criando valor de
mercado para as instituições (COSTA, 2007).
Mesmo atuando com estratégias competitivas, a empresa para conquistar seu espaço e
garantir competição estratégica necessita perceber novas posições, mantendo e atraindo
clientes, estar atento às posições disponíveis e novas posições que surgem devido às
mudanças, a novos grupos de consumidores, devido aos surgimentos de novas necessidades
ocasionadas pelas novas tecnologias, novos equipamentos e disponibilidade de novas
informações e seus sistemas (PORTER, 1999).
A essência do posicionamento estratégico consiste em escolher atividades diferentes
daquelas dos rivais. Se os mesmos conjuntos de atividades fossem os melhores para
produzir todas as variedades de produtos, para satisfazer a todas as necessidades e
para ter acesso a totalidade dos clientes, as empresas simplesmente se alternariam
entre eles e a eficácia operacional determinaria o desempenho (PORTER, 1999, p.
63).

Para Porter (1989) o posicionamento da empresa é determinante para medir se a sua
rentabilidade está abaixo ou acima da média, o bom posicionamento contribui com a melhoria
na taxa de retorno mesmo em situações que a estrutura seja desfavorável e a rentabilidade
média seja modesta.
Para que determinada posição estratégica seja sustentável, é necessário que se
exerçam as opções excludentes em relação as demais posições. As opções
excludentes resultam da incompatibilidade das atividades. Em termos simples,
significa que mais de alguma coisa implica sempre em menos de outra coisa
(PORTER, 1999, p. 64).
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Ao comentar as opções excludentes Porter, 1999, afirma que as opções excludentes
são o efeito de três causas. A primeira esta relacionada com as inconsistências em imagem e
reputação se proporcionar outro tipo de valor ou tentar fornecer dois valores que sejam
incompatíveis. Segundo, as posições excludentes emanam das próprias atividades, as diversas
posições exigem diferentes configurações de produtos, equipamentos, comportamento dos
funcionários, habilidades e sistemas gerenciais. “Muitas opções excludentes refletem
inflexibilidade nos equipamentos, pessoas ou sistemas” (PORTER, 1999, p. 64). Terceiro, as
opções excludentes são originadas pelas limitações na coordenação e no controle interno, a
opção pela competição de uma maneira e não de outra evidencia as prioridades da empresa.
Querer ser tudo para todos os clientes pode confundir no momento em que necessitar de tomar
decisões operacionais rotineiras.
As opções excludentes implícitas no posicionamento permeiam a competição e são
essenciais na estratégia. Elas criam a necessidade de decidir entre alternativas e de
restringir, deliberadamente, as ofertas da empresa. Afastam a vacilação e o
reposicionamento, pois os concorrentes que se envolvem nessa abordagem solaparão
suas estratégias e degradarão das atuais atividades (PORTER, 1999, p. 66).

Mais uma questão ao abordar competitividade estratégica refere-se a importância da
compatibilidade entre as políticas funcionais da empresa, a visualização da empresa como um
todo em vez de competências essenciais para recursos básicos e fatores críticos de sucesso, no
contexto da compatibilidade. ”A compatibilidade é importante porque as atividades distintas
em geral afetam umas as outras” (PORTER, 1999, p. 69).
Em um contexto voltado para as cooperativas podemos citar Boas, (2008) que
considera a responsabilidade social como diferencial de competitividade nas organizações
cooperativas, evidenciando noção de responsabilidade social e empresarial decorrente da
compreensão de que a ação das empresas e conseqüentemente das cooperativas deve,
necessariamente: buscar sempre a consciência, o comprometimento mútuo e democrático de
todos os envolvidos no processo; trazer benefícios para a sociedade; propiciar a realização
profissional dos empregados; promover benefícios para os parceiros e para o meio ambiente;
trazer retorno para os investidores.
Segundo Feltrim 2007 as cooperativas de credito precisam aumentar a participação;
emprestar mais; reordenar ocupação; atender mais municípios; compartilhar tecnologia;
possuir produtos sobre medidas.
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3.3 Metodologias de Elaboração do Planejamento Estratégico

Atualmente existem varias metodologias apresentadas, entre outros pode – se citar:
Wright Peter et alli, Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças e Oliveira Luís Martins et alli. As
técnicas para a elaboração de um planejamento estratégico ou modelo de administração
estratégica pode ser considerado conseqüência de um desenvolvimento histórico iniciado no
século XVIII, na revolução Industrial da Inglaterra e da Alemanha e, no berço dos pensadores
econômicos das teorias clássicas: James Stuart Mills, Adam Smith, Karl Marx, Malthus e
Engels e, posteriormente, Veblen, Otto Bauer, Keynes, Samuelson e Milton Friedman. “O
planejamento a longo prazo foi a resposta da empresa às pressões do crescimento rápido, do
tamanho e da complexidade” (ANSOFF, 1993, p. 294).
“O planejamento ajuda a transformar as estratégias pretendidas em estratégias
realizadas, tomando o primeiro passo que leva a implementação” (MINTZBERG, 2001, p
258). As atividades de planejamento nas empresas resultarão em decisões presentes a partir do
exame do impacto destas no futuro, proporcionando dimensão temporal de importante
significado. O planejamento não se refere às decisões futuras, mas suas implicações futuras
referem-se às decisões presentes, este processo sistemático e constante de tomada de decisões
cujos efeitos e conseqüências ocorrerão em futuros períodos de tempo (OLIVEIRA 2001). “O
processo de planejamento tem duas finalidades: a tomada de decisões realistas e a oportunas”
(ANSOFF, 1993, p. 509).

3.3.1 Etapas para a elaboração do planejamento estratégico

Considerando o estudo de diferentes metodologias para PE abordadas por diversos
autores, para este trabalho optou-se por trabalhar com a proposta de Oliveira (2001) que
propõe que o processo seja composto pelas etapas conforme segue:

a)

Diagnostico Estratégico: O diagnostico estratégico é [...] “um processo formal

e estruturado que procura avaliar a existência e a adequação das estratégias vigentes na
organização em relação ao andamento de transformação para a construção do seu futuro”
(COSTA, 2006, p. 51). Através do diagnostico pode-se avaliar se as estratégias seguidas estão
gerando o efeito necessário ou esperado. Compreende a identificação da visão, a análise
externa, a análise interna e a analise dos concorrentes.
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b)

Missão da empresa: A missão da empresa atua como referencia na orientação

de todo o processo do planejamento, a missão proporciona uma visão explícita da natureza do
negócio da empresa e seu âmbito e forma de atuação. Quanto mais abrangente for o âmbito de
atuação da missão empresarial, maiores serão as ameaças e também as oportunidades
ambientais. A missão deve preocupar – se fundamentalmente com as necessidades do
mercado, ser flexível às adaptações exigidas e disponibilizar produtos e serviços a preços
competitivos e rentabilidade adequada. Com base na missão se estabelecem os propósitos
atuais e potenciais da empresa, estruturação e debate de cenários, a postura estratégica da
empresa, as macroestratégias e macropolíticas (OLIVEIRA, 2001).
c)

Instrumentos prescritivos e quantitativos: proporciona a explicitação do que

devem ser feito pela empresa para o alcance dos propósitos os instrumentos prescritivos
podem ser realizados através do estabelecimento de objetivos, desafios e metas; estratégias e
políticas funcionais; projetos e plano de ação. Os instrumentos quantitativos consistem em
projeções econômicas – financeiras do planejamento orçamentário, avalia – se os recursos
necessários e as expectativas de retorno (OLIVEIRA, 2001).
d)

Avaliação e controle: fase em que verifica – se como a empresa caminha para a

situação desejada, identificam as ações necessárias para a realização das estratégias, objetivos,
desafios metas e projetos. Envolve processo de avaliação de desempenho, comparação dos
objetivos metas e projetos reais com os estabelecidos e ações corretivas (OLIVEIRA, 2001).

3.3.2 Divulgação e socialização do planejamento estratégico

No processo de divulgação e socialização do PE Wagner III (2006) trata das
resistências a mudanças para utilizar as mesmas opções com outras finalidades.
Socialização é o processo de aprender as manhas e envolve muito mais do que o
simples aprendizado dos requisitos técnicos associados ao trabalho. Trata-se também
de aprender sobre o grupo ou a organização, seus valores, cultura, historia passada e
potencial, e o lugar onde se encaixa o ocupante do papel (WAGNER III, 2006, p.
195).

Pode-se iniciar o processo com um foco na educação e comunicação, onde os diversos
processos do planejamento estratégico são disseminados por meio de discussões individuais e
reuniões de grupos. Esta abordagem é mais útil quando há carência de informações e não há
nivelamento desta devido à diferença de níveis hierárquicos entre os membros. Sua vantagem
consiste no convencimento pelo processo há maior probabilidades de contribuição de todos na
implementação. Sua desvantagem é a demanda de tempo e de pessoal.
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Para Costa (2007), os participantes dos eventos de sensibilização devem ser
formalmente convidados pela alta autoridade da organização, aqueles com presença
indispensável devem ser convocados, as presenças precisam ser confirmadas com
antecedência para compatibilização dos arranjos e providencias necessária. A variedade e
diversidade dos participantes abrangendo diferentes níveis hierárquicos, áreas funcionais e
geográficas, formação e experiência profissional, sexo e idade, enriquece e aprofunda o
processo de analise.
Importante ainda, segundo Costa (2007) é que a característica do evento seja interativo
e participativo; alternar exercícios práticos com exposições conceituais e metodológicas;
ousar nos exercícios e trabalhos de equipe quanto se trata de analise da organização; empregar
mais tempo fazendo do que ouvindo; trabalhar em equipe – sem incentivo ao trabalho
individual; delinear os pontos mais relevantes; estar determinado a envolver a direção,
gerentes e pessoal – chave; ter formato flexível adaptável ao conteúdo, à complexidade,
diagnóstico e prontidão da organização; valorizar mais o processo do que o produto; valorizar
as equipes, as pessoas, suas atitudes e suas contribuições; evitar que posições hierárquicas, de
parentesco, amizades históricas, características e personalidades prejudiquem ou inibam a
participação dos mais novos.
A gestão estratégica é um processo de transformação organizacional voltado para o
futuro, liderado, conduzido e executado pela alta administração, gerencia e colaboradores.
“Esse processo deve ser levado a efeito sistematicamente, envolvendo, de forma integrada e
harmônica, dirigentes, superintendentes, gerentes e supervisores. Seu objetivo principal é
assegurar o crescimento, a continuidade e a sobrevivência da entidade a longo prazo”
(COSTA, 2007, p. 01).

3.3.3 A relação planejamento estratégico com recursos humanos

“A mudança, tanto individual como organizacional, só começa, de fato, quando os
funcionários da empresa, e esta como estrutura dinâmica e flexível, sentem necessidade de
mudar” (CARVALHO e SERAFIM, 2002 p. 07).
As organizações são constituídas de pessoas que dependem delas para atingir seus
objetivos e cumprir suas missões. E para as pessoas, as organizações constituem um
meio pelo qual elas podem alcançar vários objetivos pessoais, com um mínimo custo
de tempo, de esforço e de conflito. Muitos desses objetivos jamais poderiam ser
alcançados apenas por meio do esforço pessoal isolado. As organizações surgem
exatamente para aproveitar a sinergia dos esforços de vários indivíduos que
trabalham em conjunto (CHIAVENATO, 2000 p. 19).
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Dessa forma entende-se que a articulação entre os recursos humanos considerando os
diversos níveis da organização, do chão de fábrica à alta administração, é essencial para todo
o processo de elaboração e implementação do PE. Através da adesão das pessoas à causa da
organização é que são concretizadas as diretrizes propostas no planejamento.
Sendo o PE é um método participativo, que define a direção que a empresa deve
seguir, por meio da descoberta de objetivos válidos não subjetivos. “A finalidade central do
PE de RH é integrar os vários procedimentos, políticas e objetivos de RH à programação
estratégica geral da empresa” (CARVALHO e SERAFIM 2002 p. 42).
Quando se fala e pratica uma política estratégica global na empresa, é preciso que
haja ampliação e melhoria dos canais de comunicação entre empregados, gerentes e
dirigentes da organização, cujo propósito é esclarecer dúvidas, estimular diálogo
permanente e integrar os funcionários no espírito da firma (CARVALHO e
SERAFIM, 2002 p. 45).

Uma proposta interessante para melhor desempenho da organização é a elaboração do
chamado diagnostico empresarial. O diagnostico tem a finalidade de apresentar a situação real
da organização com base nos recursos humanos disponíveis para o atingimento das metas
organizacionais. Cabe ao diagnostico apresentar se os recursos humanos disponíveis são
suficientes, preparados e adequados para a execução dos objetivos organizacionais, a plena e
eficiente utilização dos recursos físicos disponíveis bem como da produtividade do pessoal e
da qualidade do produto ou serviço disponibilizado, interessa ainda a situação da relação da
organização com o mercado. Considera ainda, o diagnostico empresarial o clima
organizacional e sua contribuição na execução de forma eficiente as atribuições dos
colaboradores (CARVALHO e NASCIMENTO, 1997).
Segundo Carvalho e Nascimento (1997), o diagnostico empresarial deve envolver
todas as áreas e incluir todos os departamentos e, depende ainda de fatores como a orientação
dada ao colaborador sobre o instrumento utilizado e como responder; a motivação e
conscientização de toda a organização a responder ao diagnóstico consciente de que trata de
um sistema de treinamento; levantar os dados de forma racional, imparcial e objetiva com
vistas a identificar onde o desempenho profissional preocupa e pode vir a prejudicar a
consecução das metas organizacionais. Outro fator importante é utilizar os dados da pesquisa
como subsidio para a elaboração de políticas de treinamento, com seus planos, programas e
diretrizes.
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3.4 Ferramentas de Gestão Estratégica

As ferramentas de gestão estratégicas podem contribuir como um diferencial de
competitividade se integradas as dimensões de acordo com a característica de todas as
empresas, dimensão empresarial que matem foco na gestão, como exemplo; dimensão
estrutural preocupada com a cadeia produtiva e a dimensão sistêmica considerando as
variáveis macroeconômicas.

3.4.1 Balanced Scorecard

O Balanced Scorecard (BSC) traduz a missão e a estratégia das empresas num
conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de
medição e gestão estratégica.
O Balanced Scorecard é a tradução de estratégia em ação, ou seja, sua razão é tirar
do papel os planos e metas estratégicas das organizações e difundi-las na
organização por todos os níveis hierárquicos. O Balanced Scorecard complementa as
medidas financeiras do desempenho passado com medidas dos vetores que
impulsionam o desempenho futuro. Os objetivos e medidas do scorecard derivam da
visão e estratégia da empresa (KAPLAN e NORTON 1997, p. 8).

O BSC mede o desempenho organizacional sobre quatro perspectivas equilibradas:
financeira, do cliente, dos processos internos da empresa, e do aprendizado e crescimento,
facilitando acompanhar o desempenho financeiro, o monitorando conjuntamente com o
processo de construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis necessário para o
crescimento futuro, orienta para desempenho presente e futuro sendo capaz de canalizar
energias, habilidades e os conhecimentos específicos de funcionários dos diversos setores em
busca de realização de metas e retorno financeiro podendo assegurar que todos os
funcionários participem efetivamente de sua execução diária, e ainda, detalhar a estratégia de
uma empresa, onde as grandes metas devem ser traduzidas em tarefas e objetivos específicos
para cada funcionário (KAPLAN e NORTON, 1997).

3.4.1.1 Perspectiva Financeira

Costumeiramente temas financeiros relacionados ao aumento da receita, redução dos
custos, melhoria na produtividade, melhor utilização dos ativos e redução de riscos tornam-se
a base para integrar as quatro perspectivas do BSC. Os objetivos financeiros das unidades de
negócio precisam necessariamente estar vinculados às estratégias, medidas e metas
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financeiras, podendo não ser idênticas em cada unidade de negócios, importa avaliar se a
medida adotada como parâmetro é considerada viável, coerente e justa. Os objetivos
financeiros diferem em cada fase do ciclo de vida de uma empresa, pode-se citar a fase do
crescimento, sustentação e colheita. A fase da colheita compreende os estágios iniciais do
ciclo de vida da empresa, na fase de sustentação, as empresas conseguem atrair investimentos
e reinvestimentos, a fase da colheita ou da maturidade em seu ciclo de vida, é a fase em que a
empresa deseja colher os frutos dos investimentos feitos nas fases anteriores. Importante tratar
ainda, do gerenciamento do risco presente nas diversas fases do ciclo de vida de uma empresa,
a eficácia da gestão financeira aborda tanto lucro quanto os riscos (KAPLAN e NORTON,
1997).
Para a estratégia de crescimento, sustentação, e colheita segundo Kaplan e Norton
(1997), existem três temas financeiros norteadores da estratégia empresarial: crescimento e
mix de receita, redução de custos/melhoria de produtividade e utilização de ativos/ estratégia
de investimento.

3.4.1.2 Perspectiva do Cliente

“Na perspectiva dos clientes do Balanced Scorecard, as empresas identificam os
segmentos de cliente e mercado nos quais desejam competir” (KAPLAN e NORTON, 1997,
p. 67). O cliente e o mercado são fontes de produção do componente de receita dos objetivos
financeiros da empresa, permitindo a alinhar suas medidas essenciais de resultados
relacionados a clientes, satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividades.

Na

segmentação de mercado, em geral, clientes tem preferências diversas, valorizam atributos
dos produtos e serviços de forma diferente, a pesquisa de mercado pode identificar os diversos
segmentos de mercado ou clientes preferências; dimensões de preço, qualidade,
funcionalidade entre outras e com base nas informações decidir os segmentos e mercado que
deseja atuar. “A essência da estratégia não é apenas escolher o que fazer; ela exige também
que se escolha o que não fazer” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 69).

3.4.1.3 Perspectiva dos Processos Internos da Empresa

Na perspectiva dos processos internos da empresa, [...] “os executivos identificam os
processos mais críticos para a realização dos objetivos dos clientes e acionistas” (KAPLAN e
NORTON, 1997, p. 97). Na perspectiva dos processos internos da empresa o BSC apresenta
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uma das diferenças em relação aos sistemas tradicionais de medição de desempenho, os
sistemas tradicionais [...] “visam o controle e a melhoria dos centros de responsabilidade e
departamento existentes” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 98).
[...] com medidas de qualidade, produção, produtividade e ciclos. Em contrapartidas
essas mesmas empresas “... se baseiam na tentativa de melhorar o desempenho de
departamentos individuais e não processos de negócios integrados. Assim sendo, as
tendências mais recentes reforçam a importância de medir o desempenho dos
processos de negócios, como atendimento de pedidos, compras, planejamento e
controle de produção, que atravessam vários departamentos organizacionais"
(KAPLAN E NORTON, 1997, p. 98).

As empresas utilizam um conjunto especifico de processos que visam criar valor para
os clientes e conseqüentemente produz resultados financeiros, as empresas podem adaptar as
suas perspectivas dos processos internos especialmente inovação, operações e serviço pósvenda. No ambiente empresarial o processo de inovação pode resultar em um modismo de
criação de valor, onde primeiramente as empresas identificam e cultivam mercados, clientes e
novas necessidades no mercado e em clientes, na seqüência as empresas projetam e
desenvolvem novos produtos e serviços com a finalidade de conquistar novos clientes e novos
mercados bem com a satisfação das suas necessidades recentemente identificadas (KAPLAN
e NORTON 1997).

3.4.1.4 Perspectiva de aprendizado e crescimento

A perspectiva de aprendizado e crescimento desenvolve objetivos e medidas voltados
para o aprendizado e crescimento organizacional, os objetivos da perspectiva de aprendizado
e crescimento oferecem a infra-estrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos
nas outras três perspectivas. Em referencia a perspectiva de aprendizado e crescimento,
ressalta-se a necessidade de a empresa destinar investimentos além das áreas tradicionais, na
infra-estrutura pessoal, sistemas e procedimentos podendo assim lograr objetivos ambiciosos
de crescimento financeiros a longo prazo (KAPLAN e NORTON, 1997).
Kaplan e Norton (1997), apresentam três categorias principais para a perspectiva de
aprendizado e crescimento, as capacidades dos funcionários, as capacidades dos sistemas de
informação; motivação, empowerment1 e alinhamento. Inicialmente ao avaliar as capacidades
dos funcionários observa-se que trabalhos rotineiros estão automatizados, a partir da reflexão
pode–se afirmar que [...] “as idéias que permitem melhorar os processos e o desempenho para
os clientes cada vez mais emanam dos funcionários da linha de frente, que se encontrem mais
1

Significa descentralização de poderes pelos vários níveis.
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próximos dos processos internos e dos clientes da organização” (KAPLAN e NORTON,
1997, p. 133). Tal mudança exige grande esforço de reciclagem dos funcionários para que
suas mentes, capacidades criativas e de inovação e suas competências sejam mobilizadas no
sentido dos objetivos organizacionais.
As empresas em geral traçam objetivos para seus funcionários com base em medidas
essenciais como satisfação dos funcionários, retenção dos funcionários, produtividade dos
funcionários. A satisfação dos funcionários pode ser medida através de pesquisa que inclui o
envolvimento nas decisões, reconhecimento pela realização de bons trabalhos, o acesso a
informações suficientes para o bom desempenho da função, incentivos ao uso da criatividade
e iniciativa, qualidade do apoio administrativo e satisfação geral da empresa. “Funcionários
antigos e leais guardam os valores da empresa, o conhecimento dos processos organizacionais
e, espera-se, a sensibilidade às necessidades dos clientes” (KAPLAN e NORTON, 1997, p.
136). Na medição do nível de produtividade dos funcionários observa-se que [...] “a
produtividade dos funcionários mede o resultado do impacto agregado da elevação do nível de
habilidade e do moral dos funcionários, pela inovação, pela melhoria dos processos internos e
pelos clientes satisfeitos” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 136).
Os diversos setores das empresas necessitam de feedback2 rápido oportuno e preciso
sobre informações que podem sustentar programas de melhoria e eliminando defeitos, custos,
tempo e desperdícios principalmente dos sistemas de produção. A motivação, empowerment e
alinhamento, objetiva manter um clima organizacional promissor para motivação e incentivo
a iniciativa dos colaboradores (KAPLAN e NORTON, 1997).

3.4.2 Gerenciamento pelas diretrizes

A economia hoje vive um período singular na historia, para uns recessão para outros
crise, em contrapartida temos grandes avanços tecnológicos e mudanças sociais rápidas,
realidades que somadas nos mostram a necessidade de as empresas se tornarem flexíveis a
estas mudanças e gerarem capacidade de resposta que correspondam à expectativa de seus
clientes. Para melhor atender as novas demandas, a cada dia surgem novas ferramentas como
segundo Falconi (2004) através da Gestão da Qualidade Total (TQM) esta demanda é
conseguida por meio de um sistema administrativo por ele chamando de “Gerenciamento
pelas Diretrizes (GBD)”.
2

Processo de fornecer dados a uma pessoa ou grupo ajudando-o a melhorar seu desempenho no sentido de
atingir seus objetivos.
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O sistema administrativo aqui chamado de GBD, segundo Falconi (2004) no Japão é
denominado de “HOSHIN KANRI”3 ou “Management by Policy”4 e erradamente nos EUA
de “Policy Deployment”. O GBD é um sistema administrativo que envolve todas as pessoas
da empresa e visa garantir sua sobrevivência e a competição no mercado, através da visão
estratégica estabelecida na análise empresa-ambiente, considerando as crenças, valores e
filosofia organizacional, os quais determinam o rumo para o estabelecimento das diretrizes.
Outro quesito importante é o direcionamento da pratica de controle da qualidade por todos na
empresa segundo visão estratégica pré estabelecida.
A melhoria da qualidade consta do estabelecimento de novas “diretrizes de controle”
para garantir “níveis de controle” sempre melhores que os dos concorrentes (melhor
qualidade, menor custo, menor prazo, etc.) para os produtos e processos da empresa.
O processo gerencial de estabelecer estas novas “diretrizes de controle e conduzir a
excussão destas diretrizes é denominado “Gerenciamento pelas Diretrizes”"
(FALCONI, 2004, p. 76).

O tema PE já tratado especificamente não será abordado neste ponto, portanto é
necessário elencar que segundo Falconi (2004) no “GBD” é utilizado o PE até a definição de
diretrizes e metas anuais, o processo de desdobramento das diretrizes e metas e o seu controle
diferem do modelo tradicional merecendo melhor detalhamento. O termo diretriz é
constituído de três partes, a diretriz principal de alta prioridade, decorrente da visão da
empresa; o comprometimento da alta direção deve ser difundido para todos os colaboradores
de modo a alcançar as metas gerenciais anuais, procedimento que indica a direção que as
atividades gerenciais podem tomar; a área prioritária, onde estão os setores mais importantes
para os programas anuais (CAMPOS, 1996). A meta a ser alcançada tem como base o
resultado a ser atingido, a meta é estabelecida antes do estabelecimento das medidas
necessárias para atingi-la, o estabelecimento de uma meta é sempre com base em resultados
de períodos anteriores.
O Gerenciamento pelas diretrizes é um sistema voltado para atingir as metas que não
podem ser atingidas pelo Gerenciamento da Rotina do Trabalho Dia-a-Dia; pra
resolver os problemas crônicos e difíceis da organização, que apesar de muito
esforço ainda não foram resolvidos; para resolver os problemas importantes e
desafiantes que aparecem pela necessidade de sobrevivência da organização
(CAMPOS, 1996, 32).

Para uma melhor compreensão do tema faz-se necessário comentar o Gerenciamento
da Rotina do Trabalho Dia-a-Dia, que segundo (CAMPOS, 1996, 38) “é uma atividade que

3

Mecanismo que concentra toda força intelectual dos funcionários da organização, focalizando-a em suas metas
de sobrevivência.
4
Política de desenvolvimento.
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busca a manutenção (confiabilidade) e a melhoria incremental (competitividade) do nível de
controle (resultado)”.
O objetivo do Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) é garantir a sobrevivência da
empresa. Garantir a qualidade da empresa em sua totalidade, através da satisfação
das necessidades dos clientes a um preço que estes possam pagar, ter como base
sempre o cliente e considerar a qualidade como objetivo supremo (FALCONI 2004,
p. 82).

A constituição do GBD é feito por dois sistemas: o de gerenciamento funcional, o qual
visa a manutenção e melhoria das operações diárias, considerado com a pratica do controle da
qualidade; gerenciamento interfuncional, trata da solução de problema prioritária da alta
administração através do desdobramento das diretrizes e seu controle interfuncional. Campos,
(1996), cita dois tipos de gerenciamento que se complementam, enquanto em uma
organização o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia apresenta melhoria
incremental, o GBD apresenta melhoria rompedora. O relacionamento entre elas é através da
padronização onde o GBD tende a modificar os padrões de trabalho para alcançar os
resultados

necessários,

porém

as

atividades

de

gerenciamento

são

conduzidas

simultaneamente. O GBD apresentado por Campos, (1996) é chamado de PDCA, para haver
gerenciamento é necessário cumprir fielmente suas etapas por todos na organização, é preciso
padronizar o GBD e treinar as pessoas, a padronização do Sistema e o treinamento das
pessoas ocorre nos primeiros dois anos, com o funcionamento do Sistema a ênfase é dada ao
desenvolvimento e prática do planejamento.

Figura 2 – Sistema de Gerenciamento pelas Diretrizes
Fonte: Campos, 1996, p. 41.

28

A filosofia do GBD tem como foco a concepção de que os resultados são conseguidos
pela atuação e criatividade de todos. É um Sistema de Gerenciamento que conduz às
mudanças em busca dos resultados esperados, o GBD tem como base a inovação em busca da
melhor forma de fazer e conquistar as metas desafiadoras impostas pelo mercado cada vez
mais competitivo, de forma inicialmente simples e contínua, envolvendo todos da
organização.
Campos, (1996) trás a necessidade do desdobramento das diretrizes em varias outras
bem como atribuí – las como responsabilidades das pessoas que compõe a organização, o
referido desdobramento deve manter a ligação com a diretriz original de maneira a garantir o
cumprimento da diretriz original.
“Uma diretriz é sempre estabelecida a partir de uma meta. Havendo a meta, existem
varias maneiras de se estabelecerem as medidas prioritárias e suficientes para se atingir a
meta” (CAMPOS, 1996, 56). As medidas de uma diretriz podem ser desdobráveis e não –
desdobráveis. As desdobráveis são executadas pelos níveis hierárquicos inferiores e as
medidas não – desdobráveis são executadas pelo responsável pela diretriz e transformadas em
ação.

Figura 35 – Desbobramento Das Diretrizes Pelo Método A
Fonte: Campos, (1996, p. 61).

O método A, é mais simples e fácil de implementar, cada nível hierárquico estabelece
suas medidas a partir de suas metas, as diretrizes que são desdobradas para níveis hierárquicos
inferiores ou ainda para processos, fornecedores ou clientes e transformadas em metas. No
5

What significa “o que”; Who significa “quem”; When significa “quando”; Where significa “onde”; why
significa “porque” e “how” significa “como”.
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método A o desdobramento é feito centrando – se nas medidas, há que se ter cuidado para não
perder o fogo uma medida mal proposta gera nova medidas inadequadas (CAMPOS, 1996).

Figura 4 – Desdobramento das Diretrizes pelo Método B
Fonte: Campos, (1996, p. 63).

O método B de desdobramento desdobra todas as metas em seguida, cada nível
gerencial estabelece as suas medidas em um processo de analise e desdobramento, a estratégia
é que as medidas sejam ajustadas para ajustarem – se as medidas da hierarquia superior e
compatível com as medidas do mesmo nível hierárquico (CAMPOS, 1996).
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4

METODOLOGIA
Nesse capitulo foi abordado a metodologia utilizada, bem como a analise dos dados e

técnicas utilizadas.

4.1 Classificação da Pesquisa quanto à Abordagem

A expressão “pesquisa qualitativa” assume diferentes significados no campo das
ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a
escrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. "Tem por
objetivo traduzir a expressão o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a
distancia entre indicador e indicado entre teoria e dados" (NEVES, 1996, p. 1).
O presente trabalho apresenta conceitos teóricos, procedimentos, métodos e o
levantamento de dados pesquisado a cerca do tema, durante todo o processo de produção do
trabalho houve a preocupação do investigador em manter a aproximação da fonte de pesquisa,
relacionando a teoria com a prática.

4.2 Quanto aos Objetivos

O estudo enquanto seus objetivos serão caracterizados como sendo pesquisa
exploratória e descritiva. Para GIL (2009), pesquisa exploratória “tem como objetivo
proporcionar maior familiaridade com ao problema, com vistas a torná-los mais explicito ou a
construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”.
A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações
entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título
e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas
padronizadas de coleta de dados, tais com questionário e a observação sistemática
(GIL 2009, p. 42).

4.3 Procedimentos de Coleta de Dados

O conjunto de conhecimento humano reunido no presente trabalho, pretende fornecer
subsídios a cerca do tema com a finalidade de produzir, armazenar, reproduzir, utilizar e
comunicar as informações coletadas durante o desenvolvimento da pesquisa (FACHIN,
2003).
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4.3.1 Pesquisa bibliográfica

Marconi e Lakatos (1986, p.57) apresentam como finalidade da pesquisa bibliográfica
colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre determinado assunto,
permitindo – lhe o reforço paralelo na analise de sua pesquisa ou na manipulação de suas
informações podendo contribuir na solução de problemas já conhecidos e explorar áreas onde
os problemas ainda não cristalizaram suficientemente. Galliano, (1079) apresenta como etapas
mínimas na preparação da comunicação es crita; a determinação do tema e problema, a
seleção da bibliografia; a leitura e a documentação, a estruturação lógica e a redação
provisória.
O autor ressalta juntamente com as etapas necessárias na elaboração de um trabalho de
boa qualidade, o esforço do autor para instigar sua capacidade de reflexão durante todo o
processo de pesquisa, analise e síntese podendo se sobressair ao mais perfeito método a
capacidade de raciocinar do autor gerando um resultado final do trabalho que pode ser
determinado pela capacidade e habilidade de quem o elabora.
“Pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando resolver um problema ou adquirir
novos conhecimentos a partir de informações publicadas em livros ou documentos similares
(catálogos, folhetos, artigos etc.). Seu objetivo é desvendar, recolher e analisar as principais
contribuições teóricas sobre um determinado fato, assunto ou idéia” (GALLIANO, 1079, p.
109).

4.4 Universo e Amostra de Pesquisa

A pesquisa fez um levantamento censitário na fronteira do sudoeste do Paraná com os
municípios de abrangência do Sistema Cresol.
A pesquisa contou com a participação de um diretor executivo de cada cooperativa
representando nove diretores e um colaborador com função administrativa, o qual participa
das discussões e contribui no processo de tomada de decisões, representando nove
colaboradores. A pesquisa contou com a participação dezoito pessoas, dois por cooperativa
abrangendo nove municípios.
Os elementos da pesquisa foram selecionados intencionalmente. Segundo Mattar
(2000), supõe-se basicamente que uma amostra intencional depende de um bom julgamento e
uma estratégia adequada, podendo ser escolhidos os casos a serem incluídos, chegando assim
a amostras satisfatórias para as necessidades da pesquisa.
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4.5 Técnicas de Coleta

A técnica de coleta aplicada é o questionário dentro de um contexto de uma conversa
orientada para o objetivo de recolher dados para a pesquisa. Obter dados não encontrados em
registros e fontes documentais fornecidas por pessoas.
O questionário apresentou perguntas fechadas, o questionário visou à coleta de dados
constituída por uma serie de perguntas ordenadas respondidas por escrito (MARCONI E
LAKATOS, 1999). O questionário foi elaborado com base na escala Likert6 5 categorias
ordinais, as repostas variaram de acordo com o grau de intensidade onde os respondentes
puderam manifestar o grau de intensidade de sua opinião. (ALEXANDRE et all, 2003).

4.6 Limitações da Pesquisa

O método utilizado pode não ser o mais adequado, os participantes podem não ter um
entendimento certo aos questionamentos, podendo levar a objetivos divergente dos propostos.
As respostas podem levar a resultados diferentes da realidade sentida, há possibilidade de
parte das pessoas terem respondido ao questionário a partir de sua participação e atuação nas
ações promovidas para a cooperativa, não considerando que grande parte da equipe,
naturalmente pelo cargo que exerce, não se apropria dos mesmos conhecimentos e não acessa
as mesmas informações. Percepção do autor por estar atuado no meio e pela dinâmica
utilizada na elaboração do PE.

6

Escala desenvolvida pelo educador americano e psicólogo organizacional Rensis Likert em 1932 como
tentativa de melhorar os níveis de medida na pesquisa social através do uso categorias de resposta de
questionários padronizados.
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5

ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

O apêndice A apresenta as questões distribuídas aos pesquisados.
De acordo com as tabulações efetuadas nos questionários aplicados junto aos
entrevistados, nesse capitulo apresenta – se os principais questionamentos efetuados,
proporcionando um panorama para comentar os principais fatos percebidos na pesquisa.
Na percepção dos dados coletados, vale citar que a pesquisadora atua como
colaboradora das cooperativas na função de contadora, atuando diretamente no
acompanhamento aos procedimentos de gestão praticados pelas cooperativas, atuou nas
diversas áreas desde 1998 e desde 2002 trabalha no departamento contábil.
Visando facilitar e elucidar a análise das informações apresentadas nas figuras que
seguem, apresenta – se a escolaridade dos participantes da pesquisa.
Conforme apresentado na caracterização da organização, os diretores são
agricultores familiares eleitos para o cargo através de assembléias geral ordinária que
acontecem periodicamente conforme estatuto social da cooperativa.

Figura 05 – Grau de escolaridade dos pesquisados
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

Na analise dos dados utilizou-se a estatística descritiva. A coleta dos dados
compreende questões, as quais visam avaliar a percepção destes quanto a missão, visão,
objetivos e as estratégias das cooperativas de credito solidarias da Fronteira do sudoeste do
Paraná, bem como, a metodologia de elaboração do PE e a contribuição das ferramentas de
gestão no desempenho e tomada de decisão das Cooperativas de Crédito Rural com Interação
Solidária da Fronteira do Sudoeste do Paraná.
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a) Quanto à Clareza e Divulgação da Estratégia, Missão e Visão da Cooperativa

Figura 06: Percepção da clareza e divulgação da estratégia, missão e visão da cooperativa.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

Pela figura apresentada pode-se observar que um indice expressivo dos participantes
da pesquisa avaliam que a estratégia, missão e visão da cooperativa não é bem divulgada
para que os diretores, colaborados, cooperados e sociedade em geral tenham mais clareza dos
propositos da cooperativa. A diferença proporcional encontrada pode-se justificar pelo
reconhecimento de alguns dos participantes da pesquisa da falta de instrumentos informativos
que possam auxiliar na acessiblidade a todos os stakeholders7.

b) Quanto ao Conhecimento dos Diretores e Colaboradores da Estratégia, Missão, Visão
e Objetivos Estratégicos de suas Cooperativas

Figura 07: Percepção do nível de conhecimento de diretores e colaboradores da estratégia, missão, visão
e objetivos da cooperativa.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

7

Termo usado em administração que refere-se aos grupos de pessoas ou entidades que tem interesse na empresa
temporário ou duradouro, as quais as atividades da empresas as atinge.
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Quando avaliado o conhecimento dos diretores e colaboradores sobre o entendimento
deles próprios da estratégia, missão, visão e objetivos da cooperativa, pode-se observar um
signaficativo dos que opinaram que discordam que os diretores e colaboradores conhecem a
estratégia, missão, visão e objetivos da cooperativa.
A situação não é diferente quando observa – se a avaliação dos diretores quanto a
pergunta, 22,22% deles preferem manter-se na neutralidade demonstrando dificuldade no
entendimento do tema.
Uma questão que chama a atenção é o índice de pesquisados que preferiram nem
concordar nem discordar, podendo evidenciar alto grau de dificuldade deles próprios quanto a
clareza e o entendimento das estratégias, missão, visão e objetivos da cooperativa onde atuam.
A figura pode evidenciar ainda a disparidade nos indices entre a opção com caracter
positivo e a opção com caracter negativo entre o mesmo publico, colaboradores que
concordam e colaboradores que discordam, essa evidência contribui na analise da necessidade
de socialização do conhecimento e adoção de procedimentos com foco na busca maior
entendimento entre todos.
É derelevantes importancia que os associados que são também clientes e consumidores
dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa, conhecerem os propósitos e objetivos da
cooperativa, no entanto, os colaboradores e diretores é fundamental que os conheçam, a
socialização dos propositos e objetivos da cooperativa, possibilita que a construção de
respostas para questões fundamentais como: “quem somos”?, “onde estamos”? e “para onde
vamos”?

c) Quanto a Percepção na Contribuição do PE nos Processos e Área de Ação

Figura 08: Na percepção dos diretores e colaboradores o indice de contribuição do PE na gestão dos
processos e areas de ação.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/ 2009.
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Ao avaliar a contribuição do PE na gestão dos processos e áreas de ação, ou seja, na
execução de tarefas, considerando todos os níveis hieráricos e as atribuições individuais da
equipe; 11,11% dos diretores discordam que o PE contribua, enquanto 33,33% dos
colaboradores compartilham da mesma opinião, principalmente para os colaboradores é
fundamental que haja uma ferramenta de apoio que possa servir como base para o trabalho
diário, na execução de rotinas e realização de transações com terceiros.
Os indices apresentados podem levar a uma reflexão de qual é o critério utilizado para
desenvolver as atividades pertinentes a cada membro da equipe interna, podendo indicar que
essas pessoas sentem-se a deriva na condução dos processos e quanto o rumo a seguir.
Essa evidencia pode contribuir na análise, de ocorrencia de procedimentos divergentes
pela equipe em processo e ações identicas, podendo levar o cooperado a entender que há
favorecimento de alguns diretores ou coloboradores para detreminada pessoas ou grupo de
pessoas. As ações integradas geram melhor resultado, os processos que ocorrem dentro da
cooperativa são complementares, eleger prioridade é fundamental, no entanto, há que se ter
cuidado para não ocorrer desperdícios de recursos pelas ações isoladas.

d) A Contribuição do PE e Demais Ferramentas na Execução do Orçamento Anual

Figura 09: Avaliação do indice de contribuição do PE e demais ferramentas na execussão do orçamento
anual
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

Pela presente figura pode-se observar que os colaboradores e diretores utilizam o
orçamento fortemente e consideram-no importante para as ações necessárias no desempenho
de suas atividades; o índice de 11,11% que preferiram não concordar nem discordar pode não
ter conhecimento do orçamento ou não vinculou o orçamento ao controle dos custos e ao
limite de investimentos bem como recursos a captar.
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Cada departamento precisa conhecer o orçamento anual cooperativa, o orçamento ajuda o
monitoramento e controle dos recursos tanto na sua geração quanto na geração dos custos
necessários, contribuindo na construção de um bom resultado financeiro.

e) Quanto ao índice de contribuição que o PE demais Ferramentas de gestão no alcance
das metas e indices de desempenho da cooperativa

Figura 10: Contribuição do PE e demais ferramentas de gestão no processo de tomada de decisões.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

Ao observar a figura 10 percebe-se divergência quanto à contribuição do PE como
ferramenta que orienta as decisões de hoje as quais determinam o futuro da cooperativa, uma
decisão errada pode comprometer recursos ou até mesmo a continuidade da empresa.
A maioria dos pesquisados avaliam que o PE somado as demais ferramentas
disponíveis contribui durante o processo de tomada de decisões; um índice de 11% não
concorda e nem discorda, os quais podem considerar o PE frágil ou incapaz de orientar para
as decisões ou, desconhecem a ferramenta.
As pessoas que discordam que o PE e demais ferramentas de gestão contribui no
processo de tomada de decisões podem ter dois motivos para assim acreditar, o primeiro é que
estes têm maior conhecimento sobre o tema e dectam fragilidade no processo e ou na
ferramenta, segundo, não acessam a ferramenta ou apenas não o utilizam acreditando que as
decisões de hoje devem ser tomadas com base nos fatos e os efeitos que estes causaram no
passado, os quais representam 11,11% dos pesquisados.
Quando há a percepção pelos envolvidos estrategicamente com a cooperativa detectam
que o PE não contribui nas suas decisões é necessário revê-lo e adaptá-lo evitando que o
trabalho realizado não gere o efeito esperado ou pior, traga surpresas indesejadas.
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f) Quanto a Contribuição do PE e Ferramentas de Gestão no Alcance das Metas e Indices
de Desempenho da Cooperativa

Figura 11: Contribuição do PE e demais ferramentas de gestão no alcance das metas e indices de
desempenho da cooperativa.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

Os índices apresentados na figura 11 demonstram que a maioria dos questionados na
pesquisa consideram o PE e ferramentas disponíveis importantes e que estas contribuem para
o alcance das metas e melhoria nos índices de desempenho da cooperativa, contudo, 22,22%
dos colaboradores que participaram da pesquisa nem concordam nem discordam, onde pode
ser entendido que estes não conhecem os índices ou não os monitoram, manifestando-se
indiferente a questão ou optando apenas pela neutralidade.

g) Quanto a Contribuição do PE nas Ações Comerciais, Retenção e Manutenção de
Negocios os Cooperados

Figura 12: Contribuição do PE para ações comerciais que tendam a retenção e manutenção de negocios
com seus cooperados.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.
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Quando questionados quanto à contribuição do PE nas ações comerciais juntamente
com a retenção de cooperados e manter possibilidades de negócios com os mesmo a maioria
dos participantes da pesquisa afirmam que o PE contribui para ações comerciais que tendam a
retenção e manutenção de negocios com seus cooperados. A opção nem concordar, nem
discordar apresenta índice que pode ser considerado expressivo, evidenciado falta de clareza
dos mesmos quanto a relação do PE com as ações comerciais e a relação com os cooperados,
diferentemente do crédito que o cooperado busca facilmente os demais produtos e serviços
não coseguem apresntam a mesma procura e demanda de maiou esforço para ser vendido.
Vender um produto ou serviço é importante, mas tão importante quanto, é garantir
relacionamento e novas possibilidades de negócios. Os colaboradores que conhecem e
utilizam as possibilidades abertas na relação com o cooperado, consegue reter esse cooperado
tornando – o fiel à cooperativa, nos casos de possíveis cooperados é possível manter
relacionamento com eles e gerar novas possibilidades de negócios com os mesmos,
incrementando assim as receitas e melhorando os indicadores da cooperativa.

h) Quanto à Visualização das Oportunidades e Ameaças Ambientais e Estratégias
Especificas de Prevenção ou Potencialidades

Figura 13: A visualização das oportunidades e ameaças no ambiente e adoção de estratégias para
minimizar impactos das ameças ou tirar melhor proveito das oportunidades .
Fonte: Pesquisa de Campo, Agosto/2009.

Na análise das oportunidades e ameaças decorrentes do ambiente e adoção de
estratégias para minimizar os impactos das ameaças bem como tirar proveito das
oportunidades, mesmo a maioria concordando que há essa habilidade, é alto o índice de
respondentes que discordam, ou seja, essas pessoas percebem que há possibilidades de
melhorar, podendo reduzir efeito de ameaças e potencializar as oportunidades que surgem.
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As cooperativas de crédito estão inseridas no sistema financeiro e sofrem as
influências do mercado e das ações econômicas, essas variáveis exigem agilidade e
flexibilidade para minimizar os efeitos das ameaças, as cooperativas necessitam medidas
urgentes que respondam as necessidades emergentes. O PE utiliza uma análise ambiental para
contextualizar o seu plano de ação e na realidade do caso estudado isso não é realizado de
forma plena.
A falta da analise freqüente do ambiente pode colocar os diretores e colaboradores em
situação de indecisão no momento de realizar as transações com seus cooperados, assim
como, para melhor distribuir os recursos na proporção correta evitando riscos de liquidez, de
inadimplência e por conseqüência a insatisfação do cooperado.
O índice de pesquisados que afirmam não haver estratégias para minimizar impactos
das ameças ou tirar melhor proveito das oportunidades ambientais, provavelmente possuiem
caracteristicas e propenção para a proatividade podendo em casos especificos sentirem-se sem
saber como agir diante de uma demanda por parte do cooperado que representa maior risco
tanto para a cooperativa quanto para o cooperado, ou para uma das partes.

i) Quanto ao Grau de Conhecimento dos Diretores e Colaboradores do Negócio da
Cooperativa

Figura 14: Percepção do grau de conhecimento dos diretores e colaboradores do negócio do Cresol.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

Verifica-se nesta questão uma das maiores divergências de opinião entre os
participantes da pesquisa, pelos índices apresentados pode-se compreender que há falhas na
condução das diretrizes estipuladas pela cooperativa, as quais implicam na falta de
informações tanto estratégicas quanto operacionais em determinadas áreas. Conhecer o
negócio significa conhecer a que setor da economia pertence, os produtos e serviços que

41

disponibiliza e o mercado que atua, resumidamente, quanto maior for o conhecimento que os
diretores e colaboradores obtiverem do negócio da cooperativa, menores os riscos de perdas,
de estagnação e liquidação.

j) Quanto Conhecimento dos Diretores e Colaboradores das Caracteristicas dos
Cooperados como Consumidores

Figura 15: Percepção do grau de conhecimento dos diretores e colaboradores das caracteristicas dos
associados como consumidores dos produtos e serviços do Cresol.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

Ao avaliar o conhecimento dos diretores e colaboradores, representados na figura 15,
quanto às caracteristicas dos cooperados como consumidores dos produtos e serviços da
cooperativa, percebe-se que os questionados avaliam que há dificuldade em identificar as
preferencias do cooperado. Essa verdade implica em não perceber ou desconhecer as suas
caracteristicas como clientes e consumidores, por estes serem antes de tudo cooperados,
mesmo no espaço democratico das cooperativas a tendencia é atribuir maior importancia ao
todo, bem como, aos dados históricos e percepção individual de cada executivo, deixando
muitas vezes de criar espaço e elaborar pesquisas para melhor entender o comportamento e as
necessidades dos cooperados.
Observa-se a falta de um sistema de informações mercadologicas que possa traçar
corretamente o perfil do cooperado com relação ao consumo que busca junto a cooperativa.
Bem como as suas aspirações de planejamento pessoal que possam refletir na necessidade por
produtos e serviços diferenciados.
Conhecer as caracteriscas dos cooperados na condição de consumidor, pode significar
conquistar a sua

fidelidade, fato que garante a adaptação dos produtos e serviços às

caracteristiccas e necessidades dos cooperados, mantendo assim o relacionamento e negocios,
tendo por consequencia a sustentabilidade da empresa.
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k) Quanto ao Conhecimento dos Diretores e Colaboradores do Valor que o Cooperado
Atribui ao Preço, Qualidade ou Atendimento Personalizado

Figura 16: Percepção do conhecimento dos diretores e colaboradores do valor que o cooperado atribui
ao preço, qualidade ou atendimento personalizado.
Fonte: Pesquisa de campo, Agosto/2009.

A pesquisa demonstra que a maior parte dos diretores e colaboradores conhecem a
preferencia do cooperado ao optar por preço, qualidade e/ou atendimento personalizado; 33%
reconhecem não saber o que vale mais para o cooperado, estes provavelmente, observam a
atuação e comportamento dos cooperados principalmente por optarem em trabalhar com mais
de uma instituição financeira, mesmo em casos que acarrete custos adicionais para os
mesmos, ou seja, o que realmente procuram nas instituições financeiras. Conforme apontado
no gráfico anterior, como não há evidencia de pesquisas realizadas com os cooperados, podese entender que as afirmações apresentadas são mais pela cultura e proximidade com os
cooperados do que com comprovações estatisticas prejudicando a qualificação das respostas
obtidas.

l) Quanto a Percepção dos Diretores e Colaboradores do diferencial competitivo

Figura 17: Percepção dos diretores e colaboradores quanto ao diferencial competitivo da cooperativa.
Fonte: Pesquisa de Campo, Agosto, 2009.
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Pode-se observar que a maioria dos diretores e colaboradores afirmam conhecer o
diferencial competitivo da cooperativa, 11% preferem afirmar nem concordar nem discordar
da questão e 11,11% reconhecem não conhecer seu diferencial competitivo. Apesar da
cooperativa atuar no segmento da agricultura familiar ela não está imune à concorrencia do
mercado existente e a novas possibilidades de serviços financeiros. Conhecer o diferencial
competitivo proporciona à cooperativa, usar o diferencial a seu favor, divulgando e atraindo
novas potencialidades de negócios.

m) Quanto à Agilidade na Solução de Problemas

Figura 18: Avaliação se o tempo de resposta na solução dos problemas dos cooperados condizem com
suas necessidades.
Fonte: Pesquisa de Campo, Agosto, 2009.

Na figura 18 observa-se que a maioria dos participantes da pesquisa consideram que a
cooperativa consegue solucionar os problemas trazidos por seus cooperados dentro de um
prazo aceitável para sua solução. Chama a atenção o indice de 33,33% em ambos os públicos
entrevistados que não afirmam rapidez no tempo de resposta aos cooperados.
A presente situação é reflexo de outras pecepções já obtidas em algumas das outras
figuras relacionadas à pesquisa, precisa-se mais dinamismo nas equipes ou seja as pessoas
precisam interagir mais, discutir idéias e opiniões pertinentes aos assuntos da cooperativa a
flexibilidade quando conquistada gera confiança contribuindo para qua cada um consigar
resolver os problemas trazidos para o seu setor mesmo que relacionado a outro setor,
alinhamento de todas as etapas do PE traz segurança e maior compreenção da cooperativa na
sua totalidade facilitando assim a solução de problemas, e socialização do PE para que cada
pessoas envolvida consiga se orientar para a ação.
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A demora no tempo de resposta para os cooperados pode levá-lo a procurar
alternativas mais condisentes com suas necessidades, de maneira que sua decisão seja um
opção que o traga satisfação e segurança.
A pesquisa comentada traz algumas reflexões quanto ao posicionamento dos
pesquisados quanto as questões, a maioria deles demosntraram segurança quanto a
aplicabilidade do PE da cooperativa, demonstrando que o itens abordados na pesquisa
ocorrem na sua totalidade ou na sua maioria. Por ser a quesquisa elaborada com público
interno e com conhecimento da cooperativa, o indice de indeciso gera surpresa por representar
que estes não conseguem avaliar se o PE é aplicado na sua maioria ou minoria.
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6

PROPOSTA DE UM NOVO MODELO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

As mudanças que ocorre impulsionada pelas políticas econômicas conforme a necessidade
econômica e social emergente, promovem ajustes naturais nas diversas camadas sociais de
maneira tão intensa que o mercado também acompanha, trazendo maior quantidade de
produtos, mais qualidade aos produtos e serviços disponibilizados e surgem, os chamados
novos entrantes, bem como, empresas que optam por oferecer novos produtos e serviços
capazes de atender suas expectativas empresariais, os fatores citados geram maior
competitividade e como conseqüências exigem mudanças e ajustes com brevidade e agilidade
capaz de manter ou tornar as empresas existentes ativas e sustentáveis.

6.1 O Planejamento Estratégico das Cooperativas na Atualidade

Construir um planejamento estratégico é umas das primeiras atividades de uma
cooperativa e deve respeitar alguns passos, como: definir a missão da cooperativa; levantar
dados históricos relevantes sobre o quadro social, estrutura e funcionamento de empresas
semelhantes e sobre os produtos e serviços; analisar se o ambiente ou espaço social onde a
cooperativa esta inserida colabora para a efetivação e realização de seu planejamento; analise
daquilo que está fora do controle da cooperativa, mas que é importante conhecer e monitorar;
analisar os pontos fracos e fortes da cooperativa e na ocorrência de pontos fracos agir para
corrigi-lo ou minimizar seus efeitos; estipular objetivos a curto, médio e longo prazo;
formular estratégias para atingir os objetivos propostos; construir mecanismos de análise da
situação ou objetivo a cada período (INFOCOS CADERNO III. SÉRIE: COOPERATIVA ESCOLA,
2007).
Para o Cresol “o planejamento estratégico deve ser um processo de gestão, onde por
meios de mecanismos e instrumentos se permite estabelecer metas e ações para
serem alcançada pela cooperativa”, [...] “diz respeito à formulação de objetivos para
a seleção de programas de ação e para a sua execução, levando em conta as
condições internas e externas à cooperativa e a sua evolução esperada. Também
considera premissas básicas que a cooperativa deve respeitar todo o processo com
transparência, coerência e sustentação” (INFOCOS CADERNO III. SÉRIE:
COOPERATIVA ESCOLA, 2007, p. 46).

O planejamento estratégico é elaborado com uso de ferramenta que prioriza
determinado número de itens que compõe as origens, aplicações, receitas e custos, com base
no exercício anterior, a ferramenta apresenta período por período do exercício anterior e os
elaboradores vão informando valores que precisam ser alcançados para o ano seguinte e para
os próximos dois anos.
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A discussão item a item é feita juntamente com o conselho administrativo de cada
cooperativa, cada formulador tem sua percepção individual e coordena as discussões dos
limites a serem alcançados bem como ações necessárias para seu atingimento. Periodicamente
os limites são monitorados para verificação se a cooperativa conseguiu realizar conforme
previsto e quando necessário é revisto os valores e readequado.

Figura 19 - Fluxograma de como é feito o PE na atualidade.
Elaborado pelo autor.

De acordo com a literatura resumidamente, pode-se citar a necessidade de
envolvimento de todos os membros da equipe de diretores e colaboradores na elaboração do
planejamento estratégico, dependendo da etapa realizada o público pode ser reduzido ou
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ampliado. Outro fator importante é sensibilizar para o planejamento estratégico durante todas
as fases, bem como cumprir todas as etapas necessárias.
Necessário ainda é distribuir as funções pelos diversos níveis hierárquicos, de forma
que as metas sejam alcançadas pela influência da ação coletiva com foco na excussão do
planejamento estratégico organizacional atendo também aos objetivos e expectativas de todos
seus associados, diretores e colaboradores.

6.2 Novo Modelo de Planejamento Estratégico voltado para as Cooperativas de Crédito
Solidárias

Em vista que dos objetivos específicos era a proposta de um modelo de PE para as
Cooperativas de Crédito Rural Solidário, segue uma sugestão de modelo que parte de um
embasamento teórico, de OLIVEIRA, P. R. D, 2001; COSTA, E. A., 2007 que tem como base
Ansoff conforme figura abaixo.

Figura 20 – Modelo de PE para as Cooperativas de Crédito Rural com Integração Solidária
Fonte: Costa, 2007. Adaptado pelo autor.

A proposta do modelo de PE apresentado é alinhar os propósitos e estratégias da
Central Cresol Baser e da Cresol Base Fronteira de Serviços aos propósitos e estratégias
necessárias e estipuladas para as Cooperativas singulares.
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O modelo propõe alterações conforme segue:
a) Promover a participação com foco para a sensibilização dos conselheiros
administrativos e de todos os colaboradores especialmente nas etapas que compreendem os
propósitos cooperativos de suas singulares tais como; visão, missão, princípios e valores,
análise de ambiente externo e interno, e suas estratégias; a socialização das demais etapas do
PE e a participação de todos na elaboração das metas para cada perspectiva e desdobramento
das diretrizes pode gerar maior comprometimento de todos os envolvidos com a proposta do
PE da cooperativa.
b)

A gestão dos diversos processos nas etapas, para a efetiva implementação do

PE é fundamental o alinhamento das ações, integrando as pessoas e os processos, focando
ações integradas com foco definido e orientado aos objetivos e estratégias da cooperativa
idealizando o futuro da cooperativa, mensurando se as ações de hoje geram conceito, valor
suficiente para manter a cooperativa atuante e competitiva garantindo sua sustentabilidade
financeira e a satisfação do cooperado.
c)

Maior ênfase a analise do ambiente externo que compreende, entre outros;

analise de mercado, evolução tecnológica; aspectos econômicos, financeiros, socioeconômico,
cultural e político; as entidades de classes e os parceiros que fazem parte da rede social da
cooperativa; e ainda, cito por último, porém de muita importância a analise dos concorrentes
que proporciona identificar a vantagem competitiva da cooperativa bem como de seus
concorrentes. No ambiente interno basicamente analisa-se os pontos fortes, os pontos fracos e
os pontos a melhorar, neste momento pode-se utilizar uma metodologia mais abrangente e
ouvir além dos conselheiros administrativos e colaborados, os cooperados; parece que seria de
uma riqueza não mensurável a participação dos cooperados nesta fase, principalmente nos
pontos a melhorar considerando que são eles os principais e mais confiável fonte da
informação.
d)

Adicional aos modelos tradicionais pesquisados o presente modelo traz uma

proposta diferente, elaborar o PE especialmente suas metas, dentro das perspectivas do BSC e
desdobrá-las conforme a proposta do GPD conforme a estrutura organizacional utilizada na
cooperativa. A inclusão de uma proposta do BSC e do GPD no PE da cooperativa traz um
conceito diferente que sai das metas numéricas apenas, com base principalmente em
indicadores passados para um maior detalhamento da ação e com flexibilização e
entendimento do que realmente é preciso fazer, principalmente para os níveis hierárquicos
inferiores deixa o processo mais claro e fácil por não tratar de números apenas e sim de ações
pontuais a serem implementados.
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7

CONCLUSÃO

Como conclusão pode-se verificar que há deficiências e possibilidade de melhoria, na
metodologia de elaboração do PE, pode-se elencar entre outros, a socialização da informação
bem como, por se tratar de um ambiente cooperativo há evidencias de ações isoladas quando
se trata de procedimentos administrativos e operacionais diferentemente do que ocorre quando
a questão tem caráter de analise e discussão; percebe-se ainda, falta de clareza para parte dos
participantes da pesquisa quanto aos propósitos da cooperativa, bem como, de suas estratégias
para atuar e buscar a sustentabilidade necessária; a possibilidade de assegurar resultado
sustentável no longo prazo depende de decisões mais planejadas, estruturadas e menos
imediatas minimizando assim riscos.
Pelo questionário pode-se concluir que as cooperativas são frágeis quanto aos fatores
que são originários do ambiente externo e interno, percebe-se significativo percentual dos
participantes da pesquisa que admitem não conhecer o diferencial competitivo da cooperativa,
o mercado onde a cooperativa atua, as características dos consumidores de seus produtos e
serviços sendo estes os cooperados da cooperativa, assim como, os propósitos e estratégias da
cooperativa.
O novo modelo proposto sugere mudança no método de elaboração do PE, tais como:
envolver toda a equipe de forma que estes elaborem o planejamento pessoal alinhado aos
objetivos da cooperativa, que sintam-se sensibilizados e comprometidos com o PE da
cooperativa gerando ações pro ativas de forma alinhada por todos os membros em todos os
setores; o modelo proporciona clareza de onde se pretende chegar e pode gerar mais confiança
e segurança na relação entre membros pelo entendimento dos processos existentes na
cooperativa, e ainda; pode motivar a todos nas conquistas e metas individuais. O alinhamento
do PE da Central Cresol Baser com o PE da Cresol Base Fronteira ao PE da cooperativa
conduz aos mesmos objetivos com maior probabilidade de participação, empenho e alcance
do que se busca.
A bibliografia e novo modelo podem ser utilizados pela cooperativa como instrumento
que a leve a administração estratégica, o PE compreende procedimentos operacionais e
políticas estratégicas, em contrapartida, a administração estratégica exige flexibilidade para a
implementação de programas estratégicos inovadores, originários da cultura estratégica da
organização e que contam com elementos como: consciência da necessidade de mudança,
habilidade para agir em condições de risco e incerteza, abertura para novos métodos
administrativos com suas conseqüências social e político, maior interesse pelas
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potencialidades do que pelo resultado imediato, ter consciência do valor dos processos de
aprendizagem, aceitar ambientes multicultural, capacidade para revisão de métodos
administrativos e práticas de controle social que se reforcem e contribuam na difusão do
aprendizado cumulativo e linguagem estratégica.
As Cooperativas de Credito Rural com Interação Solidária da Fronteira podem
elaborar pesquisas com os seus cooperados para melhor entendê-lo e melhor atendê-los.
Promover ambiente associativo com seus administradores, colaboradores e cooperados com a
intenção de socializar, dinamizar e promover maior interação entre todos de modo que todos
mantenham o foco nas ações necessárias para a busca do desenvolvimento sustentável da
cooperativa.
Avaliar, medir e competir com a concorrência, por ser a Cresol uma cooperativa que
atende os agricultores familiares pode trazer miopia de mercado, onde a miopia de mercado
promove indiferença a uma serie de questões pertinentes a problemática da competitividade
estratégica. O modelo de PE apresentado contribui na analise e mensuração dos apontamentos
apresentados.
Os objetivos propostos foram todos alcançados, no entanto, dada a importância do
assunto, bem como sua relevância no contexto organizacional, há necessidade de inovações e
pesquisas possibilitando novos estudos sobre o assunto abrangendo a temática.
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APÊNDICE A – Questionário aplicado

Orientação para o questionário:
Leia atentamente a questão antes de responder, é importante que responda de forma individual
porque a pesquisa é direcionada a publico alvo.
Seja sincero (a) com as resposta, o apontamento obtido na pesquisa pode contribuir com a
melhoria nos procedimentos internos do Sistema Cresol.

Diretor Liberado
Colaborador

I – Planejamento e gestão estratégica no Cresol
1.

Você considera atualmente a estratégia, missão e visão do Cresol como uma informação
clara e bem divulgada?

2.

Concordo
Plenamente

Concordo

Nem Concordo
Nem Discordo

Discordo

Discordo
Plenamente

[]

[]

[]

[]

[]

Os diretores e colaboradores do Cresol conhecem a estratégia, missão, visão e objetivos
estratégicos de suas cooperativas?
Concordo
Plenamente
[]

3.

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

Os colaboradores participam de todas as etapas de elaboração assim como na execução
do planejamento estratégico junto a sua cooperativa?
Concordo
Plenamente
[]

4.

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

O planejamento estratégico da cooperativa contribui fortemente na gestão de todos os
processos e áreas de ação da cooperativa?
Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]
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5.

O planejamento estratégico somado às ferramentas de gestão estratégicas disponíveis,
conseguem orientar ações estratégias para a realização dos orçamentos elaborados?
Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

II – O planejamento estratégico e as decisões administrativas
6.

O planejamento estratégico juntamente com as ferramentas de gestão disponíveis
facilitam a condução da gestão e o processo de tomada de decisão?
Concordo
Plenamente
[]

7.

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

O planejamento estratégico juntamente com as ferramentas de gestão disponíveis
apresentam diretrizes suficientes para o alcance das metas e melhoria nos índices de
desempenho da cooperativa?
Concordo
Plenamente
[]

8.

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

O planejamento estratégico facilita a orientação de todas as áreas, na realização de ações
comerciais, tais como venda de produtos e serviços vinculados à retenção e manutenção
de seus associados?
Concordo
Plenamente
[]

9.

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

O Cresol visualiza os seus pontos fortes e fracos com base na realidade de seus
concorrentes?
Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

10. O Cresol visualiza as oportunidades e ameaças que surgem no ambiente do Cresol e adota
estratégias claras para adaptar – se e minimizar o impacto das ameaças bem como tirar
melhor proveito das oportunidades?
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Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

IV – Competitividade estratégica

11. O planejamento estratégico fornece subsidio para ações estratégicas em longo prazo?
Concordo
Nem Concordo
Discordo
Concordo
Discordo
Plenamente
Nem Discordo
Plenamente
[]
[]
[]
[]
[]

12. Os diretores e colaboradores conhecem perfeitamente o negocio do Cresol?
Concordo
Nem Concordo
Discordo
Concordo
Discordo
Plenamente
Nem Discordo
Plenamente
[]
[]
[]
[]
[]

13. Os diretores e colaboradores conhecem as características do sócio como consumidor dos
produtos e serviços do Cresol?
Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

14. Os diretores e colaboradores conhecem o que vale mais para o sócio entre: preço,
qualidade, atendimento personalizado?
Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

15. Os diretores e colaboradores conhecem o mercado de atuação do Cresol?
Concordo
Nem Concordo
Discordo
Concordo
Discordo
Plenamente
Nem Discordo
Plenamente
[]
[]
[]
[]
[]

16. O Cresol preocupa-se com a carteira de produtos; serviços e mercado; sabe qual o ciclo
de vida de cada produto e serviço de sua carteira (portfólio)?
Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]
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17. Os diretores e colaboradores conhecem o diferencial competitivo do Cresol?
Concordo
Nem Concordo
Discordo
Concordo
Discordo
Plenamente
Nem Discordo
Plenamente
[]
[]
[]
[]
[]

18. No Cresol, o tempo de resposta para a solução dos problemas dos associados se iguala ao
sentido de urgência do associado?
Concordo
Plenamente
[]

Concordo
[]

Nem Concordo
Nem Discordo
[]

Discordo
[]

Discordo
Plenamente
[]

