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RESUMO 

O Planejamento Estratégico é uma importante ferramenta de gestão e um instrumento que 
estabelece os objetivos organizacionais e as estratégias que devem ser adotadas para atingir 
tais objetivos de forma eficaz, pois, orienta a tomada de decisão de forma adequada. Este 
artigo tem por objetivo principal demonstrar a importância que têm o planejamento estratégico 
para o alinhamento institucional de um Sistema de Cooperativas de Crédito. Utilizamos como 
metodologia a pesquisa bibliográfica a partir do estudo de caso do processo de planejamento, 
desenvolvimento e consolidação do Planejamento Estratégico no Sistema Cresol Baser. Assim, 
procuramos apresentar as principais etapas para a implantação do processo de planejamento 
estratégico, bem como, esclarecer os aspectos fundamentais do relacionamento dos conceitos 
de estratégia e gestão na implantação do planejamento estratégico, e por fim, destaca alguns 
aspectos práticos de executivos do Sistema Cresol Baser, sobre a importância do 
planejamento estratégico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Estratégico, Cooperativismo, estratégias, mercado. 

 

 

ABSTRACT 

Strategic planning is an important management tool and an instrument establishing the 
organizational goals and strategies that should be adopted to achieve these goals effectively, 
therefore, guides the decision making properly. This article is primarily intended to demonstrate 
the importance who have strategic planning for institutional alignment of a system of Credit 
Unions. We used as methodology the bibliographical research from the case study of the 
planning process, development and consolidation of the Strategic Planning System in Cresol 
Baser. So we try to present the main steps for the implementation of the strategic planning 
process and to clarify the fundamental aspects of the relationship of the concepts of strategy 
and management in the implementation of strategic planning, and finally highlights some 
practical aspects of executives Cresol System Baser on the importance of strategic planning. 

 

KEY WORDS: Strategic Planning, Cooperative, strategies, market. 
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INTRODUÇÃO 

 
Entre muitos desafios para o Cooperativismo de Crédito se destacam a 

necessidade de alinhamento das estratégias institucionais, a previsão de crescimento 
esperado, as estratégias a serem adotadas para ampliação de sua capacidade de 
atendimento, o modelo de governança a ser utilizado, as estratégias de comunicação 
e marketing, entre outros. 

Atualmente existem no Brasil inúmeros sistemas cooperativos, de 
diversos ramos. Segundo Steter (2016, p. 1) são 1109 as cooperativas de crédito no 
Brasil. As cooperativas de crédito cada vez mais vêm ganhando espaço e visibilidade 
no cenário nacional, pela praticidade, maior acessibilidade, menores taxas de juros e 
simplicidade no atendimento às pessoas. Esse crescimento, aliado a ampliação de 
visibilidade, e a disponibilização de serviços bancários para um maior número de 
pessoas estão fazendo com que o Banco Central do Brasil passe a exigir cada vez 
mais melhoria nos controles internos e na gestão administrativa visando à 
sustentabilidade econômica destas instituições financeiras (STETER, 2016). 

Considerando todos os desafios apresentados, é possível um sistema 
de cooperativas de crédito ter um alinhamento institucional e um bom modelo de 
governança sem ter um planejamento estratégico? 

Com esta questão iremos trabalhar o desenvolvimento desta nossa 
pesquisa, levando em consideração o estudo de caso a partir do Planejamento 
Estratégico Participativo desenvolvido pelo Sistema Cresol Baser. 

O ano de 2015 é registrado pelo Sistema Cresol Baser como marco na 
realização de seu planejamento estratégico visando organizar seu foco de atuação no 
horizonte dos próximos 05 anos (CRESOL, 2015). 

Diante desse cenário esse artigo pretende demonstrar como ocorreu, e,  
a importância do planejamento estratégico para o Sistema Cresol Baser, visando o 
alinhamento das estratégias a fim de atingir seus objetivos com foco em garantir a 
sustentabilidade econômica e institucional. 

O objetivo geral deste artigo é demonstrar a importância que têm o 
planejamento estratégico para o alinhamento de uma instituição, utilizando o caso 
prático do Sistema Cresol Baser.  

Este artigo está construído em tópicos que são: conceituar 
cooperativismo, cooperativismo de crédito e cooperativismo de crédito rural, 
características de uma cooperativa de credito, cenário do sistema Cresol Baser, o 
planejamento estratégico, sua importância e processo de desenvolvimento no Sistema 
Cresol Baser. 

  
1. Cooperativismo e Cooperativismo de Crédito 

 
Cooperativismo é uma forma de organização voluntária que possuindo 

aspirações comuns, reúnem-se para criar uma empresa que os proverá nas 
necessidades econômicas, sociais e culturais que possuem em comum. Para 
Organização Internacional do Trabalho-OIT (2002), “as cooperativas, em suas 
diversas formas, promovem a mais completa participação em toda a população no 
desenvolvimento econômico e social”. Portanto, é estruturada para a geração de 
riquezas através de livre associativismo entre as pessoas que, espontaneamente, 
concordem em criar (ou formar) uma cooperativa em qualquer segmento produtivo 
permitido pela Legislação em vigor. 
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As primeiras Cooperativas de Crédito foram organizadas na Europa a 
partir da segunda metade do século XIX, principalmente na Alemanha e na Itália. A 
ideia originou-se com um juiz de uma pequena cidade na Alemanha, chamado 
Friedrich Raiffeisen. Ele organizou uma Cooperativa de poupança para permitir que as 
pessoas pudessem juntar dinheiro e também tomar empréstimos mutuamente. A ideia 
era de que a população mais pobre do campo pudesse ter alternativas para sair da 
miséria e melhorar sua qualidade de vida. Através desta experiência, o cooperativismo 
de crédito expandiu-se por quase todo o mundo (GRISA, 2002). 

No âmbito nacional (Brasil), o cooperativismo de crédito teve sua origem 
a partir de italianos e alemães no século XX, que implantaram no modelo praticado em 
suas cidades de origem, com o intuito de minimizar os efeitos dos problemas de falta 
de crédito. A primeira cooperativa foi fundada em Nova Petrópolis RS e está em pleno 
funcionamento nos dias atuais. Posteriormente foram se expandindo para outros 
Estados do Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste (KIELB, 2008). 

De acordo com Schroeder (1998), um grande desenvolvimento do 
cooperativismo de crédito se deu até os anos sessenta, estando bastante fortalecido 
em diversos municípios, porém, a partir dos anos cinquenta, diversas cooperativas 
passaram por problemas administrativos pela falta de fiscalização gerando dúvidas 
sobre o cooperativismo de crédito no Brasil. 

Entre os anos sessenta e oitenta várias cooperativas foram liquidadas e 
outras se reestruturaram devido a uma reforma no sistema financeiro do Brasil (KIELB, 
2008). 

O cooperativismo de crédito retomou seu crescimento a partir dos anos 
80. Em 1993 foi fundada em Santa Catarina a Credi-Quilombo. Sendo a primeira 
cooperativa vinculada a agricultores familiares. Outras 9 foram criadas até 1998, 
filiadas ao SICREDI SC (FAO/INCRA, 2002). 

No Paraná as cooperativas começaram a ser constituídas em 1995, 
com apoio de organizações sociais, sendo que a partir deste período surgiram 
diversas cooperativas vinculadas aos agricultores familiares (VAN DER BRUG, 2015). 

A operação entre a cooperativa e seus respectivos cooperados em 
conformidade com a Legislação pertinente, ou entre cooperativas associadas para fins 
exclusivamente sociais é o que chamamos de ato cooperativo. 

De acordo com o artigo 5° da Lei 5.764/71, que trata do objetivo e 
classificação das cooperativas, atribui as "sociedades cooperativas poderão adotar por 
objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando–lhe o direito 
exclusivo e exigindo–lhe a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua 
denominação social". É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco". 

Ainda, de acordo com o artigo 5° da Lei 5.764/71, as sociedades 
cooperativas são consideradas: 
     

I – singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 
(vinte) pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a 
admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as 
mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas 
físicas ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos. As cooperativas 
singulares se caracterizam pela prestação direta de serviços 
aos seus associados. 
II – cooperativas Centrais ou Federações de cooperativas, as 
constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares, podendo, 
excepcionalmente, admitir associados individuais. As 
cooperativas Centrais e Federações de cooperativas objetivam 
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organizar, em comum e em maior escala, os serviços 
econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, 
integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando 
a utilização recíproca dos serviços. 
III – confederações de cooperativas, as constituídas, pelo 
menos, de 3 (três) federações de cooperativas ou cooperativas 
centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. As 
confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e 
coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto 
dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou 
conveniência de atuação das centrais e federações. 
(BRASIL,1971)  
 

O Cooperativismo baseia-se na união de pessoas onde cada membro  
contribui com uma parcela de esforço, procurando melhorar as condições econômicas 
e sociais das pessoas que fazem parte dessa sociedade. Todas as operações 
realizadas observando-se a doutrina econômica do cooperativismo são consideradas 
sistema cooperativo. É uma forma de solidariedade constante e permanente. 

 
1.1. Cooperativas de crédito rural: evolução e filosofia de trabalho 

 
De acordo com (PORTAL DO COOPERATIVISMO, 2016), cooperativa 

de crédito rural é uma instituição que fornece os mesmo serviços prestados pelos 
bancos. 

Uma cooperativa de crédito rural pode estabelecer em seu estatuto 
social critérios que segmentam o quadro social. O Sistema Cresol por exemplo, possui 
critério estatutário de permitir apenas a associação de agricultores familiares, que são 
pessoas que exploram áreas rurais inferiores a 04 módulos fiscais, e com mão de obra 
de forma majoritária familiar (KIELB, 2008). 

A lógica do Cooperativismo dos crédito rural é contraria a lógica 
bancária. No Cooperativismo os recursos arrecadados são reinvestidos na própria 
área de atuação da cooperativa, promovendo o desenvolvimento do local (GRISA, 
2002). 

 
1.2. Caracterização de uma Cooperativa de Crédito 

 
De acordo com LANCELIN (1996), uma cooperativa de crédito se 

caracteriza por ser uma sociedade de pessoas voluntárias, onde cada indivíduo adere 
a um projeto comum, para satisfazer suas necessidades pessoais, sendo que a 
cooperativa utiliza uma filosofia empresarial. 

Na conceituação de Cooperativa destaca-se a afirmação de que ela tem 
duas dimensões: A econômica e a social. As demais empresas preocupam-se 
exclusivamente com a dimensão econômica, não colocando a dimensão social em 
destaque em suas atividades. Os pecúlios assistenciais que distribuem aos 
funcionários, por exemplo, não caracterizam o sentido dado a uma Cooperativa 
(BITENCOURT, 1999). 

Cooperativas de crédito geralmente se organizam em forma de rede de 
atendimento, e necessariamente precisa estruturar um planejamento estratégico, 
principalmente porque as mesmas estão em um mercado totalmente competitivo, 
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especialmente com os bancos. Por exemplo a Cresol se organiza em rede conforme 
demonstrado na figura 3 deste artigo (CRESOL, 2016). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa-IBGC 
(2015), cooperativas são: 

 
Sociedades de pessoas, constituídas para que, por meio da 
união em torno de objetivos em comum, permitam a melhoria 
socioeconômica dos cooperados, cuja distribuição de 
resultados está vinculada às operações efetuadas pelos sócios 
com a sociedade e desvinculada da participação no capital e 
cujos direitos políticos estão vinculados às pessoas e 
desvinculados da participação no capital. (IBGC, 2016 p. 20) 
  

As Cooperativas da mesma forma que qualquer outra 
empresa/instituição, necessitam estabelecer estratégias visando buscar crescimento e 
evolução dentro de seus ramos de atuação. 

No cooperativismo a atuação dos conselheiros (administradores), 
possui forte influência política, seja do quadro social, da sociedade e/ou de políticos. 
Grande parte das Cooperativas de crédito não possui um planejamento estratégico, 
logo, ficam a mercê de processos de gestão influenciados por interesses pessoais de 
determinados conselheiros, os quais foram eleitos para representar o quadro social. 
Em não havendo um planejamento estratégico, a cooperativa/sistema pode ter sua 
sustentabilidade comprometida por decisões de cunho pessoal de quem às comanda. 

Todas as Cooperativas, para buscar a viabilidade e crescimento, 
precisam ter objetivos estratégicos que são gerados a partir do processo de 
planejamento estratégico. Os objetivos estratégicos são o foco de atuação dos 
executivos que a comandam, ou seja, são as metas a serem atingidas dentro de um 
horizonte estratégico (tempo). 

 
2. Sistema Cresol Baser 

 
O Sistema Cresol Baser surgiu em 1995, em 2015 comemorou 20 anos. 

Possui mais de 200 mil famílias cooperadas, com abrangência nos estados do Paraná, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rondônia, São Paulo, Goiás, Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro, sendo aproximadamente 580 municípios atendidos 
(CRESOL, 2016).  

A figura 1 que apresentaremos na sequencia irá ilustrar a Área de 
atuação da Cresol Baser no Brasil: 
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FIGURA 1: Área de Atuação Sistema Cresol Baser 
Fonte: CRESOL. Área de Abrangência, 2016. 

 
O Sistema Cresol Baser possui uma Central, 02 UAD´s (Unidade de 

atendimento desmembrada), 10 Regionais, 78 Cooperativas filiadas Singulares e 271 
postos de atendimento, e é filiado a Confederação Confesol, representando 56% dos 
ativos desta Confederação. Para continuar focado no crescimento o Sistema Cresol 
em 2015 realizou o planejamento estratégico participativo com objetivo de construir um 
alinhamento estratégico para os próximos 05 anos (CRESOL, 2016). 

O Sistema Cresol Baser possui um desafio cada vez maior de inserção 
no mercado, de expansão, de consolidação, de definição de público atendidos, e, além 
disso, já desperta na concorrência a preocupação em termos de “perda de espaço”, 
especialmente dos bancos em relação ao cooperativismo de crédito como um todo. 

O Sistema Cresol Baser se organiza em rede e para gerenciar toda a 
rede possui uma Central de Crédito denominada Central Cresol Baser, que possui o 
organograma que será apresentado na figura 2: 
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FIGURA 2: Organograma Central Cresol Baser 
Fonte: CRESOL. Organograma, 2016. 

 
O Sistema Cresol Baser se organiza em formato de rede e possui seis 

instâncias em sua composição que são: Postos de Atendimento, Singulares, Bases 
Regionais, Unidades de Atendimento Desmembradas, Central Cresol Baser e a 
Confesol. Cada instância possui funções especificas, de acordo com a figura 3 que 
segue:  

 

 
FIGURA 3 - Instâncias de Organização do Sistema Cresol Baser 
Fonte: CRESOL. Relatório de Atividades e Balanço Social 2015, 2016, pg 4 e 5. 

 
Considerando que os conselheiros cooperativistas surgem do próprio 

quadro social, e no caso de cooperativas de crédito rural filiadas à Central Cresol 
Baser, são agricultores, esse artigo trará elementos para que sejam compreendidos os 
benefícios da construção do planejamento estratégico, com objetivo de fazer os 
conselheiros à entenderem que o planejamento estratégico, acima de tudo, é uma 
ferramenta de gestão, e deve ser utilizado para não perder o foco de atuação da 
cooperativa. 
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3. A ferramenta do Planejamento Estratégico  

 
A palavra estratégia se origina do grego strategos e está diretamente 

relacionada com a questão militar e envolvia formas estruturadas para atuar frente aos 
inimigos com foco em ganhar uma batalha (OLIVEIRA, 1988a).  

Atualmente estratégia faz parte do mundo dos negócios de forma que 
começou a ser utilizada pelas organizações para definir os comportamentos e ações 
das organizações frente ao ambiente e mercado que as mesmas atuam. 

A questão estratégica é tão importante que onde existe a presença de 
conselheiros, executivos, gerentes, ou seja, pessoas que desempenham atividades de 
negócios existe a palavra estratégia, no entanto, qual é o conceito de estratégia? 
Segundo Kluyver e Pearce (2010), estratégia diz respeito a posicionar uma 
organização para obtenção de vantagem competitiva. Já para Hitt, Ireland e 
Hoskisson, (2008, p.4): 

 
Uma estratégia é um conjunto integrado e coordenado de 
compromissos e ações definido para explorar competências 
essenciais e obter vantagem competitiva. Quando definem uma 
estratégia, as empresas escolhem alternativas para competir. 
Neste sentido, a estratégia definida indica o que a empresa 
pretende e o que não pretendem fazer. 
 

De acordo com Porter (1992, p. 28), a estratégia pode ser entendida 
como:  

 
A ação estratégica de uma empresa consiste em criar uma 
posição competitiva e sustentável difícil de imitar. Para tanto, a 
organização deve definir uma oferta de produto ou serviço, que 
pode ser determinada por um custo menor, ou por um valor 
diferenciado para o cliente. 
  

Fahey e Randall (1999) apresentam um resumo que discorre sobre os 
princípios da estratégia, conforme sistematizamos no quadro 1: 

 
QUADRO 1: Princípios da estratégia 

A estratégia trata da interface entre a empresa e seu ambiente de mercado. 

A estratégia envolve três elementos básicos: escopo, postura e metas. 

A estratégia é meio pelo qual a empresa cria e/ou alavanca as mudanças ambientais. 

A estratégia é sempre condicional; a escolha da estratégia depende das condições 

ambientais e das condições da própria empresa. 

A estratégia é, em parte, uma atividade intelectual; as estratégias existem na mente 

dos gerentes. 

A estratégia diz respeito a superar os concorrentes em inteligência e movimentação, 

por meio da melhor e mais rápida antecipação da mudança e da adoção de medidas 
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compatíveis. 

A intenção do mercado da estratégia consiste em ser melhor do que o concorrente, 

na atração, conquista e retenção dos clientes. 

A estratégia dificilmente será vencedora se não houver algum grau de conteúdo 

empreendedor a sua abordagem precisa ser diferente daquela dos concorrentes. 

A estratégia deve ser renovada de forma contínua: o escopo, a postura e as metas se 

encontram em constante ajustamento, para aumentar as chances de vencer no 

mercado. 

A estratégia precisa ser (re)inventada com frequência, para atingir o sucesso 

“precursor”. É necessário criar uma estratégia que seja nova no mercado e que se 

distancie de forma significativa dos rivais. 

Fonte: Fahey e Randall (1999, p.20). 
 
A definição das estratégias que devem ser adotadas por uma 

organização qualquer para que a mesma possa evoluir no mercado, pode se dar por 
diversas formas, porém, uma forma bastante assertiva e utilizada é por meio do 
planejamento estratégico. 

Planejar é pensar, criar, moldar e agir, ou seja, é um processo 
formalizado para gerar resultados. Planejar é diferente de improvisar: planejar é 
elaborar um plano para fazer alguma coisa, enquanto improvisar é fazer algo às 
pressas no momento em que as coisas acontecem. 

O planejamento, dentro das organizações, passou por diversas etapas 
de desenvolvimento até chegar ao que hoje se define por planejamento estratégico.  

Para Rasmussen (1990), o planejamento estratégico na atualidade 
engloba planejar o futuro perante as limitações psicológicas e físicas dos pontos fortes 
e fracos de uma organização, considerando as alterações do comportamento do 
macro ambiente referente aos segmentos econômicos, políticos, tecnológicos, legais, 
geográficos, demográficos e, principalmente, competitivos. 

Segundo PEREIRA (2010, p. 47), planejamento estratégico é um 
processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes (competências) e 
fracos (incompetências ou possibilidades de melhorias) da organização, e das 
oportunidades e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular (formar) 
estratégias e ações estratégicas com o intuito de aumentar a competitividade e seu 
grau de resolutividade. 

Fischmann e Almeida (1991) abordam o planejamento estratégico como 
uma técnica administrativa que permite ao gestor perceber as oportunidades e 
ameaças dos pontos fortes e fracos da organização, para o cumprimento de sua 
missão, determinando a intenção que a organização deverá seguir, no sentido de 
aproveitar as oportunidades e minimizar os riscos. Desta maneira, planejamento 
estratégico pode ser considerado como o estabelecimento de recursos previamente 
estimados, no sentido de alcançar os objetivos da organização num ambiente 
altamente competitivo. 

 Entre os objetivos do planejamento estratégico podemos elencar os 
seguintes: leva a organização a atingir a resolutividade; aumenta a competitividade; 
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diminui os riscos de tomar uma decisão errada, fortalece os pontos fortes e eliminar ou 
minimizar os pontos fracos, integra os projetos e decisões isoladas de áreas da 
cooperativa em um plano único com a estratégia global, oferece uma visão objetiva 
dos problemas, torna clara a razão de ser da cooperativa, orienta o planejamento 
tático e o operacional, entre outros. 

De acordo com Ackoff apud Kich e Pereira (2011, p. 11), devido ao 
ambiente dinâmico que as organizações vêm enfrentando, as mais aptas a 
sobreviverem neste meio são as que possuem planejamento. Para o autor 
“planejamento é a definição de um futuro desejado e de meios eficazes de alcança-lo”, 
o que significa pensamento futuro e controle desse futuro. 

De acordo com Porter apud KICH e PEREIRA (2011, p.63), no mundo 
competitivo e repleto de mudanças em que as organizações se encontram, torna-se 
essencial que elas conheçam bem a si próprias e o mundo que as rodeia, para 
obterem um diferencial competitivo. Apenas para sobreviver no mercado, as 
organizações têm que aprender a olhar além de si próprias e de seus concorrentes 
diretos, para também analisarem as outras forças competitivas que envolvem os 
clientes, os fornecedores, os novos entrantes em potencial e os produtos substitutos. 

Enquanto processo, a CRESOL realizou o planejamento estratégico 
participativo fundamentado em 3 momentos, os quais podemos afirmar como 
fundamentais para o planejamento que foram uma fase de diagnóstico estratégico, 
que consistiu na decisão pela instituição em realizar o planejamento estratégico, uma 
fase de formulação das etapas do planejamento estratégico, que consistiu na 
realização do mesmo, estabelecendo a missão, visão, análise interna e externa, e na 
definição das questões estratégicas e uma terceira fase que consiste na implantação, 
acompanhamento e controle, visando colher os resultados planejados. 

Portanto, é estes momentos que iremos melhor aprofundar no estudo 
de caso sobre o Planejamento Estratégico Participativo realizado pela CRESOL em 
sua 5 edição. 

 
4. Planejamento Estratégico Participativo - PEP CRESOL 

 
Desde a sua criação (1995), o Sistema Cresol Baser, planeja suas 

ações, e em 2015 foi realizado o quinto planejamento estratégico no Sistema ao longo 
dos 20 anos, utilizando-se de uma metodologia participativa, envolvendo todas as 
instancias com o objetivo de trazer as realidades específicaspara o foco central da 
discussão. A metodologia utilizada para a construção das discussões fez com que os 
participantes pudessem propor metas e objetivos olhando a Cresol na perspectiva 
futura para o ano de 2020. 

A construção das discussões se pautou em dois eixos centrais: eixo 
estratégico e eixo econômico, visando à busca da sustentabilidade institucional. Os 
pilares da construção do planejamento estratégico (2016-2020) estiveram pautados 
em promover o alinhamento estratégico, aproximar as instâncias do sistema, 
oportunizar debates com a participação local contemplando com isso diferentes 
realidades e a possibilidade de construção de metas a partir das sugestões dos 
participantes. 

Os pilares da construção do PEP 2016-2020 do Sistema Cresol Baser 
estiveram pautados em: promover o alinhamento estratégico da Cresol, aproximar as 
instâncias de decisão, oportunizar debates com a participação local contemplando 
com isso diferentes realidades e possibilitar a sua construção a partir de sugestões de 
melhoria com foco no crescimento do Sistema (CRESOL, 2015) 
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Ao todo foram realizados 80 encontros locais (nas Singulares) e seis 
encontros regionais, reunindo mais de 2.300 pessoas, que juntas ajudaram a pensar, 
discutir e planejar os rumos do Sistema Cresol (CRESOL, 2015).  

Foram apresentados mais de dois mil apontamentos (Pontos Fortes, 
Pontos Fracos, Oportunidades, Ameaças e Objetivos Estratégicos), constituídas cinco 
equipes para a condução dos debates locais, aproximadamente 590 horas de 
atividades, participação de oito Estados nas discussões (Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Rondônia), além de 
discussões realizadas com as pessoas de influência interna e externa à Cooperativa. 

Um fato que chamou bastante atenção foi à participação de 1,15% do 
total de cooperados discutindo sobre o futuro do Sistema Cresol Baser. 

Segundo PEP, podemos destacar os pontos mais presentes nas 
discussões realizadas: 

 
Pontos Fortes: Atendimento personalizado e diferenciado, 
gestão pelos agricultores, fortalecimento da marca Cresol, 
parceria com outros agentes financeiros, modelo de negócio 
(Cooperativismo e transparência). 
Pontos Fracos: Necessidade de automação tecnológica 
(autoatendimento, internet banking, cartão, mobile, etc), 
distância da direção com o quadro social (ausência/poucas 
visitas), envelhecimento do quadro social, assistência técnica 
aos cooperados, alto percentual de sócios inativos, tecnologia 
deficitária. 
Oportunidades: Expansão, necessidade de ampliação do 
público atendido abrindo para outras categorias mantendo 
como público prioritário o agricultor familiar, fortalecimento 
das parcerias, políticas públicas relacionadas ao negócio, 
valorização da agricultura familiar por parte da sociedade. 
Ameaças: Êxodo rural (sucessão familiar), dependência de 
políticas públicas, redução de lideranças que se desafiam, 
concorrência, inadimplência, problemas climáticos. (CRESOL, 
2015 p. 5) 
 

Depois de todas as discussões realizadas, muitos apontamentos 
surgiram como desafios e metas para a Cresol, a fim de organizar as ideias que 
norteiam os passos da Cresol até 2020. De forma sucinta, o planejamento estratégico 
apontou grandes temas centrais e estratégicos para serem tratados pelo sistema 
Cresol Baser, conforme o quadro 2: 
  
QUADRO 2: Eixos e metas do PEP 2016-2020 

 Desafios Institucionais 

Reafirmar institucionalmente a Missão do Sistema 
Cresol. 
Fortalecer a integração com outros ramos 
cooperativistas e as parcerias estratégicas. 
Estruturar e implementar modelo de governança 
sistêmico. 
Clarear os papéis das Regionais e Singulares para 
que as mesmas possam desempenhar suas funções 
de maneira adequada. 
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Até 2020 todas as Singulares devem ter pelo menos 
30% de mulheres e/ou jovens nos Conselhos. 

 Público Alvo 

O Sistema Cresol Baser deverá ter cooperativas 
clássicas, tendo o público prioritário (agricultura 
familiar) e estabelecer um público complementar (não 
agricultores e economia solidária), em função de já 
existirem diferentes públicos nas Singulares. 
Cada Região deverá definir qual público pretende 
atender. 

 Expansão e Crescimento 

O Sistema Cresol deve estruturar um Plano de 
Expansão Nacional, que estabeleça a estratégia de 
atuação em cada região onde irá atuar até 2020. 
As Singulares deverão criar um plano de visitas ao 
quadro social e não cooperados com foco em 
potencializar o crescimento da Singular. 
300 postos de atendimento até 2020. 
250 mil cooperados até 2020. 
6 bilhões de ativos até 2020. 
800 milhoes de PR até 2020. 
Atingir uma rentabilidade de 1,5 vezes a Selic até 
2020. 

 Gestão das Cooperativas 

Garantir a implantação das políticas comerciais 
sistêmicas e de gestão com o objetivo de  
sustentabilidade de todos os Postos de Atendimento. 
Estruturar uma política de avaliação de desempenho 
das Singulares, por meio de indicadores de 
desempenho, cuja política oriente medidas a serem 
tomadas em casos de desempenho inadequado. 

 Êxodo Rural e Sucessão 
Familiar 

Estruturar com maior clareza um Projeto de 
Desenvolvimento Local para contribuir na redução do 
êxodo rural. A execução do projeto deverá ser em 
conjunto com parceiros estratégicos, criando política 
de qualificação das pessoas que compõe a 
propriedade familiar. 

 Inovações e Tecnologia 

O sistema Cresol deve garantir orçamento para buscar 
inovações tecnológicas que facilitem o acesso do 
Cooperado aos produtos e serviços da Cresol por 
meio da Confesol e empresas de tecnologia que 
atuam no mercado, atendendo as demandas atuais e 
futuras. 

 Assistência Técnica 
(ATER) 

Estruturar um plano de ATER para ser executado por 
profissionais qualificados para que possam ser 
supridas as necessidades e anseios dos Cooperados, 
avaliando a possibilidade de terceirização da 
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execução do Plano de ATER por meio de parcerias. A 
Assistência Técnica deve funcionar como assessoria 
aos cooperados, auxiliando na construção dos 
objetivos do agricultor. 
A ATER deve também ter foco em acompanhar 
projetos estratégicos da Cresol, fortalecendo as ações 
de ATER por meio de visitas estratégicas de diretores, 
técnicos e colaboradores ao campo de trabalho do 
Cooperado. 

 Parcerias 

Organizar estratégia institucional de aproximação e 
participação junto ao cooperativismo de produção, 
industrialização, distribuição, entre outros, e 
reativar/fortalecer outras parcerias locais. 
Organizar e realizar agendas continuadas com as 
entidades/parceiros ligados a Cresol: 
Singulares responsáveis por organizar agendas 
municipais. 
Regionais/UADs responsáveis por organizar agendas 
regionais. 
Central responsável por organizar agendas 
estaduais/nacionais. 

 Associados Inativos 

Desenvolver mecanismos que detectem quando um 
cooperado ficar mais de 3 meses sem utilizar qualquer 
produto e/ou serviço e estruturar uma política de 
reaproximação com os cooperados que deixaram de 
negociar com a Cresol. 
Estruturar uma política de relacionamento constante 
com o quadro social que a Cresol considera 
estratégico, especialmente pelo Presidente, visando 
evitar a inatividade e gerar negócios. 
Construir metas mínimas de cooperados ativos de 
forma a viabilizar o ponto de atendimento. 

 Definição dos Papéis e 
Funções 

Estruturar uma política que contemple de forma clara 
os Papéis das instâncias, sejam elas: Postos de 
Atendimento, Singular, Regional, Filial da Central, 
Coligadas, Central Cresol Baser e Confesol. 
Definir as responsabilidade de todos os envolvidos no 
Sistema Cresol. 
Realizar estudo de sobreposição de atividades 
oferecidas pela Confesol, Central Cresol Baser, Filiais 
da Cresol Baser, Regionais, Singulares e Pontos de 
Atendimento realizando as adequações necessárias 
com foco em otimizar a atuação do Sistema Cresol. 

 Formação de Lideranças e 
Capacitação dos quadros 

Criar programas de formação continuada para 
Colaboradores, Diretores e Quadro Social, em 
diversos formatos, especialmente potencializando 
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capacitação on-line. 
Estruturar programa e orçamento para capacitar os 
Colaboradores antes dos mesmos assumirem seu 
posto de trabalho, igualmente para os Dirigentes. 

 Comunicação entre 
Central, Singulares e   
Cooperados 

Implementar política contínua de valorização da Marca 
Cresol, regrando o uso da mesma, e acompanhar a 
correta utilização da marca em todos os ambientes. 
Realizar campanhas nacionais de divulgação da 
Marca. 
Divulgar a marca Cresol nas mídias sociais 
incentivando a utilização das mídias sociais pelos 
associados e funcionários. 
Aperfeiçoar a comunicação com o Cooperado por 
meio da utilização de ferramentas tecnológicas, 
assembleias, reuniões, programas estratégicos, mídia 
focada e formação. 

Fonte: CRESOL. Planejamento Estratégico Participativo, 2015. 
 
Para cada tema estratégico acima apresentado o planejamento 

estratégico está desdobrado em diversas metas que deverão ser atingidas no decorrer 
da execução do referido planejamento, contemplando 2016 a 2020. 

Realizar o planejamento estratégico é uma cultura implantada no 
Sistema Cresol Baser, fato que certamente contribui bastante para o crescimento que 
a Cresol vem apresentando no decorrer de seus 20 anos de história, e que toda a 
instituição deveria colocar como uma prática saudável frente ao mercado. 

 
5. Metodologia 

 
O artigo foi desenvolvido a partir do Sistema Cresol Baser, utilizando 

como instrumento o estudo de caso a partir da realização do organização, realização e 
sistematização do Planejamento Estratégico Participativo - PEP 2016-2020, no ano de 
2015. 
                      Para Triviños apud Gerhardt e Silveira (2009, p. 35), na pesquisa 
descritiva pode-se citar como exemplos os estudos de caso, análise documental, 
bem como pesquisa ex-post-facto. 

                A metodologia utilizada neste estudo traz a análise descritiva do PEP 
do Sistema CRESOL, um método desenvolvido em conjunto com a Central Cresol 
Baser que aponta elementos e subsídios para o trabalho e crescimento da 
cooperativa, tendo como perspectiva o ano de 2020. 

  Segundo Yin apud Ventura (2007, p. 384) o estudo de caso 
representa uma investigação empírica e compreende um método abrangente, com a 
lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados.  
  Buscando trazer elemento contributivos nossa estudo também se 
utilizou de pesquisas bibliográficas em livros, artigos e ainda algumas referências 
confiáveis disponíveis via web, principalmente voltados a perspectivas de análise do 
mercado das cooperativas de crédito e relação com ações de planejamento 
estratégico. 
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Considerações Finais 
 
O planejamento estratégico é uma maneira administrativa, através da 

análise do ambiente de uma Cooperativa, que cria nos administradores (Conselheiros 
e Gerentes), e nos demais funcionários, a consciência das suas oportunidades e 
ameaças dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento de sua missão e, 
através desta consciência, estabelece o propósito de direção e as estratégias que a 
Cooperativa deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar ameaças. O 
planejamento estratégico orienta as ações no todo, é de longo prazo, é 
predominantemente qualitativo, procura a eficiência, mas, sobretudo a eficácia e deve 
orientar programas, projetos e atividades continuadas. 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão extremamente 
útil, que proporciona diversos benefícios para os dirigentes e suas empresas e deve 
ter seu uso incentivado nas organizações. 

A partir do estudo teórico é possível uma percepção de que o 
planejamento estratégico ocorre quando há organização administrativa. Devido à 
grande competição entre as cooperativas, e das cooperativas com os bancos, é 
necessário o uso constante desta ferramenta para um bom desempenho da 
cooperativa, adaptação constante nos produtos e serviços e no mercado. Conclui-se 
que o planejamento estratégico está totalmente ligado a uma excelência na 
administração de uma cooperativa onde todo e qualquer líder deve se valer desta 
ferramenta. 
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