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Resumo 

O presente estudo consistiu em analisar cenários simulados por meio de estratégias formuladas. Trata-
se de uma pesquisa de caráter exploratório com base no levantamento de dados primários e 
secundários, utilizando-se do método de formulação de cenários de Rojo (2006). O desenvolvimento 
da pesquisa foi focada na Cresol, por se tratar da maior cooperativa de crédito rural do sul do Brasil 
com foco na agricultura familiar. Após a aplicação das ferramentas, a pesquisa trouxe para à 
organização alternativas para serem utilizadas na formulação de estratégias competitivas, na busca de 
novos cooperados e superação da concorrência, além de preparar-se antecipadamente para eventuais 
mudanças futuras, reduzindo incertezas organizacionais. O estudo fornece subsídios estratégicos para 
todo o setor cooperativista de crédito, já que podem ser adaptados de acordo com a necessidade e 
realidade de cada região.  
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1 Introdução 

Com a competitividade no mercado financeiro nacional, a diminuição dos spreads e a entrada 
de novos concorrentes, o mercado de crédito está cada vez mais acirrado. As cooperativas de 
crédito aparecem neste cenário como uma opção para os consumidores que procuram 
diferenciação no atendimento, serviços, produtos e juros cobrados, já que elas geralmente têm 
uma metodologia própria, trabalhando com margens menores e produtos diferenciados ao seu 
público alvo. 

O objeto de estudo deste artigo é a Cresol – Cooperativa de Crédito Rural com Interação 
Solidária, que prima em atender um nicho de mercado excluído pelas demais instituições 
financeiras, os agricultores familiares. Inicialmente repassadora de recursos do PRONAF – 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e atualmente ofertam produtos 
e serviços como as demais instituições. 

Devido ao processo do êxodo rural dos jovens, há uma grande preocupação sobre o futuro das 
cooperativas de crédito rural, pois a incerteza da existência e da permanência das pequenas 
propriedades e dos tomadores de crédito paira, já que existe a tendência de que poucos 
descendentes perpetuarão o trabalho no campo.   

Diante da situação, chegamos ao problema central deste artigo: Qual é o cenário das 
cooperativas de crédito rural no Brasil? Já que se corre o risco de que em um pequeno espaço 
de tempo existam poucos tomadores de crédito rural e o que restar sejam os grandes 
latifundiários, hoje não atendidos por essas cooperativas. 

Esta pesquisa elegeu como objetivo geral estudar o cenário das Cooperativas de Crédito Rural 
com foco na Cresol e como objetivos específicos: descrever o ambiente atual, descrever o 



perfil dos atuais associados, projetar a tendência de perfil dos futuros associados e formular 
estratégias para contornar os desafios. 

 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 O Cooperativismo de Crédito 

Os registros históricos começam a marcar o trabalho das cooperativas no Brasil em 1902, 
desde então apresentam uma singular importância no mercado financeiro, pois promovem a 
aplicação de recursos públicos e privados em prol da comunidade em que está inserida, 
assumindo os riscos correspondentes (SHRÖEDER, 1998). 

A primeira cooperativa brasileira foi fundada na serra gaúcha, mas especificamente na cidade 
de Nova Petrópolis, a qual está em funcionamento até hoje. A partir desta iniciativa, outras 
organizações de crédito foram criadas no Rio Grande do Sul e posteriormente foram sendo 
difundidas para os demais estados brasileiros, principalmente na região sul e sudeste 
(SCHRÖEDER, 1998). 

As cooperativas de crédito tiveram, desde a sua origem até os anos sessenta, um grande 
desenvolvimento, tornando-se a principal sustentação financeira em muitos municípios onde 
esse tipo de cooperativismo esteve mais fortalecido. (SCHRÖEDER, 1998). 

Com forte cunho social, as cooperativas tendem a buscar um equilíbrio entre o social e o 
econômico, com estruturas constituídas de forma espontânea e democrática, por meio de 
votações em assembléias, baseadas nas necessidades de serviços e produtos financeiros para 
seus fundadores, com intuito de gerar benefícios para retornar aos seus sócios, por meio de 
uma boa gestão e de um equilíbrio financeiro a cooperativa poderá atuar também no social. 

As cooperativas de crédito têm um papel fundamental nas comunidades em que atuam, por 
estar próximo dos associados e por conhecer a realidade regional, atendendo as suas 
necessidades reais. 

Segundo Abramovay (2000) a cooperativa de crédito representa a fusão do associativismo 
com o mutualismo e o empreendedorismo. O associativismo traz os mecanismos de 
mobilização social das pessoas em torno da atividade cooperativa. O mutualismo a noção de 
que a participação econômica dos associados demanda contrapartidas positivas e negativas. Já 
o empreendedorismo traz a idéia de que as cooperativas são empresas que surgem da 
mobilização social e da ajuda mútua, visando o desenvolvimento de uma coletividade. 

 

2.2 O Sistema Cresol Baser 

O Sistema Cresol é composto por cooperativas de crédito rural, denominadas cooperativas 
singulares, as quais se integram por meio da Cooperativa Central de Crédito Rural 
denominada Cresol Baser, todas autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, 
sendo caracterizadas além de cooperativas também como instituições financeiras submetendo-
se a esta regulamentação. 

Este sistema é uma rede de cooperativas de crédito rural com interação solidária que busca 
promover a inclusão social de agricultoras e agricultores familiares, ao facilitar o acesso a 
produtos e serviços financeiros. Foi criado com a missão de atuar no fortalecimento e 
estimulo da interação solidária entre estes agricultores e suas organizações, por meio do 



crédito e da apropriação de conhecimento, visando o desenvolvimento local com 
sustentabilidade. 

Como princípios, têm-se a interação solidária dos agricultores, a democratização e 
profissionalização do crédito, a direção e gestão pelos próprios agricultores, a transparência, a 
descentralização das decisões e o crescimento horizontal da rede de cooperativas. Princípios 
que buscam a ampliação do acesso a serviços financeiros, a transparência e honestidade na 
gestão, além de buscar contribuir para o desenvolvimento socialmente justo e não degradante. 
(CRESOL BASER, 2008.) 

O quadro social é composto exclusivamente por agricultores e agricultoras familiares, que são 
responsáveis pela administração das cooperativas. Na maioria dos casos, os diretores e 
conselheiros conciliam o trabalho na propriedade e na cooperativa, ou seja, ao mesmo tempo 
em que mantém o vínculo com a atividade rural, estão fazendo a gestão de uma instituição de 
crédito. 

Entre 1995 e 1996 foram criadas as primeiras cinco cooperativas do sistema na região 
sudoeste do Paraná, que logo em seguida constituíram a Cooperativa Central Base de Serviços 
(Cresol Baser). Nos anos seguintes o Sistema Cresol avançou nos estados de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, constituindo novas cooperativas. Mais tarde, a Cooperativa Central de 
Serviços foi transformada em Cooperativa Central de Crédito e para cada grupo de 5 a 15 
cooperativas de crédito foram formadas Bases Regionais de Serviço, visando dar um 
atendimento mais qualitativo e próximo das cooperativas singulares. (CRESOL BASER, 
2008). 

Um importante marco histórico foi à formação do PEP (Planejamento Estratégico 
Participativo) que aconteceu em 2010, onde surgiu uma orientação importante no sentido de 
que as cooperativas filiadas à Cresol Baser permaneçam utilizando o princípio das 
cooperativas segmentadas e não adotem o princípio da “livre admissão”. 

São considerados associáveis das cooperativas singulares aqueles que possuem vínculo direto 
com agricultura familiar (atividades agropecuárias) ou indireto (filho ou filha dos agricultores 
familiares) e aposentados, todos devem atender critérios estatutários. Outro critério são as 
empresas jurídicas filiadas que devem exercer exclusivamente atividades agropecuárias, que 
prestem serviços às cooperativas e entidades sem fins lucrativos. Por opção da cooperativa, 
admite-se que no máximo 10% do total do número de sócios seja pessoa jurídica ou outro 
público que atenda aos critérios estatutários de associação.  

No final de dezembro de 2012 existiam 177 unidades, entre cooperativas e postos de 
atendimento, 101.527 cooperados ativos, R$ 302.500.000,00 em carteira de recursos próprios 
e R$ 792.700.000,00 em carteira de repasse (CRESOL BASER, 2013).  

 

3 Modelo de simulação de cenários 

Para que as metas propostas possam ser alcançadas, toda empresa precisa realizar seu 
planejamento e suas estratégias, para reforçar, Hunger (2002) afirma que a “formulação de 
estratégia é o desenvolvimento de planos de longo prazo para a gestão eficaz de 
oportunidades e ameaças ambientais”, incluindo ainda a formulação da missão corporativa, 
visão empresarial e linhas políticas. 

O termo cenário possui muitos significados, para Schwartz (1991), os cenários são 
instrumentos para a ordenação das percepções das pessoas sobre ambientes futuros 
alternativos. As análises e as estratégias devem ser cuidadosamente construídas para auxiliar 



os tomadores de decisão a enfrentar os desafios que o mercado e a concorrências possam 
trazer no futuro. 

Ainda segundo Schwartz (1995) cenários são ferramentas para nos ajudar a fazer previsões 
em um mundo de grandes incertezas. A palavra vem do termo teatral scenario – o roteiro para 
um filme ou peça. São histórias sobre a maneira como o mundo poderá se transformar no 
futuro, histórias que podem nos ajudar a reconhecer e adaptar aos aspectos mutantes do nosso 
meio atual. 

Portanto, cenários são previsões históricas que podem acontecer, sua construção deve tomar a 
direção de prever situações para manipular esse futuro de maneira a superar os desafios 
encontrados.  

Na tentativa de criar alternativas para contornar os problemas futuros, as empresas realizam 
regularmente os planejamentos, sendo que “ajudam a transformar as estratégias pretendidas 
em estratégias realizadas, tomando o primeiro passo que leva a implementação” (Mintzberg, 
2001). As atividades de planejamento nas empresas resultarão em decisões presentes a partir 
do exame do impacto destas no futuro, proporcionando dimensão temporal de importantes 
significados. 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 consequências ocorrerão em futuros períodos de tempo. (OLIVEIRA, 2001). 

Para a construção de cenários utilizaremos como ferramenta de apoio o Planejamento 
Estratégico Participativo (PEP) realizado pelos colaboradores do sistema Cresol em 2010, 
com isso seguir-se-á as direções já pré-estabelecidas pela cooperativa. Além de analisar o 
histórico da organização e o planejamento estratégico existente. 

Para visualizar o modelo de simulação de cenários de Rojo (2006), a Figura 1 descreve os 5 
níveis que compõe sua estrutura básica, sendo o primeiro nível a técnica Delphi, que reunirá 
os diretores e assessores (especialistas) para gerar informações e compor o segundo nível, a 
inteligência competitiva da organização, que alimentará os dirigentes para o terceiro nível, a 
simulação de cenários, abrindo perspectivas para formulação de estratégias no quarto nível e 
então no quinto nível a aplicação do plano de ação com suas metas. 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

 
 

Figura 01 – Estrutura Básica do Simulador de Cenários 
Fonte: Rojo (2006, p. 101) 

 

Como base para a formação do modelo de simulação de cenários para as cooperativas de 
crédito rural, devemos levar em consideração que o mercado possui uma dinâmica acelerada, 
com alterações constantes que podem influenciar na tomada de decisão pelos gestores, por 
isso devemos fazer com que os elementos interajam de maneira simultânea, conforme sugere 
Rojo (2006), Figura 02. 

 

Nível 1. 

Delphi 

 

Nível 2. 

Inteligência 

Competitiva 

 

Nível 3. 

Simulação de 

Cenários 

 

Nível 4. 

Formulação de 

Estratégias 

 

Nível 5. 

Planos  

de Ação 



 
Figura 02 – A dinâmica da Formação de Cenários.  

Fonte: Rojo (2006, p. 100)  
 

A influência ambiental, bem como seus concorrentes são fatores que causam alterações nos 
cenários, auxiliando para que a dinâmica da formação de cada nível de aplicação do modelo 
proposto sejam alteradas por mudanças nas políticas governamentais, legislação, contexto 
econômico, alterações na concorrência e por conseqüência, na formulação ou aplicação das 
alternativas estratégicas para o alcance das metas e objetivos, conforme sugere Rojo (2006) 
Figura 03. 

 

 
Figura 03 – A influência ambiental na simulação de cenários 

Fonte: Rojo (2006, p. 101) 
 

3.1 Os cinco níveis de simulação de cenários 

 

No nível 01 (figura 04) é iniciado o processo para obter as variáveis que auxiliem no processo 
de formatação de cenários da organização. Neste passo, deve-se fornecer elementos que 
retratem as variáveis críticas que influenciam no diagnóstico estratégico. 



 
Figura  04 – Nível 01: A aplicação da Delphi  

Fonte: Rojo (2006, p. 104) 
 

De acordo com o autor, o nível 02 (figura 05) recebe o nome de inteligência competitiva por 
ser o ponto de escolha das ferramentas de diagnóstico que compila as variáveis críticas (nível 
01) para então gerar cenários (nível 03). 

As ferramentas utilizadas no segundo nível devem ser definidas pelos diretores da cooperativa 
por condições de aplicabilidade, familiaridade com a ferramenta e outros aspectos que 
considerem necessários para obter o melhor diagnóstico possível, além destas, o modelo é 
aberto à utilização de outras ferramentas que os dirigentes julguem necessárias. A ferramenta 
Fn citada no modelo demonstra que pode-se incluir novos itens. 

 

 
Figura 05 – Nível 02: Inteligência Competitiva 

Fonte: Rojo (2006, p.105) 
 

Quando concluído o nível 02, os dirigentes devem aplicar sua visão de futuro e simular 
cenários (Figura 06), considerando sua experiência e conhecimento de mercado, podem 
projetar possíveis situações ou movimentos da concorrência em um futuro próximo. 



 
Figura 06 – Nível 03: Simulação de Cenários  

Fonte: Rojo  (2006, p.105) 
 

Após simular os cenários, os dirigentes podem passar para o nível 04 (Figura 07) onde serão 
formuladas as estratégias, que buscam reduzir ou minimizar os possíveis impactos causados 
pelas variáveis críticas ou risco definidos nos cenários. 

A formulação de estratégias depende de alguns fatores. Um deles é em relação aos objetivos, 
que podem ser divididos em metas, para facilitar que se chegue a um conjunto de resultados 
que perfazem esses objetivos.  

Quando chegar o momento dos cenários simulados serem definidos como acontecimentos, a 
opção pela estratégia configura-se com mais acertiva da simulação antes efetuada. 

 
Figura 07 – Nível 04: Formulação das Estratégias 

Fonte: Rojo (2006, p. 106) 
 

No nível 05 (Figura 08) é onde os dirigentes da cooperativa, após definidas as estratégias para 
os cenários simulados, deverão ajustar a formulação de cada estratégia com a sua capacidade 
e forma de execução visando um alinhamento com as metas a serem alcançadas para 
aproximá-la de seus objetivos. 

Segundo Rojo, 2006 “No momento em que o cenário se define, a organização não será tão 
comumente pega de súbito, tendo que configurar seus movimentos de forma apressada para se 
ajustar às mudanças. Significa não esperar as mudanças para definir o rumo e sim definir 
possibilidades de rumos para esperar as mudanças”. 



Qualquer situação estudada pelos dirigentes, que possa vir a acontecer, será assimilada com 
maior tranquilidade, pois no plano de ação assim proposto, terão possíveis soluções e trajetos 
para contornar os percalços, já que de antemão foram pensadas, discutidas e assimiladas. 
Significa que a estratégia pensada como a mais apropriada se encontrava traçada e a 
organização poderá executá-la conforme o plano de ação. 

 
Figura 08 – Nível 5: Plano de Ação 

Fonte: Rojo (2006, p. 109) 
 

Periodicamente, os dirigentes deverão acompanhar e avaliar o processo estratégico, para 
realimentar com novas variáveis críticas e/ou situações de ameaça que possam causar 
impactos na organização, formando com isso um processo de avaliação de resultados, 
aplicando novamente as ferramentas, conforme sugere Rojo, 2006 (Figura 09). 

 

 
Figura 09 – Avaliação 

Fonte: Rojo (2006, p. 110) 
 

4 Pesquisa Aplicada 

Trata-se de um estudo de caráter exploratório com base no levantamento de dados de 
primários e secundários. A coleta de dados primários foi realizado por questionários de 
avaliação qualitativa com os 5 diretores executivos da Cresol Baser e seus 3 assessores 
executivos. Justifica-se a escolha de apenas uma cooperativa, pois na região sul do país é o 
maior sistema de crédito rural destinado aos agricultores familiares. 

Optou-se pelos métodos de Simulação de Cenários de Rojo, pois segundo Rojo (2006, p.8) 
esse método busca identificar as variáveis críticas que moldam tais cenários, utilizando-se 
uma técnica investigativa. Como técnica auxiliar, serão utilizadas a análise SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) e matriz BCG (Boston Consulting Group). 



A pesquisa foi aplicada no período de junho à novembro de 2013 com o grupo de 
especialistas, conforme resultados seqüentes. 

 

4.1 Aplicação do Nível 01 – Delphi 

  

Para a aplicação desta fase, foram selecionados todos os dirigentes da direção executiva da 
Cresol Baser e aplicados os questionários de acordo com o modelo proposto por Rojo (2006), 
com o problema descrito da seguinte forma: Quais as variáveis críticas que os senhores 
consideram necessárias que sejam conhecidas para que uma cooperativa de crédito 
rural faça projeções de cenários? 

Após duas rodadas, os dirigentes concordaram com o resultado do quadro 1, ficando ajustada 
as variáveis críticas para simular cenários, encerrando a participação dos especialistas, pois as 
aplicações da Delphi atingiu seu objetivo. 

 

 
Quadro 01: Resultado da terceira rodada da Delphi. 
Fonte: Pesquisa aplicada (2013). 
 

4.2 Aplicação do nível 02: Inteligência Competitiva 

 

Para iniciar o processo de inteligência competitiva, foram levantadas informações utilizando-
se das ferramentas: análise SWOT, matriz BCG e as cinco variáveis críticas levantadas pelos 
especialistas da Cresol Baser, conforme Quadro 1: 

- VC1: Pronaf; 

- VC2 Taxa de Juros; 

- VC3 Concorrência com Bancos e Cooperativas de Crédito Mútuo; 

- VC4 Repasse de recursos oficiais do governo; 

- VC5 Visão social; 

Neste nível, a inteligência competitiva é formada a partir da escolha das ferramentas de 
diagnóstico estratégico que alimentarão e retroalimentarão o sistema de informações para 
simular os cenários. (ROJO, 2006, p.116) 

Utilizando a matriz BCG, cada quadrante da matriz foi preenchido a partir das variáveis 
levantadas anteriormente, com isso puderam-se observar a taxa de crescimento do mercado e 
a participação relativa da cooperativa em estudo neste mercado. 

Na figura 10, está representada a Matriz BCG que foi montada a partir de discussões entre os 
autores e os dirigentes da Cresol Baser. 



 
Figura 10: Matriz BCG da Cresol 
Fonte: Pesquisa aplicada (2013) 

  

Na figura 10, observa-se no eixo vertical a taxa de crescimento de mercado, que é medida 
pela porcentagem de crescimento em determinado período de tempo e pode ser influenciado 
pelas condições econômicas, pelo comportamento do consumidor e pelas taxas de juros. No 
eixo horizontal está representada a participação de mercado que cada produto/serviço possui.  

Iniciando pela análise do produto estrela, identificou-se os financiamentos com recursos 
próprios, pois é a linha de crédito que apresenta a maior taxa de crescimento e participação de 
mercado, além de demandar grandes montantes de caixa para sustentar a operação. 

A vaca leiteira está representada pelos repasses do Pronaf (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar), onde elencam-se os produtos: Pronaf Agroindustria, 
Pronaf Agroecologia, Pronaf Eco, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem e Pronaf Mais Alimentos, 
com esses produtos verificam-se uma alta relativa na demanda de mercado. 

O enquadramento dos produtos e serviços como ponto de interrogação, deu-se pois possuem 
uma alta taxa de crescimento e rentabilidade. Como animal de estimação enquadrou-se a 
poupança, responsável pela captação de recursos. 

No Quadro 02, encontram-se descritos as forças e fraquezas, ameaças e oportunidades da 
Cresol. 



 
Quadro 02: Análise SWOT na Cresol 

Fonte: Pesquisa aplicada (2013) 
 

Em relação às forças identificadas na cooperativa, pode-se descrever a credibilidade perante 
os associados, a forte parceria com entidades de classe (ONGs, Sindicatos, Associações, 
Órgãos Públicos e Governamentais) e o baixo custo de manutenção de conta para os 
associados. Como fraquezas identificaram-se a demora na finalização do sistema de 
gerenciamento de dados e a ausência de legislações específicas para as cooperativas de crédito 
rural 

Dentre as ameaças identificadas estão à concorrência com outros sistemas cooperativos de 
crédito e demais instituições financeiras, o êxodo rural e o envelhecimento dos agricultores 
familiares, pois conforme estudo realizado pela Cresol em 2010, metade dos associados 
estarão aposentados dentro de 15 anos. Como oportunidades, a melhoria do acesso e o 
aumento da busca pelo crédito, a expansão da área de atuação para a região centro oeste 
(Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás) e região norte (Rondônia e Amazonas) 
com isso oxigenando a base de cooperados e o acesso à linhas de crédito subsidiadas pelo 
Governo Federal como Pronaf e Habitação Rural. 

Rodrigues et al., (2012) afirmam que as ferramentas aplicadas são amplamente conhecidas, 
porém possuem suas limitações, dentre as quais a obtenção de resultados que não levam em 
conta a dinâmica dos cenários e sim o diagnóstico estático. Como o modelo de simulação 
busca integrar e manter atualizados os dados obtidos pela aplicação de tais ferramentas, ou 
mesmo de outras que o pesquisador pode, por conveniência amostral e situacional, escolher 
para alimentar a inteligência competitiva.  

Após concluídas as análises BCG e SWOT, passou-se para o nível 3, onde iniciou-se a fase de 
simulação de cenários. 

 

4.3 Aplicação do nível 03: Simulação de cenários 

  

Para o módulo de formulação de cenários, novamente reuniram-se o grupo de especialistas, 
bem como o autor, para nova discussão e chegou-se ao consenso de projetar cenários 
baseados em um dos objetivos do artigo: O perfil dos futuros sócios da Cresol. 



O quadro 03 demonstra os cenários formulados sobre três perspectivas, a primeira é 
pessimista (C1), a segunda é intermediária (C2) e a terceira é otimista (C3). 

 C1 C2 C3 

O perfil dos futuros 

sócios da cooperativa 

O quadro social 

envelhece, os sócios 

remanescentes não 

adquirem novos 

empréstimos e a 

entrada de sócios 

novos é baixa. 

O quadro social 

envelhece, os sócios 

continuam fazendo 

empréstimos e a 

entrada de novos 

sócios se mantém 

estáveis. 

O quadro social atual é 

mantido, com aumento 

significativo de mulheres 

e jovens, aumentando a 

demanda por novas 

linhas de créditos, 

produtos e serviços 

modernos. 

Quadro 03: Simulação de cenários para a Cresol 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Pode-se supor que um eventual envelhecimento do quadro social (C1), aliado à baixa adesão 
por novos sócios, acarretaria em um processo de baixa na procura por linhas de crédito, já que 
a partir da aposentadoria é comum diminuir os investimentos e a redução das dívidas é 
conseqüência. 

Em um cenário intermediário (C2), considera-se que o quadro social continua envelhecendo, 
mas os sócios mantêm a procura pelas linhas de crédito, aliados à entrada de novos associados 
como jovens e mulheres.   

Para um cenário otimista (C3), projeta-se o quadro social atual, com um aumento significativo 
de associados jovens e mulheres, que buscam continuamente linhas de crédito e 
investimentos, produtos financeiros e serviços modernos e informatizados. 

Depois de analisados tais cenários, propõem-se estratégias para contornar os desafios, 
conforme Quadros 04, 05 e 06. 

 

Cenários Simulados Estratégias Formuladas 

C1 

O quadro social envelhece, os sócios remanescentes 

não adquirem novos empréstimos e a entrada de 

sócios novos é baixa. 

a) Tornar eficiente o controle de custos; 
b) Buscar novos sócios e expandir a rede de 

agências; 
c) Focar nos clientes atuais; 
d) Valorizar os clientes potenciais; 
e) Focar no programa Gênero e Geração, ATER 

e Agentes Comunitários; 

Quadro 04: Formulação de estratégias em função do cenário simulado no C1. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 
Cenários Simulados Estratégias Formuladas 

C2 

O quadro social envelhece, os sócios continuam 

fazendo empréstimos e a entrada de novos sócios se 

mantém estáveis. 

a) Fortalecer os clientes atuais e buscar novos 
sócios; 

b) Fortalecer os programas de Gênero e 
Geração, Agentes Comunitários e ATER; 

c) Investir na venda de mais produtos para o 
mesmo sócio; 

d) Renovar o portfólio de produtos e serviços; 

Quadro 05: Formulação de estratégias em função do cenário simulado no C2. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 



Cenários Simulados Estratégias Formuladas 

C3 

O quadro social atual é mantido, com aumento 

significativo de mulheres e jovens, aumentando a 

demanda por novas linhas de créditos, produtos e 

serviços modernos. 

a) Manter as parcerias com os projetos de 
ATER, Agentes Comunitários e Gênero e 
Geração; 

b) Modernizar os sistemas de acesso (Internet 
Banking); 

c) Criar novos produtos para atender as 
demandas; 

d) Buscar fidelização e valorização dos sócios; 

Quadro 06: Formulação de estratégias em função do cenário simulado no C3. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

4.4 Aplicação do Nível 04: Formulação de Estratégias  

 

Seguindo o modelo de simulação de cenários de Rojo (2006), o nível 4 aborda a formulação 
de estratégias para cada cenário. 

O cenário (C1), representado pelo envelhecimento do quadro social, sem sua devida 
substituição, conclui-se que acarretará em grandes problemas para a cooperativa, já que o 
público aposentado possui um perfil mais conservador, poupando mais, assumindo e 
investindo menos e por conseqüência precisando pouco de linhas de crédito. 

Neste cenário a cooperativa deverá estar preparada para trabalhar com capacidade ociosa, 
tomando cuidado com os gastos desnecessários, reduzindo custos operacionais e folha de 
pagamento. 

Deve-se investir em linhas de crédito essenciais, com a intenção de garantir a sustentabilidade 
financeira, disponibilizando produtos e serviços rentáveis, com fácil absorção pelo quadro 
social, pois o retorno financeiro gerado pode garantir parte dos custos operacionais. 

A busca contínua por novos sócios e a expansão para outras regiões torna-se imprescindível, 
pois com o aumento do quadro social os custos individuais tendem a reduzir.   

O foco nos Programas de Assistência Técnica Rural (ATER), Gênero e Geração e Agentes 
Comunitários devem ser intensificados, oferecendo um modelo de negocio que agregue valor 
à propriedade e ao fruto do trabalho, bem como a educação voltada ao ideal do 
cooperativismo solidário, interagindo e inserindo-o neste contexto. 

O cenário (C2) é representado pela situação intermediária, onde o quadro social continua 
envelhecendo e a renovação é lenta e estável, no qual as preocupações se manterão, já que a 
necessidade de melhorias e inovação tecnológica é contínua e o custo para operacionalizar um 
projeto deste é alto. 

A estratégia formada deverá fortalecer os atuais clientes, potencializando os cooperados, 
oferecendo linhas de crédito e produtos, agregando valor aos serviços ofertados. O foco 
deverá ser em vender mais produtos para o mesmo cliente, fazendo com que ele adquira todos 
os produtos do portfólio ofertado.  

A renovação do quadro social é contínua, visando a expansão da região de atuação e o 
fortalecimento do Programa de Gênero e Geração, ATER e Agentes Comunitários. 

O cenário (C3) é representado pelo quadro otimista, com aumento significativo de sócios 
jovens e mulheres, aumentando a demanda por novas linhas de crédito, produtos e serviços 
modernos. No qual, a cooperativa deverá passar por um processo de readequação dos 
processos e estrutura para atender o novo público. 



Nesta situação, o foco deverá se manter na operação de créditos e produtos financeiros para os 
agricultores familiares, dando ênfase aos serviços co-relatos, oferecendo produtos e serviços 
de valor ao quadro social. 

Como existem pessoas com faixa etária baixa, a inovação tecnológica torna-se obrigatória, 
forçando a Cresol investir em tecnologias como cartão de crédito com bandeira nacional, 
transações financeiras realizadas via internet banking, caixas eletrônicos e readequação na 
fachada física e estrutura interna, deixando mais moderna e prática. 

A busca pela fidelização e valorização dos sócios potenciais, o Programa de Gênero e 
Geração, ATER e Agentes Comunitários toma um papel importante no crescimento 
sustentável, pois a melhoria e a oxigenação do público alvo deverá ser contínua. 

As estratégias foram formuladas exclusivamente pelo autor, influenciado pelos seus 
julgamentos, sugestões e conhecimento de mercado. 

 

 5 Considerações Finais 

 

Para nortear a construção deste artigo, foram utilizados dados do setor de cooperativismo de 
crédito rural e da cooperativa objeto, a Cresol. Como metodologia base foi utilizado o modelo 
de formulação de cenários de Rojo (2006) e como auxiliares as análises SWOT e matriz BCG. 

Com relação ao estudo do cenário atual, constatou-se que o quadro social está em crescente 
envelhecimento, bem como a quantidade de pessoas que residem na zona rural está 
diminuindo, preocupando os diretores sobre a continuidade do cooperativismo com foco no 
público rural. O perfil dos atuais sócios é composto pela sua maioria de homens, deixando 
uma grande demanda pela oxigenação da composição do quadro social. 

A expansão da área de atendimento para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e 
Rondônia tendem a trazer novas demandas, com isso novas linhas de financiamento e 
produtos devem surgir.  

Com a continuidade dos programas de ATER, Gênero e Geração e Agentes Comunitário, a 
Cresol busca oxigenar, fidelizar e valorizar os atuais sócios, visando trazer o público feminino 
e jovem para o quadro social.    

Após o período de pesquisas e análises dos resultados da aplicação das ferramentas, foram 
construídos cenários simulados utilizando-se das variáveis críticas levantadas pelo grupo de 
especialistas e posteriormente formuladas estratégias. 

Como resultado para a cooperativa, o estudo trouxe estratégias simuladas e mostrou caminhos 
para orientar a formação de estudo mais abrangente sobre as possíveis variáveis críticas que o 
mercado financeiro e cooperativo enfrentam, pois é importante conhecer as tendências de 
futuro e se preparar com respostas e estratégias rápidas para solucionar os possíveis 
obstáculos. 
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