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1 INTRODUÇÃO

Foi abordado neste trabalho de Estágio Supervisionado em Secretariado Executivo a 

área de Gestão de Eventos, cujo tema tratado, é sobre “Assembleias Gerais”. É um tipo de 

evento muito presente nas Cooperativas, devido a frequência em que elas acontecem, sendo 

anualmente. 

É um tema importante para a Cresol Base Centro-Oeste/PR, local de realização do 

Estágio  Supervisionado,  pois  há  grande  interesse  em  buscar  soluções  para  algumas 

dificuldades apontadas ao longo dos anos anteriores no que tange a uma maior eficácia na 

realização das assembleias. Por isso, a partir de estudos nessa área, foram sugeridas algumas 

proposições de melhoria e a criação de uma cartilha prática de planejamento e organização de 

assembleias para as cooperativas filiadas a Cresol Base Centro-Oeste/PR.

Segundo a Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, em seu artigo 14, uma sociedade 

cooperativa, constitui-se por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da 

respectiva ata ou por instrumento público (BRASIL, 1971). Isso já demonstra que desde a 

criação de uma cooperativa necessita-se da execução de uma Assembleia.

Para que esse tipo de evento tenha sucesso precisa de um planejamento antecipado 

para sua execução, tendo em vista que é um momento de aproximação com o quadro social. 

Sendo assim, Canton (2002, p. 72) afirma que “Os eventos como atividades programadas são 

planejadas tendo em vista local, tempo/data/período, objetivos e público-alvo determinados”. 

Por isso, a necessidade de um planejamento eficiente, visando atingir seus reais objetivos.

Pode-se  compreender  que  é  de  suma  importância  e  interesse  das  cooperativas, 

garantirem a boa execução de seus eventos, uma vez que podem alcançar certo diferencial no 

resultado de suas atividades.

Para tanto, de acordo com Canton (2002) os eventos possuem um grande poder de 

comunicação e proporcionam encontros, possibilitando a aplicação prática de valores como 

cooperação,  cumplicidade  e  responsabilidade.  É  o  que  acontece  nas  assembleias  é  um 

momento  de  confraternização,  de  aproximação  dos  associados  para  com  a  direção  e 

funcionários  da  cooperativa,  tornando-se  um  espaço  de  cooperação  e  transmissão  de 

informações. Porém, ainda não há um documento que oriente as cooperativas na organização 

desse tipo de evento, o que torna difícil torná-lo atrativo e proveitoso.
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Desse modo, por meio deste trabalho, objetivou-se levantar informações e orientações 

aos  colaboradores  e  diretores  das  cooperativas,  explicando  a  importância  de  se  fazer  um 

planejamento e posterior organização da assembleia, com o intuito de facilitar e tornar este 

evento mais informativo e produtivo. 

Portanto, este estudo foi desenvolvido na Cooperativa Central Base de Serviços com 

Interação Solidária do Centro-Oeste/PR – Cresol Base Centro-Oeste/PR. Atuante na cidade de 

Guarapuava/PR  há  mais  de  dez  anos,  esta  instituição  conta  com  cinco  colaboradores, 

possuindo doze cooperativas filiadas localizadas na região Centro, Oeste e Norte do Paraná, 

sendo estas áreas de ação desta Base regional de serviços. 

Ela tem por objetivo prestar serviços nas áreas: administrativas, financeiras, econômicas 

ou educativas em benefício de suas associadas, com o propósito de fortalecer as práticas de 

agricultura  familiar  sustentável.  E  poderá  firmar  contratos,  acordos  ou  convênios  com 

terceiros especializados na prestação de serviços de assistência técnica, educacional e cultural 

aos quadros de suas associadas (ESTATUTO SOCIAL, 2010, p. 01).

Em  visita  a  esta  instituição  e  mediante  conversa  com  a  diretoria  e  colaboradores, 

constatou-se que não há um manual ou um guia que proponha uma forma de organização, fica 

a  critério  de cada  cooperativa  organizá-la.  Porém,  esse tipo de evento  acaba  se  tornando 

rotineiro e não ocorrem mudanças, diminuindo a participação do quadro social nessa atividade 

tão importante. 

O  objetivo  geral  deste  trabalho  está  em  analisar  como  se  dá  a  organização  das 

assembleias na Cresol e propor um material  a fim de viabilizar  e padronizar esse tipo de 

evento na cooperativa.

Tem como objetivos específicos:

a) analisar como são organizadas as assembleias na Cresol;

b) identificar as causas da baixa participação dos associados nas assembleias, apesar do 

Sistema Cresol ser o que mais atrai sócios aos seus eventos;

c) propor a implantação de um documento prático de consulta contendo informações de 

como  organizar  esse  evento,  tornando-o  mais  atrativo  e  não  cansativo  para  quem 

assiste.

Além disso, foi realizado um diagnóstico da organização com as seguintes finalidades:

a) conhecer melhor sua história, sua estrutura e os meios utilizados no planejamento e 

organização de eventos; 
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b) identificar  se  as  Cooperativas  tem  informações  suficientes  para  ajudá-los  nessa 

organização; 

c) levantar os motivos pelos quais há dificuldade na organização desse tipo de evento;

d) propor  a  implantação  de uma cartilha  contendo informações  sobre planejamento  e 

organização de Assembleias Gerais em Cooperativas de Crédito.

Sendo assim, esse trabalho justifica-se por apresentar um tema de grande interesse para 

as Cooperativas, não só de Crédito, pois todas passam por este processo anualmente, por isso 

a  importância  de se  ter  claro os procedimentos  para preparação  de eventos,  facilitando o 

trabalho de quem organiza.

No âmbito institucional este estudo poderá servir como uma cartilha de consulta, para 

execução de tarefas pertinentes a área de atuação de cada profissional, em específico, para 

quem trabalha com eventos.

Este tema é relevante para o profissional de Secretariado Executivo o qual atua como 

assessor, auxiliando também na organização de eventos das empresas. Este profissional atua 

intermediando  as  relações  humanas  nos  diversos  setores  de  uma  empresa,  entendendo  o 

processo e buscando melhorias,  objetivando a eficácia  no relacionamento entre  gestores e 

colaboradores. Portanto, convém fazer essa pesquisa na busca das causas e soluções para o 

problema apontado.

É relevante também para os acadêmicos,  uma vez que essa prática na organização é 

exercida  por  meio  do  Estágio  Curricular  Obrigatório.  Pode  vir  trazer  ao  acadêmico  a 

oportunidade de refletir, sistematizar e testar os conhecimentos teóricos aprendidos durante o 

curso de graduação. Atua como um meio articulador entre o curso e a sociedade, no qual age 

como um agente modificador (MAÇANEIRO, 2004).

Ainda, Pimenta e Lima (2004, p. 127) afirmam que o estágio é o momento em que o 

graduando tem o primeiro contato com a prática. Permite aos acadêmicos que não exercem a 

profissão,  a oportunidade de construção de saberes na prática  e a formação da identidade 

profissional, servindo como uma prática essencial para a formação do futuro profissional. 

Contudo,  compreende-se  que  para  o  profissional  de  Secretariado  Executivo  é  uma 

maneira de colocar em prática seus conhecimentos e habilidades, pois são preparados para 

trabalhar em diversas áreas. Além disso, desempenha um papel fundamental de assessoria no 

contexto  organizacional,  tendo  a  responsabilidade  de  participar  do  gerenciamento  de 
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informações,  documentos  e pessoas,  contribuir  para a melhoria  das relações  interpessoais, 

manifestando dinamismo e flexibilidade.

No próximo tópico  será  exposta  uma revisão  da  literatura  discutindo os  conceitos 

básicos  sobre  a  gestão  de  eventos  e  apresentado  mais  a  frente  os  procedimentos 

metodológicos que foram utilizados para o desenvolvimento desse trabalho.  E por fim, será 

feita uma análise dos dados coletados em campo e serão sugeridas algumas proposições.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os eventos  são acontecimentos  que despertam interesse pelo público,  por  isso são 

muito utilizados pelas empresas como forma de divulgação cultural ou comercial, visando a 

promoção e divulgação de seus produtos.

É um momento de convívio social, em que as cerimônias protocolares, quando bem 

planejadas,  organizadas  e  bonitas  podem  marcar  as  pessoas,  permanecendo  em  sua 

recordação, fazendo-a voltar ao evento seguinte.

Neste contexto, Matias (2007, p. 157) conceitua Eventos como sendo: 

[...]  uma  atividade  econômica  e  social  que  surgiu  praticamente  com  a 
civilização  humana  e  que  caminha  paralelamente  a  ela,  adquirindo 
características representativas de cada período da nossa historia, até chegar 
aos tempos modernos e à forma como a conhecemos hoje.

A  procura  por  esse  tipo  de  atividade  fez  com  que  aumentasse  o  número  de 

especialistas em organização de eventos e se criasse empresas de produção de eventos. Isso 

demonstra a importância que se tem dado a essa forma de confraternização.

Segundo Meirelles (1999) o evento aproxima as pessoas, promove diálogo, mexe com 

as emoções, cria sentimentos, marca presença. É um espaço de interação social, em que se 

compartilham opiniões, experiências. Esse acontecimento pode ser usado para atrair a atenção 

do público sobre a instituição.

Os eventos podem ser classificados em alguns tipos. Segundo Andrade (1988  apud 

MEIRELLES,  1999,  p.  25-26)  diversos  tipos  de  eventos  tem origem de  uma  reunião,  a 

conceitua  como  um  agrupamento  de  pessoas,  com  a  finalidade  de  analisar  e  debater 

determinado assunto, em direção a um encaminhamento. Divide as reuniões em dialogal e 

coloquial.  A  primeira  baseia-se  na  informação,  no  questionamento  e  na  discussão,  por 

exemplo: palestra, conferência, seminário, simpósio, entre outros. A segunda é baseada no 

entretenimento,  no lazer,  na aproximação com as pessoas, por exemplo: coquetel,  almoço, 

brunch, entre outros. 

Meirelles (1999) acrescenta mais dois tipos, competitivas que são concursos, torneio, 

entre outros; e as expositivas, que são as feiras, salão, mostra, exposição, entre outros.

Considerando o tema deste trabalho pode-se considerar que assembleia é um tipo de 

reunião  dialogal,  uma  vez  que  transmite  informações,  abre  questionamentos  e  permite 

discussões, tomando decisões em conjunto. 
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Do ponto  de  vista  de  sua  categoria,  a  assembleia  é  um evento  institucional,  pois 

segundo Meirelles (1999, p. 27) essa categoria “visa criar ou firmar o conceito e a imagem da 

empresa, entidade, governo ou pessoa.” Essa classificação é de extrema importância para o 

organizador, pois permitirá a correta definição do público-alvo.

Após classificada a categoria,  o evento pode ter  uma ou várias áreas de interesse. 

Considerando  a  assembleia  em cooperativas  de  crédito,  que  é  o  objeto  de  estudo  desse 

trabalho, ela pode ter interesse social, político, empresarial e informativo. Social por permitir 

o contato, diálogo, confraternização entre as pessoas. Político por contar com a participação e 

fala de membros envolvidos, como: Deputado, Prefeito, Vereadores, Secretários, entre outros. 

Empresarial por possibilitar a exposição da situação da organização, prestação de contas e 

outras  realizações.  Informativo  por  fornecer  informações  de  interesse  do  público, 

possibilitando expor quais produtos e serviços a cooperativa oferece. 

Uma Cooperativa de crédito é dirigida pelos próprios associados, sendo eleitos seus 

representantes  em Assembleia  Geral.  Nela são tomadas  todas as decisões de interesses da 

cooperativa e dos associados, inclusive a eleição do Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal e destinação das sobras do exercício contábil anterior. Nela o associado exerce o direito 

de participação democrática, em que os sócios decidem em iguais condições de voto.

Por isso, este trabalho tem como enfoque o evento do tipo reuniões, mais específico, 

no que concerne as assembleias das cooperativas do Sistema Cresol.

Esse tipo de evento como qualquer outro, depende muito de uma boa organização e 

planejamento, para que obtenham sucesso. De acordo com Martin (2008, p. 70) planejamento 

é “a espinha dorsal do evento”, ele define o rumo a ser seguido. É o “fator fundamental ao 

desenvolvimento  de  qualquer  atividade”,  afirma  Meirelles  (1999,  p.  71).  Por  isso,  em 

específico nos eventos o planejamento é uma etapa muito importante, que fornecerá o ponto 

de partida para a organização do mesmo.

Os eventos apresentam algumas fases no seu processo de planejamento e organização, sendo 

elas: Concepção, que diz respeito à incorporação da ideia; Pré-evento inclui o planejamento e 

organização; Transevento é a realização; e Pós-evento, que trata da avaliação e encerramento. 

(MATIAS, 2007, p. 115). Esse ciclo reúne informações importantes para o planejamento e 

organização de um evento determinando seu sucesso.

De acordo com Borba (2008, p. 84) na fase do pré-evento é feito o planejamento, o 

qual inclui uma série de atividades relacionadas com a preparação do evento. Neste momento 
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de organização, o trabalho provém de parcerias, em que várias pessoas ou empresas trabalham 

juntas para atingir seus objetivos. Segundo Martin (2008, p. 72):

É  a  fase  essencial  do  evento,  onde  haverá  a  definição  do  projeto  e  do 
planejamento de todas as atividades, bem como o detalhamento de receitas e 
despesas  esperadas,  com  a  decisão  de  que  tipo  de  fornecedores  e 
profissionais  deverá  ser  contratado.  [...]  Tudo isso  girará  em função  dos 
objetivos gerais e específicos do evento e da previsão de receitas estimadas.

Isso demonstra que é parte mais importante do planejamento de um evento, pois o 

transcorrer dele depende de um projeto bem feito.

Quanto à fase de realização de um evento dependendo do porte faz-se necessário uma 

equipe de coordenadores, que atuarão no momento de execução do projeto, sendo dividido em 

equipes de trabalho responsáveis por determinadas tarefas. É nesta fase, que se colocará em 

prática o que foi planejado. Há a montagem do evento no local pré-determinado, serviço de 

atendimento ao público-alvo, os fornecedores e profissionais farão as atividades para as quais 

foram contratados (BORBA, 2008; MARTIN, 2008).

Segundo  Martin  (2008)  o  pós-evento  caracteriza-se  pela  desmontagem  de  toda  a 

estrutura montada na fase anterior e é o momento de acertos financeiros.  Ao final de um 

evento é importante fazer uma avaliação do mesmo, cujo resultado comporá o relatório final, 

que seja destinado uma cópia ao promotor do evento. Servindo como base para os próximos 

eventos. Essa avaliação pode ser feita por meio de uma análise crítica, da verificação do grau 

de  satisfação  dos  participantes,  eficiência  dos  serviços  prestados;  enfim,  questões  que  o 

participante possa avaliar o evento (BORBA, 2008, p. 118).
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3 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

Segundo Costa (2004, p. 51), um Diagnóstico Organizacional “procura avaliar a 

existência e a adequação das estratégias vigentes na organização em relação ao andamento de 

transformações para a construção do seu futuro”. É um instrumento de gestão que além de 

possibilitar a apuração das dificuldades e potenciais que a empresa apresenta, também visa 

determinar quais as questões mais relevantes que precisam ser resolvidas. 

Desta  forma,  por  meio  do  diagnóstico  se  aponta  soluções  para  os  problemas, 

sendo possível estruturar um plano de ação, orientando o rumo das ações e assim encontrar e 

indicar as melhores formas e procedimentos a serem aplicados. 

Além  disso,  tem  por  objetivo  possibilitar  o  entendimento  sistemático  da 

organização, para que tenha uma base para o desenvolvimento de intervenção consistente.

Assim, este grupo de Estágio se utilizou desta ferramenta, a fim de conhecer a 

empresa e identificar pontos fortes e pontos carentes de análise, para que se possa agir na 

prática sugerindo soluções.

3.1 APRESENTAÇÃO GERAL DO CAMPO DE ESTÁGIO

O  Estágio  Supervisionado  será  desenvolvido  na  Cooperativa  Central  Base  de 

Serviços  com  Interação  Solidária  do  Centro-Oeste/PR  –  Cresol  Base  Centro-Oeste/PR, 

situada na Rua Professor Becker, 3036, Bairro Santa Cruz, no município de Guarapuava/PR, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.296.372/0001-20.  

Esta  Cooperativa  Central  Base  de  Serviços  conta  com  cinco  colaboradores, 

possuindo doze cooperativas filiadas localizadas em suas áreas de atuação, sendo na região 

Centro, Oeste e Norte do Paraná.

O  objetivo  da  Cresol  Base  Centro-Oeste/PR  é  prestar  serviços  nas  áreas: 

administrativa, financeira, econômica ou educativa, jurídico, informática em benefício de suas 

associadas, com o propósito de fortalecer as práticas de agricultura familiar sustentável.

Constituiu-se em Assembleia Geral no dia 23 de abril de 2002, localizada nesse 

período na BR 277, Km 348, no município de Guarapuava/PR, anexo a Fundação Rureco, 

cujo primeiro presidente foi o Senhor Nilceu Evanir Kempf.
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Esta  instituição  é  uma  prestadora  de  serviços  às  cooperativas  filiadas,  sendo 

considerada uma microempresa,  pois  possui menos que nove funcionários  e  não tem fins 

lucrativos. 

O Supervisor interno/de campo desta Base Regional Senhor Jailson Luiz Teixeira, 

atualmente exerce o cargo de Analista de Gestão. Atua nesta instituição desde dezembro de 

2007,  desempenhando  inicialmente  a  função  de  Técnico  em  Contabilidade,  passando  a 

Analista  Contábil  e,  posteriormente,  Analista  de  Gestão. Antes  de  ser  admitido  por  esta 

instituição já trabalhava em outras cooperativas, totalizando quinze anos de colaboração ao 

Sistema Cresol.

Para melhor apresentar a empresa segue uma ilustração da fachada (FOTO 01): 

FOTO 01: Fachada da Cresol Base Centro-Oeste/PR

Fonte: Equipe de Estágio (2012).

3.2 HISTÓRICO ORGANIZACIONAL1 

O  Sistema  Cresol  nasceu  de  lutas  dos  movimentos  sociais  e  organizações 

populares, do resultado de reflexões e iniciativas de agricultores familiares, que lutavam pelo 

acesso ao crédito e por uma vida digna e sustentável no campo. 

1As  informações  do  histórico  institucional  foram,  em sua  maioria,  obtidas  do  site  institucional  da  Cresol: 
www.cresol.com.br Acesso em:  05 Mai. 2012.
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A falta de crédito para a agricultura familiar e a necessidade do fortalecimento de 

um desenvolvimento local sustentável, contribuíram para que se construísse o Cooperativismo 

de Crédito com Interação Solidária.  

As  cooperativas  apesar  de  serem  independentes  e  terem  regras  próprias  de 

conduta, são solidárias entre si, auxiliam-se mutuamente e apresentam uma responsabilidade 

compartilhada entre cooperados e dirigentes, os quais devem acompanhar e ter controle sobre 

seu funcionamento.

As cooperativas nasceram das experiências do Fundo de Crédito 
Rotativo  (FCR).  Esse  fundo,  financiado  pela  cooperação 
internacional (MISEREOR), foi criado na década de 80 e início 
dos  anos  90,  no  Sudoeste  do  Paraná,  por  um  conselho  de 
entidades  populares  da  região.  Na  mesma  época,  na  região 
Centro-Oeste,  pequenos  investimentos  também  eram 
financiados pela ACT, hoje TRIAS, para grupos de agricultores 
familiares (SITE INSTITUCIONAL, 20122).

As primeiras cooperativas surgiram em 1996, com propósito de ampliar as regiões 

de  acesso  ao  crédito,  somando-se  a  outras  entidades  que  atuavam  no  fortalecimento  da 

agricultura familiar. Três cooperativas foram criadas no Sudoeste do estado do Paraná (Dois 

Vizinhos, Marmeleiro e Capanema) e duas no Centro-Oeste (Pinhão e Laranjeiras do Sul).  

Essas  cooperativas  se  estruturam melhor  com a  criação  pelo  Governo  Federal  do 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse crescimento 

registrado nos primeiros anos até os dias de hoje, revelam a força da Agricultura Familiar, até 

então excluída do sistema financeiro tradicional. 

     

No lugar de estruturas centralizadas e grandes unidades, optou-
se  por  estruturas  descentralizadas,  com  forma  de  rede  e 
unidades  pequenas,  mas  articuladas  entre  si  e  com  a 
comunidade local, contribuindo assim para a democratização do 
crédito  rural  e  para  o  efetivo  controle  social.  (SITE 
INSTITUCIONAL, 2012).

    
Após  a  criação  de  várias  cooperativas  de  crédito,  o  Banco  Central  do  Brasil 

autorizou a  criação  de Cooperativas  Centrais  de Crédito  cujo objetivo,  além de  dar  mais 

autonomia  às  cooperativas  de crédito,  cabe-lhe  desenvolver  tarefas  de  cunho financeiro  e 

principalmente aquelas relacionadas a sua função de controladora dos sistemas associados, 

cabendo também a ela cuidar da marca “cooperativa” (INFOCOS, 2010, p. 31).

2 Vide nota de rodapé nº 1
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Em 2000 foi constituída a primeira Central de Crédito do Sistema, Central Cresol 

Baser, com sede em Francisco Beltrão/PR, que abrigava todas as cooperativas filiadas nos 

estados  do  Paraná,  Santa  Catarina  e  Rio  Grande  do  Sul.  Em 2004,  foi  criada  mais  uma 

Central, com sede em Chapecó/SC, passando a atender as cooperativas do Rio Grande do Sul 

e parte de Santa Catarina.  E, atualmente, o Sistema está com projeto de expansão para os 

estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e São Paulo.

O formato Institucional do Sistema Cresol compreende: cooperativas singulares, 

bases regionais de serviços e a cooperativa Central.

O  quadro  social  do  Sistema  Cresol  é  composto  exclusivamente  por 
agricultores  familiares,  que  são  responsáveis  pela  administração  das 
cooperativas. Essa administração na horizontal permite o fortalecimento do 
controle social, para que mesmo com seu crescimento, garantir que a gestão 
das cooperativas fique na mão dos agricultores (SITE INSTITUCIONAL, 
2012).

A  Cresol  Baser  é  uma  Central  que  reúne  Bases  regionais  de  serviços  e 

cooperativas  singulares.  É  um órgão  de  crédito,  de  representação  política  e  de  serviços. 

Dentre  suas  atribuições  estão:  fornecer  cursos  de  formação  para  dirigentes,  técnicos  e 

assessores;  serviços  de  contabilidade,  informática,  comunicação  e  marketing,  recursos 

humanos, normas do Crédito Rural e outras.

As bases de serviços regionais são cooperativas de serviço, de caráter operacional, 

agregando cooperativas singulares por proximidade.  Tem a responsabilidade de organizar e 

oferecer serviços de formação, informática e tecnologia da informação, Comitê de Crédito, 

Conselho de Administração e Fiscal, Contabilidade, negociações com governos, Normativas e 

demais atividades relacionadas ao cooperativismo de crédito rural.

 De acordo com o Infocos (2010, p.24) “As bases ajudam a equilibrar as forças 

convergentes  e  as  divergentes  que  se  estabelecem  entre  órgãos  de  cúpula,  como  uma 

cooperativa central e as singulares”. Tem a capacidade de estabelecer relações entre diversas 

organizações/entidades, buscando o fortalecimento dos sistemas cooperativos, compartilhando 

responsabilidades entre seus membros. 

Hoje, de abrangência da Central Cresol Baser há no total 08 bases regionais de 

serviços, dentre elas está a Cresol Base Centro-Oeste/PR, na qual será realizado o Estágio 

Supervisionado. 
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3.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Atualmente a Cresol Base Centro-Oeste/PR, conta com doze cooperativas filiadas, 

que são seu público  alvo,  sendo elas:  Cresol Laranjeiras  do Sul,  Cresol Virmond,  Cresol 

Candói,  Cresol Turvo, Cresol Boa Ventura do São Roque,  Cresol Pitanga,  Cresol Pinhão, 

Cresol  Prudentópolis,  Cresol  Ivaiporã,  Cresol  Candido  de  Abreu,  Cresol  Grandes  Rios  e 

Cresol Londrina.

Além destas,  conta  com dezoito  Postos  de  Atendimento  Cooperativo  (PACs): 

Cresol Rio Bonito do Iguaçú e Cresol Porto Barreiro (filiais da Cresol Laranjeiras do Sul); 

Cresol Cantagalo (filial da Cresol Virmond); Cresol Goioxim (filial da Cresol Candói); Cresol 

Bituruna e Cresol Reserva do Iguaçú (filiais da Cresol Pinhão); Cresol Guarapuava e Cresol 

Santa Maria do Oeste (filiais da Cresol Turvo); Cresol Manoel Ribas e Nova Tebas (filiais da 

Cresol Pitanga);  Cresol Ivaí e Cresol Guamiranga (filais  da Cresol Prudentópolis);  Cresol 

Reserva (filial da Cresol Candido de Abreu); Cresol Barbosa Ferraz e Cresol Arapuã (filais da 

Cresol Ivaiporã); Cresol Rosário do Ivaí, Cresol Cruzmaltina e Cresol Borrazópolis (filiais da 

Cresol Grandes Rios).

Foi  constituída  em  2002,  sendo  regida  pela  Lei  5.764  de  16/12/1971  e  pelo 

Estatuto Social e está localizada no município de Guarapuava/PR.

É gerida por um Conselho de Administração,  composto por um Presidente, um 

Secretário, um Tesoureiro e quatro conselheiros, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária e 

com um mandato de três anos, podendo ser destituídos ou reeleitos a qualquer tempo, por 

deliberação da Assembléia Geral. Um Conselho Fiscal constituído de três membros efetivos e 

três suplentes todos associados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitida 

apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes. (ESTATUTO SOCIAL, 2011)

Atualmente conta com cinco colaboradores atuando em sua sede social, distribuídos 

em  setores,  sendo:  Fabiano  de  Carvalho  atua  na  área  de  Assessoria  em  Tecnologia  da 

Informação (TI) desde setembro de 2011, exercendo a função de Analista de Suporte PL, 

porém já exercia  atividades  ligadas  a informática em outra  Base Regional.  Jociléia  Alves 

Gomes foi estagiária no setor administrativo durante dois anos e, atualmente, ocupa a função 

de Assistente Administrativo. Valderez Cardoso trabalha desde 2008 nesta instituição no setor 

de Serviços Gerais. Jailson Luiz Teixeira presta serviços nesta Base desde dezembro de 2007, 

atualmente ocupa a função de Analista de Gestão, no setor de Assessoria em Gestão. Josiane 
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Caldas  Kramer,  admitida  em  março  de  2012  trabalha  na  área  de  Assessoria  Jurídica, 

exercendo  a  função  de  advogada,  no  entanto,  já  prestava  serviços  nessa  área  de  forma 

terceirizada.

A estrutura organizacional é representada graficamente no organograma funcional 

da Figura 01,  criado  por esta  equipe  de estágio,  tendo em vista,  que esta  instituição  não 

apresentava uma estrutura pronta.

Segundo Oliveira (2000, p. 114) “Organograma é uma representação gráfica de 

determinados  aspectos  da  estrutura  organizacional.”  Ou  seja,  é  um  gráfico  onde  estão 

dispostos  hierarquicamente  os  setores  ou  órgãos  que  compõe  a  estrutura  formal  de  uma 

empresa.

FIGURA 01 – Organograma da Cresol Base Centro-Oeste/PR

Fonte: Equipe de estágio (2012).

O estágio supervisionado foi realizado no setor de Assessoria em Gestão, em que 

o Gestor Regional é responsável pelo acompanhamento de gestão das cooperativas e Bases 

Regionais, realizando e acompanhando o planejamento com foco em prospecção de negócios. 

Segue abaixo na FIGURA 02 fluxograma que traz especificada as funções desse 

setor:
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FIGURA 02 – Fluxograma do setor de Assessoria em Gestão

Fonte: Equipe de estágio (2012).

Este setor fornece assessoria direta ou indiretamente às cooperativas, prestando 

serviços além dos já mencionados: auxílio no planejamento, organização e execução de algum 

evento da instituição, principalmente, assembleias as quais são obrigatórias anualmente. É um 

momento de contato direto com os associados, em que é exposta a situação da cooperativa, as 

ações que esta vem desenvolvendo, problemas que vem passando e informando as ações para 

o futuro. O setor fornece também assessoria quanto as questões burocráticas, em relação as 

documentações geradas desse processo.
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3.4 ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO

Toda  organização  apresenta  alguns  direcionamentos  que  irão  nortear  suas 

atividades e objetivos. Tem um propósito e como ela almeja ser no futuro, esse é o papel da 

Visão. 

De acordo, com Costa (2007, p. 35) visão “é um modelo mental de um estado ou 

situação altamente desejável, de uma realidade futura possível para a organização”.  É tida 

como um alicerce para o propósito,  que deve ser compartilhada e disseminada por toda a 

empresa.

A Visão do Sistema Cresol é: “Crescer juntamente com nosso quadro social para 

que possamos atender o maior número de famílias agricultoras, oferecendo crédito e acesso a 

serviços financeiros na busca do desenvolvimento social.”3

Além de ter uma visão de futuro, a organização necessita deixar claro qual é a 

razão de sua existência, conceito conhecido como Missão. 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003, p. 55) “Missão organizacional se refere ao 

papel da organização dentro da sociedade em que está envolvida e significa sua razão de ser e 

de existir”. Buscando satisfazer alguma necessidade do ambiente externo.

A Missão desse Sistema de cooperativas de crédito é: “Promover a inclusão social 

da  Agricultura  Familiar  através  do  acesso  ao  crédito,  da  poupança  e  da  apropriação  do 

conhecimento, visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional.” Por meio 

do trabalho das cooperativas, os agricultores familiares que não tinham acesso às políticas 

públicas  e  nem mesmo  ao  crédito,  hoje  passam a  trabalhar  mais  fortalecidos,  cresceram 

economicamente,  buscam uma  agricultura  sustentável.  Este  é  o  papel  do  sistema  Cresol, 

ajudar seu maior aliado.

Além disso, as organizações apresentam algumas crenças e virtudes que procuram 

exaltar, que são os princípios e valores. 

Segundo Costa (2007, p. 38) “Valores são características, virtudes, qualidades da 

organização  que  podem ser  objeto  de  avaliação  [...].”  São  regras  a  serem seguidas  pela 

organização, servindo de guia para as suas atitudes e decisões, sempre buscando atingir seus 

objetivos. 

3 A visão, missão, princípios e valores do sistema Cresol foram obtidos do site institucional, disponível em: 
www.cresol.com.br Acesso em 05 mai. 2012.
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Dessa forma, o Sistema Cresol presa pelos seguintes valores:

a) excelência;

b) ética;

c) honestidade;

d) transparência;

e) responsabilidade social.

Quanto aos princípios são aqueles pontos que a organização não está disposta a 

mudar e devem ser respeitados, podendo vir expressos como uma carta de princípios, código 

de  ética,  um credo  ou  uma  profissão  de  fé,  declarando  quais  são  as  crenças  básicas  da 

organização (COSTA, 2007).

Assim, os princípios do Sistema Cresol são:

a) interação solidária;

b) formação, capacitação e organização dos associados;

c) descentralização das decisões;

d) crescimento horizontal;

e) democratização e profissionalização do crédito;

f) desenvolvimento social;

g) sustentabilidade.

Em relação aos objetivos de uma organização, as Bases Regionais de Serviços do 

Sistema Cresol, têm a responsabilidade de organizar e oferecer às cooperativas associadas, 

serviços de:

a) informática (manutenção do Software e equipamentos);

b) constituição de novas cooperativas, desmembramentos, assembleias e atas;

c) negociação com governos municipais,  órgãos públicos regionais,  Superintendências 

Regionais dos Bancos, ONGs e movimentos populares;

d) normativos específicos para as cooperativas da região;

e) formação: Coordenação do Programa dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento 

e Crédito e do Programa de Gênero e Geração; Cursos para caixa; Comitê de Crédito, 

Colaboradores, Conselho de Administração e Fiscal; Venda de Seguros; dentre outros;

f) auxiliar na Gestão das cooperativas;
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g) assessorar quanto a procedimentos jurídicos que se fazem necessários, principalmente, 

em casos de renegociação de dívidas;

Quanto ao Planejamento  Estratégico,  Oliveira  (2009,  p.  73)  o conceitua  como 

“[...] um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela 

empresa,  com  vistas  a  obter  um  nível  de  otimização  na  relação  da  empresa  com  seu 

ambiente.” É um documento que visa criar ações futuras, em relação ao longo prazo para que 

a  organização  consiga  traçar  seu  caminho  sem  fugir  do  foco,  objetivando  o  sucesso 

organizacional.

Nesta instituição em que se realizará o Estágio Supervisionado, o Planejamento 

Estratégico Participativo (PEP)4 foi construído em março de 2010, com período em vigor de 

2010-2015. 

O objetivo  deste  Planejamento  é  direcionar  os  rumos  da  Cresol  pensando em 

ações para o futuro da Agricultura Familiar, trabalhando para desenvolvimento e o fomento 

do cooperativismo.

A metodologia  usada para organizar  o PEP, foram encontros que aconteceram 

junto a cada cooperativa, que através de discussões resultou em um plano de ação para os 

próximos cinco anos, envolvendo todas as atividades do Sistema. 

Nos  diversos  debates  organizados,  a  missão  do  Sistema  Cresol  foi  reforçada, 

sendo orientada sua prática a partir dos princípios que ela prega.

Quanto ao ambiente externo este documento traz a ideia de forma geral, que é 

favorável,  pois  há  um  quadro  de  estabilidade  econômica  no  país,  oferta  de  produtos 

financeiros e evoluções no sistema financeiro que favorecem a atividade voltada a Agricultura 

Familiar que é realizada pela Cresol. 

Destaca  os  principais  desafios:  Cenário  econômico  financeiro;  êxodo  rural  e 

envelhecimento do quadro social; acesso a Terra: um novo modelo fundiário; o marco legal 

do cooperativismo: acompanhar as mudanças. 

Com relação ao ambiente interno destaca a sustentabilidade institucional. A qual 

esta fundamentada em pilares de igual importância: a visão social e a gestão financeira.

Estes pilares se desdobram nas áreas que compõem a gestão do Sistema: Política 

Institucional,  Gestão  Estratégica,  Formação,  Gestão  Financeira,  Carteira  de  Crédito  e 

Produtos e Serviços. 

4 Documento disponível no site: http://www.cresol.com.br/site/upload/downloads/28.pdf
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Uma cooperativa  é  uma sociedade  econômica  e  uma sociedade  de pessoas.  O 

controle democrático é feito pelos seus membros. As decisões são tomadas pelos cooperados 

conforme o princípio “um membro, um voto”.

A relação institucional tem aspectos internos voltados para as relações no âmbito 

do  quadro  social  e  externo  voltado  para  as  relações  com outras  instituições  e  entidades 

parceiras. 

O compromisso  no período 2010 – 2015 entre  as  instâncias  é  de fortalecer  o 

vínculo entre direção e associados, organizando pré-assembleias criando espaços para debates 

estratégicos.

As ações deste planejamento voltadas para as parcerias é promover por meio das 

Bases  Regionais  e  Cooperativas  um  amplo  debate  sobre  programas  sociais  e  políticas 

públicas, pois o crédito é uma das ferramentas que precisa ser fortalecido.

Diante de um quadro desestimulante que ameaça a agricultura familiar o Sistema 

Cresol  orienta  sua  ação  estratégica  por  meio de  programas  estruturantes  como  a  ATER 

(Assistência  Técnica e Extensão Rural)  à todos os cooperados e o Programa de Gênero e 

Geração. 

Entende-se que a diversificação da matriz produtiva e a agro-industrialização é de 

fundamental  importância  para  o  fortalecimento  da  agricultura  familiar  e  para  a 

sustentabilidade do Sistema Cresol.

Diante disso, os serviços de assistência técnica devem estimular a organização e a 

capacitação dos agricultores para que estes possam enfrentar melhor os desafios da produção, 

industrialização e comercialização.

Outra ação estratégica do Sistema Cresol é o desenvolvimento do Programa dos 

Agentes  Comunitários  de Desenvolvimento  e  Crédito,  sendo que para esse período,  ficou 

estabelecido a ação de fortalecer o trabalho dos Agentes através de um programa dinâmico e 

permanente abrangendo todas as cooperativas.

Quanto  ao  Programa  de  Gênero  e  Geração,  outra  ação  estratégica,  ficou 

estabelecido de se buscar diversificar seu quadro social, atendendo demandas específicas de 

mulheres, jovens, e aposentados e definiu-se a proposta para esse programa para os próximos 

cinco anos.

Nesse planejamento ficou estabelecidas ações com relação a formação, ficando o 

compromisso da capacitação dos membros da direção da cooperativa. 
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Também foram estabelecidas metas para a área de Gestão Financeira, Carteira de 

Crédito,  Inovações  e  serviços  e  Inovações  tecnológicas.  E  discutiu-se  o  papel  de  cada 

instância dentro do Sistema Cresol, sendo descrito as funções que cada uma exerce.

Em  relação  ao  Estilo  Gerencial,  pode-se  conceituá-lo como  o “conjunto  de 

pressupostos, valores e artefatos culturais que caracterizam a gestão de uma organização. Os 

principais elementos que compõem o estilo gerencial são os  processos decisórios,  a  relação 

entre líderes e liderados e a postura diante da mudança”. 

O processo da liderança normalmente envolve um relacionamento de influência 

em duplo  sentido,  orientado principalmente  para  o  atendimento  de objetivos  mútuos,  tais 

como aquele, de um grupo, organização ou sociedade. Portanto, a liderança não é apenas o 

cargo  do  líder,  mas  também  requer  esforços  de  cooperação  por  parte  de  outras  pessoas 

(BERGAMINI, 1994, p. 15).

Da  mesma  forma,  liderança  pode  ser  conceituada  como  a  “capacidade  de 

influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetivos”, e ressaltando que “nem todos os 

líderes são administradores, nem todos os administradores são líderes” (SOUSA NETO, 2002 

p. 20).

Bergamini (1994, p. 15) sugere ainda, que existam dois aspectos semelhantes à 

maioria das definições de liderança – é um fenômeno de grupo, ou seja, envolve duas ou mais 

pessoas; e “trata-se de um processo de influência exercido de forma intencional pelos líderes 

sobre seus seguidores”. 

Maximiano (2009, p. 199), cita alguns tipos de liderança, dentre eles:  Liderança 

Autocrática, Liderança Democrática, Liderança Situacional e Liderança Liberal. Observa-se 

que na Cresol Base Centro-Oeste/PR, predomina o tipo de Liderança democrática, pois as 

decisões  são  tomadas  pelo  grupo,  sendo  que  o  líder  orienta  as  ações  dos  membros  da 

instituição,  seus  subordinados  participam  das  decisões,  cooperam  e  ajudam  no 

estabelecimento de metas.

Dessa  forma,  a  Liderança  Democrática  pode  ser  conceituada  por  Maximiano 

(2009,  p.  199)  como  um  estilo  de  liderança  em  que  o  processo  de  decisão  envolve  a 

participação dos liderados e há uma divisão de poderes de decisão entre chefe e grupo.

Assim acontece nesta instituição,  qualquer assunto antes de ser aprovado passa 

por discussões do grupo até se chegar em um consenso final.
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3.5 CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL

  Srour (1998, p. 174), trata sobre cultura organizacional expressando que:

[...] a cultura é aprendida, transmitida e partilhada. Não decorre 
de uma herança biológica ou genética, porém resulta de uma 
aprendizagem  socialmente  condicionada.  A  cultura 
organizacional  exprime  então a  identidade da organização.  É 
construída ao longo do tempo e serve de chave para distinguir 
diferentes coletividades. 

A cultura organizacional pode ser definida com um conjunto de hábitos, normas, 

valores, atitudes compartilhadas por todos os membros da organização. É ela que exprime a 

identidade da organização.

Na Cresol Base Centro-Oeste/PR a cultura organizacional é forte, pois os valores 

e  princípios  da  instituição  são constantemente  disseminados,  demonstrando  a  satisfação  e 

orgulho dos colaboradores em fazer parte dessa organização.

Os  dirigentes  e  colaboradores  atuam  em  conjunto  em  prol  dos  objetivos  do 

Sistema, refletindo em uma mentalidade que predomina na instituição e fora dela.

Nela há um forte engajamento da equipe em prestar um ótimo trabalho, de forma 

rápida e eficiente, decorrente do respeito mútuo interno. 

Os valores para ao Sistema Cresol servem de guia para que as atitudes e decisões 

tomadas  sejam  feitas  sempre  buscando  atingir  a  missão  construída  pelos  agricultores 

familiares  associados.  Esses  valores  são  inegociáveis  e  define  as  regras  de  todo  o 

comportamento adotado pelo Sistema.

Os  valores  são:  ética,  honestidade,  coerência,  transparência,  democracia, 

cooperação,  rotatividade  dos  diretores,  gestão  pela  agricultura  familiar,  articulação  com 

movimentos populares, interação, solidariedade, unidade, sustentabilidade, descentralização, 

horizontalização.

Quanto ao Clima Organizacional pode-se avaliar como positivo ou satisfatório, 

pois a cultura, valores, princípios e normas, estão interligados em todo o Sistema Cresol, para 

que se obtenham objetivos comuns.

Para Bergamini e Coda (1997, p. 99):

Clima  Organizacional  reflete  uma  tendência  ou  inclinação  a 
respeito de até que ponto as necessidades da organização e das 
pessoas  que  dela  fazem  parte  estariam  efetivamente  sendo 
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atendidas, sendo esse aspecto um dos indicadores da eficácia 
organizacional.

Tanto  nesta  Base  Regional,  quanto  na  maioria  das  cooperativas  singulares,  a 

relação entre colaboradores e chefes é de harmonia e comprometimento com o real objetivo 

da instituição.



31

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste  trabalho  foram  utilizados  os  procedimentos  metodológicos  de  Pesquisa 

Quantitativa  e  Pesquisa  Qualitativa.  Utilizou-se  também  o  método  de  Estudo  de  Caso, 

Pesquisa Intervencionista, Bibliográfica e Documental.  Em relação a Pesquisa Quantitativa 

fez-se uso da estratégia de pesquisa de Levantamento Survey, assim como a triangulação dos 

dados. Além disso, foi empregado neste trabalho a Proposição de Planos. A explicação de 

cada elemento encontra-se detalhada no decorrer deste capítulo.

4.1 PESQUISA QUALITATIVA

Segundo Lima e Olivo (2007, p.35),  a pesquisa de caráter  qualitativo parte  de um 

problema que precisa ser investigado e que pode ser reformulado no decorrer do processo 

investigatório.  Afirma  que  a  coleta  de  materiais  se  dá  em  diversas  fontes  oriundas  do 

ambiente  natural,  através  do contato  direto  e  prolongado entre  o  pesquisador  e  os  atores 

sociais implicados nesse processo.

É  um  método  de  investigação  que  procura  analisar  aspectos  mais  profundos  nas 

relações  sociais.  De acordo com Godoy (1995, p.  21), os estudos qualitativos  apresentam 

algumas características que o identificam.

Segundo  esta  perspectiva,  um  fenômeno  pode  ser  melhor 
compreendido no contexto em que ocorre e do qual  é parte, 
devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o 
pesquisador  vai  a  campo  buscando “captar”  o  fenômeno  em 
estudo  a  partir  da  perspectiva  das  pessoas  nele  envolvidas, 
considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos 
de  dados  são  coletados  e  analisados  para  que  se  entenda  a 
dinâmica do fenômeno.

Partindo desse pressuposto, observa-se que o pesquisador, na abordagem qualitativa, 

mantém contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em questão. Neste caso, os fatos 

são estudados no ambiente em que eles se apresentam sem qualquer manipulação intencional 

do pesquisador.

O estudo qualitativo pode ser conduzido através de diferentes estratégias de pesquisa. 

Neste trabalho foi utilizado o Método de Estudo de Caso, pois foi feito o estudo em uma 

empresa  específica  sobre  um determinado  tema.  Sendo realizado na  Cooperativa  Base de 
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Serviços  com  Interação  Solidária  do  Centro-Oeste/PR  –  Cresol  Base  Centro-Oeste/PR, 

situada em Guarapuava/PR.

4.1.1 Estudo de caso

 
Segundo  Marconi  e  Lakatos  (2010,  p.  274),  Estudo  de  Caso  se  refere  a  um 

levantamento mais aprofundado de um determinado caso ou grupo humano, porém é limitado, 

por  se  restringir  a  um  único  caso.  “Reúne  o  maior  número  de  informações  detalhadas, 

valendo-se de diferentes técnicas de pesquisa, visando apreender uma determinada situação e 

descrever a complexidade de um fato”.

            Fernandes e Gomes (2003, p. 15) definem este método, como “[...]  um estudo em 

profundidade de uma unidade de interesse, que pode ser único ou múltiplo e a unidade de 

análise pode ser uma ou mais pessoas, família(s),  produto(s), empresa(s) ou unidade(s) da 

empresa,  um órgão  público,  ou  mesmo  um país  ou  vários  países”.  Enfim,  é  um tipo  de 

pesquisa  que  visa  analisar  detalhadamente  um ambiente,  um sujeito  ou uma determinada 

situação. Exige do pesquisador contato direto com a realidade social investigada, por isso será 

utilizado no trabalho de estágio.

 

4.1.2 Pesquisa Intervencionista
 

            Também foi usada neste trabalho a Pesquisa Intervencionista, que segundo Thiollent 

(2004, p. 14), é concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a resolução 

de  um  problema  coletivo,  no  qual  o  pesquisador  e  os  participantes  da  situação  estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

            Vergara  (2009,  p.  44)  afirma,  que “[...]  a  investigação  intervencionista  tem como 

principal objetivo, interferir na realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfaz, portanto, 

com apenas explicar”. A utilização dessa  abordagem possibilita um conhecimento prático que 

seja  útil  para  atividades  rotineiras,  assim  como  uma  mudança  significativa  de  um 

comportamento  estável.  Dentre  os  tipos  de  pesquisa,  foi  também  usada  a  Pesquisa 

Bibliográfica,  como  uma  modalidade  de  pesquisa  que  forneceu  material  e  contribuições 

teóricas sobre o tema ou problema estudado, assim como a Pesquisa Documental.
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4.1.3 Pesquisa Bibliográfica
 

            A  Pesquisa  Bibliográfica  constitui  etapa  prévia  a  ser  feita  em  um  processo  de 

pesquisa. Ela abrange a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo. “A sua 

finalidade é colocar  o pesquisador  em contato direto com tudo o que foi  dito,  escrito  ou 

filmado sobre determinado assunto” (LAKATOS; MARCONI, 1996).

            É então uma forma de procurar em livros, revistas, periódicos e outros escritos ou 

documentos, as informações necessárias para embasar o conceito e implicações teóricas sobre 

o tema “Assembleias Gerais”.

            Além da pesquisa bibliográfica, foi utilizada a pesquisa documental, que serve como 

instrumento de apoio a qualquer pesquisa, podendo ser combinada com outras técnicas de 

coleta e utiliza-se de contribuições de diversos autores.

 

4.1.4 Pesquisa Documental

 
            Segundo Godoy (1995, p.21), a pesquisa documental pode trazer um caráter inovador 

ao  estudo,  fazendo dos  documentos  uma rica  fonte  de  dados.  “O exame de  materiais  de 

natureza  diversa,  que  ainda  não  receberam  um  tratamento  analítico,  ou  que  podem  ser 

reexaminados,  buscando-se  novas  e/ou  interpretações  complementares,  constitui  o  que 

estamos denominando pesquisa documental.”

            De acordo com Fernandes e Gomes (2003, p. 16), os documentos utilizados em análise 

podem ser aqueles conservados em órgãos públicos e instituições privadas. Incluem-se ainda 

outros documentos, tais como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, 

ofícios e outros. 

            O desenvolvimento  desse  tipo de pesquisa  é  parecido  com o método da  pesquisa 

bibliográfica.  Porém,  a  pesquisa  documental  precisa  inicialmente  explorar  as  fontes 

documentais  disponíveis,  examinando  os  documentos  de  primeira  mão,  que  são  aqueles 

documentos que nunca foram analisados. E também existem os documentos de segunda mão, 

que  de  alguma  forma  já  foram  analisados,  tais  como:  relatórios  de  pesquisa,  tabelas 

estatísticas, etc. (GIL, 2010, p. 51).

Nesta pesquisa os dados históricos  foram coletados  de Atas,  Estatuto Social  e site 

institucional,  fornecendo assim maior  credibilidade  a  pesquisa.  Essa coleta  de  dados  teve 
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como objetivo realizar um diagnóstico da instituição para conhecer melhor sua história, sua 

estrutura e os meios utilizados no planejamento e organização de eventos.

            Na pesquisa de campo, foram utilizadas as modalidades de observação, que exercem 

papel fundamental no Estudo de caso, pois com essas técnicas, tentou-se identificar as causas 

do problema apontado.

            Quanto a observação, segundo Godoy (1995, p. 27), ela se dá de duas maneiras, como 

observação não-participante,  quando o pesquisador atua apenas como espectador atento.  E 

observação participante, quando o observador deixa de ser o espectador do fato que está sendo 

estudado, colocando-se na posição dos outros elementos envolvidos na pesquisa.

            De modo geral,  é um elemento fundamental  para o processo da pesquisa. Desde a 

formulação do problema, construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados. 

Faz-se mais presente durante a coleta de dados, podendo ser considerada como método de 

investigação (GIL, 2010, p.100).

            Conforme  afirmam  Marconi  e  Lakatos  (2010,  p.  275),  a  observação  tem  como 

principal objetivo registrar e acumular informações, possibilitando um contato pessoal entre o 

investigador e o objeto de pesquisa. Assim, a observação é um método de coleta de dados, em 

que  o  pesquisador  se  encontra  diretamente  ligado  ao  ambiente  do  estudo,  examinando  a 

realidade investigada.

Portanto, com a observação do ambiente de realização das assembleias nas suas sedes 

regionais,  buscou-se identificar  as causas do problema apontado e observar como se dá a 

organização desse evento nas Cooperativas.

Ainda quanto à coleta de dados, foi utilizada a técnica de Diário de Campo, em que 

foram feitas anotações de tudo o que se observou para, ao final do estágio, levantar momentos 

que possam vir a auxiliar no desenvolvimento do trabalho.

            O diário de campo, nesse sentido, pode ser o ponto de partida para inauguração do que 

Lewgoy e Arruda (2004, p. 126) consideram “inteligência coletiva”, enquanto espaço de troca 

de saberes, ampliando e/ou gerando novos conhecimentos. Para Lewgoy e Arruda (2004, p. 

123-124), o diário consiste em um instrumento capaz de possibilitar “o exercício acadêmico 

na busca da identidade profissional”,  à medida que, através de aproximações  sucessivas e 

críticas, pode-se realizar uma “reflexão da ação profissional cotidiana, revendo seus limites e 

desafios”.
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4.1.5 Proposição de planos   

Este  tipo  de  projeto  requer  que  o  proponente  estude  a  viabilidade  de  planos 

alternativos e apresente sugestões para a implantação. “Nesta categoria, podem ser incluídos 

propostas,  sistemas,  manuais,  programas,  criados  pelo estagiário  em resposta  a  problemas 

definidos na organização” (ROESCH, 2009, p. 66). Sendo assim, a equipe de estágio deixará 

como proposta à empresa, uma Cartilha de Gestão de Eventos, contendo informações rápidas 

sobre como planejar e organizar eventos, a fim de auxiliar as cooperativas a organizarem de 

forma satisfatória as assembleias e outros tipos de festividades.

Segundo Ferreira (1986), cartilha é um “livro próprio para ensinar a ler; compêndio de 

noções  elementares  sobre  qualquer  assunto;  regra  ou  padrão  de  procedimento  ou 

comportamento;  compartilhar  com  alguém  ideias,  opiniões,  posições,  etc”.  Para  tanto, 

compreende-se  que  uma  cartilha,  constitui-se  em  um  documento  prático  que  contém 

informações, instruções e conselhos sobre quaisquer assuntos. Este tipo de guia, é de extrema 

importância, quando surge a necessidade de repassar algumas ferramentas para aplicação no 

trabalho, considerando o seu conteúdo como mais um passo na busca de um melhor nível de 

informação.

Assim,  quando um problema é diagnosticado,  o  estagiário  irá  propor soluções  por 

meio da elaboração de um plano que contenha informações que possam auxiliar a organização 

a resolver tal dificuldade.

Segundo Roesch (1999, p.75), a proposição de planos visa explorar, levantar e definir 

problemas. Portanto “apresenta propostas de planos ou sistemas para solucionar problemas 

organizacionais podendo ou não incluir  sua implementação.” É um modelo de consultoria 

muito usado por alunos em estágio de prática profissional. Pode-se afirmar que quando uma 

estratégia de pesquisa é escolhida adequadamente contribui significativamente para a geração 

de novos conhecimentos.

4.2 PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA

Em entendimento à abordagem Quantitativa, 

[...] caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta  de  informações,  quanto  no  tratamento  delas  por  meio  de  técnicas 
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio padrão, às 
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mais  complexas,  como  coeficiente  de  correlação,  análise  de  regressão 
(RICHARDSON, 1999, p. 74).

A Pesquisa Quantitativa é orientada pelo raciocínio dedutivo sendo um processo de 

coleta de dados que prioriza números e informações que possam ser qualificadas.

Quanto a abordagem Qualitativa, esses estudos apresentam algumas características que 

o identificam, a saber que, segundo Godoy (1995, p. 62), ela permite que o pesquisador tenha 

contato direto com a situação a qual ele se propõe a pesquisar; ela é descritiva tanto na função 

de coleta  de dados quanto na disseminação de resultados;  refere-se ao significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida; e nessa abordagem faz-se também o uso da indução na 

análise  dos  dados.  Para  tanto,  compreende-se  que  essa  abordagem  busca  uma  análise 

aprofundada dos dados quantitativos, assim como dos descritos por meio de palavras.

Neste  trabalho  foi  usada  a  estratégia  de  pesquisa  de  levantamento  (survey)  e  a 

triangulação de dados, cujas definições constam abaixo.

4.2.1 Pesquisa de Levantamento (Survey)

Foi  utilizada  a  estratégia  de  pesquisa  de  Levantamento (Survey),  que  tem  como 

objetivo técnico a elaboração de questionário, o qual foi aplicado para uma amostra de 10% 

dos  cooperados  participantes  das  assembléias  regionais,  onde  se  buscou  fatores  de 

insatisfação dos mesmos com o evento realizado.

Segundo Cervo e Bervian (1996) o questionário é a técnica mais utilizada de coleta de 

dados. Constitui  um meio de obter respostas sobre determinado assunto de maneira que o 

respondente forneça as informações de seu domínio e conhecimento. E acrescentam ainda que 

“todo questionário deve ser impessoal, para assegurar a uniformidade na avaliação de uma 

situação”. 

Este  projeto  teve  um delineamento  de  pesquisa  exploratória  para  possibilitar  uma 

aproximação  teórica  com  a  realidade.  De  acordo  com  Gil  (2009,  p.  41),  “a  pesquisa 

exploratória têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

de torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que esta pesquisa tem a 

finalidade de aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”.

Assim,  procurou-se identificar se as Cooperativas têm informações suficientes para 

ajudá-los nessa organização e levantar os motivos pelos quais há dificuldade na organização 

desse tipo de evento;
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            Após a coleta dos dados, os fenômenos foram interpretados de acordo com o contexto 

estudado. Analisou-se o Estudo de Caso e foi feito uma triangulação dos resultados obtidos.

4.2.2 Triangulação
 

Para Minayo (2005, p.29), triangulação é um conceito resultante do interacionismo 

simbólico e foi inicialmente definido como a combinação e o cruzamento de múltiplos pontos 

de vista. Seria uma tarefa conjunta de pesquisadores com formação diferenciada. A visão de 

vários  informantes  e  o  emprego  de  uma  variedade  de  técnicas  de  coleta  de  dados  que 

acompanham o trabalho da investigação e do seu uso e, na prática, permite interação, crítica 

intersubjetiva e comparação.

No decorrer da análise de dados foi elaborada uma combinação de ideias de vários 

autores que falam sobre o tema,  juntamente com dados levantados  e análise do grupo de 

estágio, para que a análise fique melhor fundamentada.
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5 RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Os  dados  foram  coletadas  em  visita  as  assembleias  da  Cresol  de  Pinhão, 

Prudentópolis, Candói, Virmond, Cândido de Abreu, Boa Ventura de São Roque e Laranjeiras 

do Sul, no período de final de março à final de abril de 2012. Aplicaram-se 676 questionários 

para uma parte dos associados  presentes nas assembleias.

Considerando os objetivos específicos levantados e após as observações e análises das 

respostas dos questionários,  percebe-se que a equipe das cooperativas  tem dificuldade em 

organizar  esse  tipo  de  reunião,  tendo  em  vista  que  exige  um  tempo  antecipado  de 

planejamento e preparação. Isso se torna difícil se não há comissões para trabalharem com 

cada parte da assembleia.

 Em vários casos deixam pouco tempo para organização da assembleia, isso se deve 

em parte pelo número reduzido de colaboradores das cooperativas, o que dificulta destinar um 

tempo  para  preparação  do  evento  antecipadamente.  Então  se  sugere  delegar  a 

responsabilidade maior de planejamento para um colaborador e este ficará encarregado de 

estabelecer comissões de organização da assembleia, até mesmo para não o sobrecarregar. 

O próximo objetivo levantado busca identificar por meio deste trabalho, as causas da 

baixa  participação  dos  associados  nas  assembleias.  Apesar  do  Sistema  Cresol  ter  grande 

participação  dos  sócios  em  seus  eventos,  comparando  com  outras  cooperativas,  pode-se 

observar no quadro 01 que a participação é considerada baixa, comparando com o quadro 

social  existente,  ou  seja,  número  de  associados  que  a  cooperativa  possuía  na  data  da 

assembleia. 
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QUADRO 01: Variação de participações de associados nas assembleias de 2011 e 2012

NÚMERO DE COOPERADOS NAS ASSEMBLEIAS 2012

ANO COOPERATIVA

QUA-
DRO 

SOCIAL
ASSOCIADOS 
PRESENTES PORCENTAGEM VARIAÇÃO

2011
Boa Ventura de São 
Roque 720 126 18% 5%

2012
Boa Ventura de São 
Roque 741 169 23%

2012 Cândido de Abreu 945 221 23%  
2011 Candói 853 128 15% 2%
2012 Candói 940 122 13%
2012 Grandes Rios 1161 273 24%  
2012 Ivaiporã 1166 244 21%  
2011 Laranjeiras do Sul 1153 152 13% 8%
2012 Laranjeiras do Sul 1825 380 21%
2012 Londrina 357 134 38%  
2011 Pinhão 1560 293 19% 1%
2012 Pinhão 1632 328 20%
2011 Pitanga 1142 212 19% 5%
2012 Pitanga 1424 191 13%
2011 Prudentópolis 1098 143 13% 2%
2012 Prudentópolis 1377 208 15%
2011 Turvo 2166 322 15% 3%
2012 Turvo 2338 419 18%
2011 Virmond 818 149 18%

3%
2012 Virmond 782 167 21%

Fonte: Equipe de estágio (2012). Quadro adaptado da Cresol Base Centro-Oeste. 

Outro ponto a observar é a variação de participações de associados nas assembleias de 

um ano para outro, em que ocorre pouca mudança em maioria das cooperativas. Como se 

observa no quadro 01, por exemplo, o caso da Cresol de Pinhão houve a variação de apenas 

1% de  uma ano para  outro,  o  que  convém avaliar  o  que  está  sendo feito  para  atrair  os 

associados às assembleias. Em contrapartida, se observa o caso da Cresol de Laranjeiras do 

Sul que apresenta uma variação de 8%, do ano de 2011 em relação a 2012, a participação dos 

associados  aumentou em 2012,  isso demonstra  que está  se  fazendo algo  para  atrair  mais 

sócios a esse evento. As cooperativas devem avaliar o número de participações do quadro 

social  nas  assembleias,  trabalhando  maneiras  de  atrai-los  a  esse  tipo  de  reunião,  tão 

importante para a cooperativa.

Percebe-se que a variação de um ano para outro não é muito significativa, houve certo 

crescimento, no entanto é devido ao aumento do quadro social. Então quais são os motivos 



40

que os associados não comparecem as assembleias, já que é um momento destinado a eles, de 

seus interesses? 

A partir das observações do grupo de estágio realizadas em campo,  percebeu-se que 

uma das causas da baixa participação dos sócios nas assembleias, provém de que essa reunião 

a  cada  ano  tem  sido  muito  metódica  e  sem  muitas  mudanças  e  atrativos.  A  falta  de 

planejamento para execução desse tipo de evento, também é outra causa, ocasionando filas 

longas que, por consequência, atrasam o início das assembleias. 

Sendo  assim,  para  auxiliar  as  cooperativas,  esta  equipe  de  estágio, deixa  algumas 

sugestões e proposições para melhorar este cenário. Sendo uma delas o desenvolvimento de 

uma Cartilha de Gestão de Eventos contendo dicas, procedimentos e modelos para auxiliar no 

planejamento e execução das assembleias. 

5.1 RELATO DAS ASSEMBLEIAS VISITADAS

Conforme já mencionado, foram feitas observações em campo, em que esta esquipe de 

estágio esteve acompanhando algumas assembleias das cooperativas filiadas à Cresol Base 

Centro-Oeste, no período de final de março até final de abril de 2012, considerando o prazo 

estabelecido pelo Banco Central do Brasil, para que as assembleias gerais aconteçam. Das 12 

cooperativas que esta Base regional possui, houve participação em 7 assembleias.

Neste capítulo será apresentada a análise individual por assembleia visitada, em que foi 

levantado os pontos falhos e de acertos, sendo sugeridas algumas proposições de melhoria, 

conforme a particularidade da cooperativa em questão. 

5.1.1 Relato e análise da assembleia da Cresol de Pinhão

Convém mencionar no início desta análise, que os autores e as teorias utilizadas para 

embasar esse trabalho, servirão como embasamento para as demais análises, como pode ser 

observado nas seções adiante.

Esta assembleia foi realizada no dia 31 de março de 2012. Verificou-se que a maioria 

dos participantes na assembleia da Cresol Pinhão, residem no município sede,  sendo que dos 

141 questionários coletados  64% do total  de respondentes residem nessa cidade,  como se 

observa no Gráfico 1. Essa grande participação talvez se deva a facilidade e proximidade do 

local do evento em relação à residência  dos associados,  tendo em vista ser um município 
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agrícola.  Do município  de Reserva do Iguaçu,  houve a  participação  20% dos associados, 

seguido  de  Bituruna  com  15%  de  participações.  Quanto  a  Guarapuava  outro  município 

pertencente  a  área  de  abrangência  desta  cooperativa,  houve a  participação  de  apenas  um 

associado. 

Tomando como base esses números sugere-se que a cooperativa procure identificar 

fatores negativos que levaram a baixa participação de associados, considerando que ouve a 

presença de 328 sócios na assembleia, de um total de 1600, de acordo com as assinaturas no 

livro de presença de assembleias.

GRÁFICO 1: Município de residência dos associados presentes na assembleia da Cresol 
Pinhão
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Todas as cooperativas podem realizar pré-assembleias, que são feitas nas localidades, 

com a finalidade de se aproximar mais ao associado, expondo e explicando previamente os 

assuntos  a  serem  colocados  em  votação  na  assembleia,  momento  também  para  expor  a 

situação  da  cooperativa  e  os  produtos  e  serviços  que  esta  vem  oferecendo.  Por  isso,  a 

importância  dos  associados  participarem dessa  reunião,  podendo  questionar,  havendo  um 

tempo maior para discussões.

Relacionado a este tema, foi questionado os associados presentes na assembleia da 

Cresol  Pinhão,  se  haviam  participado  da  pré-assembleia.  Das  141  respostas,  83  pessoas 

afirmaram ter participado, enquanto, que 55 não. 

Dessas pessoas que não participaram levantaram-se os seguintes motivos: 
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a) treze pessoas alegaram estar trabalhando neste dia; 

b) doze não compareceram a pré por motivos diversos;

c) onze associados não participaram e não elencaram os motivos;

d) dez sócios não sabiam da pré-assembleia;

e) seis não participaram, porque ainda não eram associados;

f) três alegaram não ter ocorrido a reunião em suas comunidades.

Das pessoas que participaram da pré-assembleia, questionou-se se os assuntos foram 

aceitos ou mencionados na Assembleia Geral.

De acordo com as 141 respostas levantadas, 45% dos respondentes afirmaram que os 

assuntos foram aceitos e mencionados na assembleia, 7% mencionaram ter sido parcialmente 

mencionado e aceito, 5% afirmaram não ter sido mencionado e nem aceito pela assembleia. 

Está pergunta teve grande número de pessoas que não responderam a questão, sendo 43%. Os 

dados demonstraram que os assuntos tratados na pré-assembleia, foram mencionados e aceitos 

na assembleia. O que faz dessa reunião instrumento importante para discussão antecipada dos 

assuntos  que  serão  postos  em  pauta  no  momento  da  assembleia,  possibilitando 

questionamentos e exploração do tema, visando sua compreensão. 

GRÁFICO 2: Assuntos tratados na pré-assembleia
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Fonte: Equipe de estágio (2012)

Quanto aos assuntos expostos na assembleia,  procurou-se identificar  se foram bem 

explicados,  se  estavam  claros,  fáceis  de  entender,  considerando  que  é  um  momento  de 

socialização, de colocar o associado a par da situação em que a cooperativa se encontra. A 
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partir das respostas obtidas, percebeu-se que foram bem explanados e mostraram-se objetivos, 

uma  vez  que  a  maioria  (76%)  respondeu  que  houve  objetividade  na  apresentação  das 

propostas e assuntos abordados.

Como  justificativa  daquelas  pessoas  que  consideraram que  os  assuntos  não  foram 

claros, levantou-se como empecilho, o tempo, sendo insuficiente para maiores explicações. 

Outro fator negativo foi a falta de clareza no que estava sendo transmitido, principalmente, 

pela falta de qualidade do som, tornando-se difícil a compreensão. 

O  próximo  questionamento  trata-se  das  participações  do  quadro  social  nas 

assembleias.  Dos  141  sócios  que  responderam  a  pergunta  relacionada  a  frequência  de 

participações nas assembleias, 56 já deixaram de participar, apesar da maioria, 76 associados 

sempre estarem presentes nas assembleias.

O número de não participações é um tanto expressiva, cabendo analisar os diversos 

fatores  que  levaram a  essa  negatividade.  Foram obtidos  por  meio  do  questionário  alguns 

motivos:  dia  em que  estavam trabalhando,  não  foi  informado  ou não foi  convidado  para 

assembleia, problemas de saúde, não tinha transporte, esquecimento, sócio a pouco tempo ou 

ainda não era sócio e outros motivos pessoais não especificados.

Assim, cabe rever se a assembleia tem sido realizada em uma data e local adequado, 

que  possibilite  a  maioria  dos  associados  participarem.  Pois  devido  a  essa  época  de 

assembleias  ser  um  momento  de  colheita  em  diversas  regiões,  muitos  associados  estão 

envolvidos  com  seus  afazeres  na  propriedade.  Por  isso,  deve-se  escolher  uma  data  que 

possibilite a participação de grande maioria do quadro social da cooperativa.

Quanto  ao  local,  Andrade  (2007)  afirma  que  quando  se  organiza  um  evento  é 

importante  pensar  na  apresentação  do  local  onde  o  mesmo  se  desenvolverá.  Deve-se  ter 

sempre  profissionalismo,  talvez  seja  necessária  a  contratação  de  um decorador  ou  outros 

serviços  necessários.  (p.  300)  No  momento  da  escolha,  devem-se  levar  em consideração 

alguns fatores como: fácil acesso para todos, estacionamento amplo, estrutura física adequada 

e outros pontos que cabem avaliar. 

Zanella (2010) comenta que a escolha do local, depende do tipo de evento, nível e 

número de participantes. Deverão ser considerados principalmente os aspectos relacionados 

com a estrutura de serviços oferecida pelo estabelecimento-sede e pela localidade onde será 

realizado  o  evento,  tais  como:  instalações  físicas  disponíveis,  segurança,  meios  de 

comunicação, transporte, locomoção, estacionamento e outros. (p. 39)
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O Sistema Cresol é formado por cooperativas de crédito com interação solidária, que 

apesar de serem independentes e terem regras próprias de conduta, são solidárias entre si. A 

responsabilidade pela direção da cooperativa é compartilhada entre cooperados e dirigentes, 

os  quais  devem  acompanhar  e  ter  controle  sobre  seu  funcionamento.  Sabe-se  que  os 

agricultores familiares uma vez associados são os “clientes” que dão vida a cooperativa, por 

isso buscou-se identificar com uma das perguntas, se o cooperado se considera importante 

para a cooperativa, se esta tem dado atenção, valor a ele.

Das respostas obtidas quase que unânime (93%) conforme Gráfico 3,  disseram ser 

valorizados pela cooperativa, o que demonstra que a Cresol Pinhão  vem desenvolvendo um 

trabalho positivo junto ao seu quadro social.  

GRÁFICO 3: Opinião do cooperado quanto a sua importância para a cooperativa.
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Das pessoas que acreditam serem importantes para a cooperativa, 7 justificaram que 

quanto mais sócios a cooperativa tiver, mais forte ela ficará. E se não fosse os associados, a 

mesma não existiria e, por conseguinte, a assembleia. O que demonstra a importância que o 

associado tem junto as cooperativas.

Outra  questão  abordada  nesta  pesquisa,  com  a  finalidade  de  verificar  como  a 

cooperativa pode melhorar suas assembleias para ter mais participações de seu quadro social, 

foi  questionar  o  associado  se  considera  esse  tipo  de  reunião  importante  para  ter 

conhecimentos dos processos executados pela sua cooperativa: como está a gestão, quais os 
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novos produtos  e  serviços  que  esta  vem oferecendo,  se  tem sido proveitosa,  entre  outros 

fatores.

De acordo com as respostas obtidas, a maioria, sendo 86% dos associados, afirmaram 

ser um meio adequado para essa finalidade, o que tem demonstrado que as assembleias é um 

momento de troca de informações, possibilitando as pessoas terem um contato maior com a 

política que esta pratica. 

Uma  assembleia  tem  certas  regras  a  serem  cumpridas,  principalmente,  para 

cooperativas  de crédito.  Uma delas é a obrigatoriedade em publicar  e colocar a mostra  o 

Edital de Convocação, para que os associados tomem conhecimento da data, local e assuntos 

a  serem abordados.  São normas  que constam no Estatuto Social  das cooperativas.  Outras 

formas de divulgação é por meio da entrega de convites, inserção em Rádio, publicação em 

Jornal impresso, envio de mensagens via celular, pré-assembleia, informações que os próprios 

cooperados passam um para o outro, dentre outras formas.

Nesta pesquisa buscou-se identificar por qual meio os associados ficaram sabendo da 

assembleia, para que se possa ampliar e melhorar o método mais utilizado. 

Como se pode observar no Gráfico 4, a forma mais acessível e usada foi o convite 

(53%), meio mais formal de se convidar uma pessoa, uma vez que se tem um contato mais 

direto, valorizando, conversando com o associado. Seguido de informações repassadas por 

outros cooperados (14%), pré-assembleia (11%), divulgação em Rádio (10%) uma vez que os 

agricultores ouvem bastante esse veículo de comunicação. E por fim, o Edital (9%) o qual é 

publicado em jornal e afixado no mural da cooperativa,  o que torna de fácil  visualização, 

porém pode passar despercebido, exigindo ser complementado o convite de forma falada. 
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GRÁFICO 4: Meios de informar o associado da realização de uma assembleia

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Assim, devido ao convite ser o meio mais utilizado e por ter atingido seu objetivo que 

é o de transmitir uma informação, convém que ele seja bem elaborado, para que a mensagem 

chegue ao leitor ou receptor de forma clara e objetiva. Na Cartilha conterá mais informações 

de como elaborar um convite.

Uma forma de tornar a assembleia mais atrativa e produtiva é buscando saber se ela 

vem sendo organizada de maneira satisfatória: se o local tem sido adequado, se as condições 

são boas, oferecem certo conforto e segurança a quem participa, é realizada em um ambiente 

harmonioso, limpo, agradável.  São fatores que influenciam na decisão de participação das 

pessoas  nesse  evento.  Pois  segundo afirma  Zanella  (2010,  p.  10)  “A deficiência  de  uma 

infraestrutura de serviços no local poderá prejudicar os projetos, e as soluções alternativas 

tornam-se onerosas ou inadequadas”.

Conforme mostra o quadro 02, uma das perguntas da pesquisa objetivou avaliar  os 

fatores ligados a realização da assembleia, sendo o primeiro deles: 

a) quanto a satisfação do cooperado em relação aos assuntos apresentados. Verificou-se 

com as respostas que foi boa (42%) a apresentação, podendo ser melhor explanada. 

Sugestão de usar formas mais objetivas e práticas de se explicar o assunto facilitando 

o entendimento. Conforme afirma Ferreira (ON-LINE5, s/a. s/p), falar em público é 
5Disponível em <http://student.dei.uc.pt/~macf/Como%20Realizar%20uma%20Apresenta%E7%E3o
%20Oral.pdf> Acesso em 20 out. 2012.
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uma tarefa difícil, mas necessária para qualquer profissional em praticamente todas as 

áreas  de atividade.  Enfrentar  o medo é  uma das  primeiras  tarefas  a se  fazer.  Cita 

algumas  regras  e  conselhos  que  devem  se  considerar,  sendo:  preparar  bem  a 

apresentação oral, ter domínio sobre o assunto, buscar informações do público para 

quem irá falar, número de slides deve ser proporcional ao tempo total da apresentação 

e muitas outras dicas;

b) quanto a duração da assembleia também foi avaliada como boa (32%). Estava previsto 

o início para às 10h30min, começando às 10h45min, encerrando-se às 12h20min, du-

ração em torno de 2h15min, o que é considerado um tempo mais que suficiente para 

serem repassadas as informações necessárias. Sugere-se que não ocorra atraso mais 

que 1h, o que torna a assembleia cansativa, dispersando muito as pessoas, tendo em 

vista que o término passa do horário de almoço. Zanella (2010, p. 51) argumenta que 

um “evento com período de duração muito longo poderá provocar o afastamento ou 

desmotivação dos participantes, pelo seu custo e exaustão dos responsáveis pelos tra-

balhos”. Outro ponto é estabelecer um tempo de fala para cada membro da mesa, sen-

do de 05 a 10 min, para que não ultrapasse meia hora, tendo em vista que nesta assem-

bleia o tempo total de falas dos componentes da mesa foi de 46 min. E é aconselhável 

que a mesa seja composta por no máximo 6 membros;

c) em relação ao local, a maioria (55%) avaliou como ótimo, o que demonstra que a esco-

lha tem sido assertiva. Porém, observou-se que a iluminação a frente atrapalhou um 

pouco a visualização dos slides. E faltaram mesas e cadeiras para acomodações no ho-

rário do almoço. Com isso convém reavaliar  alguns detalhes ligados a segurança e 

conforto dos participantes.  È importante  verificar  aos variados aspectos ambientais 

que compõem as dependências de um evento. O tipo de mobiliário é um elemento que 

pode influir no estilo, qualidade e expressão do evento. Envolve as mesas diretoras, 

mesas de apoio, cadeiras do plenário, tablados e outros. As cadeiras exercem certa in-

fluência no curso de uma reunião, podendo induzir o participante à inquietação, devi-

do ao grau de conforto e tempo de uso. A iluminação interfere no comportamento das 

pessoas, deve proporcionar a visualização do telão. Quanto a acústica em ambientes 

com lotação superior a 20 pessoas recomenda-se a instalação de equipamentos de som. 

Deverá ser feito um teste a fim de verificar a ocorrência de eco e se o som é audível 

em todo o ambiente (ZANELLA, 2010, p. 43 a 48);
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d) em relação as instalações, as respostas variaram entre ótima (46%) e boa (38%).  Con-

forme afirma Zanella (2010, p. 41) “para a decisão quanto ao local do evento, deverá 

ser feita uma visita de inspeção detalhada e rigorosa das instalações e ambientes, com 

o objetivo de assegurar o máximo de conforto aos participantes e melhores condições 

de atendimento dos serviços exigidos”. Devem ser examinadas todas as áreas de ocu-

pação, para posterior análise da capacidade de ocupação e simulação da movimenta-

ção dos participantes. Mediante observações da equipe de estágio, sugerem-se algu-

mas providências simples para melhorar esse item, considerando o conforto e bem es-

tar dos participantes:

• banheiros:  O banheiro feminino estava sem iluminação,  o que dificultava  o 

transito de pessoas na escada que dá acesso, oferecendo riscos. Por isso verifi-

car com antecedência as condições como: iluminação, funcionamento das cai-

xas de descarga e limpeza. Colocar cestos de lixo, papel higiênico, produtos 

para higienização das mãos, papel toalha ou toalha para secagem das mãos;

• mesas para o almoço: para todas as mesas, providenciar a cobertura com papel 

ou toalhas;

• água no local: providenciar no mínimo dois bebedouros, em local visível e de 

fácil acesso, com copos suficientes e cesto de lixo. Mencionar no início da as-

sembleia a disponibilização desse serviço;

• verificar a iluminação do local;

• personalizar o espaço com banners, faixas e folders da Cresol. Se possível, de-

corar o ambiente com temas da agricultura familiar;

• placas de sinalização: sugestão de colocar placas indicativas nos locais de aces-

so das pessoas, devido àquelas que vêm de outro município e não conhecem o 

local. Ex.: Assinaturas - livros de presença, Entrega de brindes, banheiros, be-

bedouro e outras.

e) quanto as informações repassadas no dia do evento,, a avaliação foi boa (36%), o que 

demonstra que a equipe de recepção estava preparada para este fim. Zanella (2010, p. 

26) cita algumas atividades de responsabilidade dessa comissão: verificar as condições 
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de ordem e limpeza do local; recepcionar os convidados e participantes fazendo o ser-

viços de credenciamento; entregar ao mestre de cerimônias relação das autoridades 

presentes; assumir, quando necessário, as funções de mestre de cerimônias na abertura 

de sessões e apresentação da constituição da mesa e palestrantes; atender os convida-

dos, autoridades; dispor de todas as informações referentes ao evento; supervisionar as 

condições de funcionamento dos sistemas de iluminação, som e ventilação; zelar pelo 

atendimento eficiente a mesa diretiva e em especial o suprimento de água e muitas ou-

tras incumbências;

f) quanto ao material oferecido no dia da assembleia, ilustrando melhor o conteúdo apre-

sentado, recebeu avaliação como ótimo (41%);

g) pontualidade, esse item foi avaliado como bom (33%), no entanto, teve um número ra-

zoável de respostas como regular (18%) . A duração foi de 2h15min, ocorrendo atraso 

de 15min de acordo com horário previsto para início. Sugestão para que a última con-

vocação seja às 9 h, com tolerância de no máximo 30 minutos para o início da assem-

bleia;

h) quanto a recepção, foi avaliada entre ótima e boa, demonstrado que  as pessoas foram 

bem recepcionadas. De acordo com as observações poderia ter sido mais bem sinaliza-

da, evitando filas muito longas, ocasionando a demora na entrada e atraso ao início da 

assembleia. Conforme o Estatuto Social da cooperativa em seu artigo 17 consta. “A 

Cooperativa deverá possuir os seguintes livros:

I – de Matrícula;

II – de Atas das Assembleias Gerais;

III – de Atas dos Órgãos de Administração;

IV – de Atas do Conselho Fiscal;

V – de Presenças dos Associados nas Assembleias Gerais;

VI – outros, fiscais e contábeis, exigidos em lei.

Parágrafo único – É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas.” Então su-

gere-se a adoção de fichas, as quais serão numeradas, inseridas linhas e estas também 

numeradas. Após completar as 100 fichas assinadas monta-se o Livro de presença. Co-



50

locar placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas mesas da entrada direcionando 

o pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no mínimo 2 funcionários para que 

se dirija aos presentes que estão na parte externa do local, orientando-os para assinatu-

ras e mais 2 funcionários para que fiquem na parte interna, orientando quanto a locais 

para sentar, fornecendo informações quando requisitas, enfim, dando suporte ao even-

to. De acordo com Zanella (2010, p. 26) é de responsabilidade da comissão de recep-

ção, além de muitas outras atividades, “controlar o fluxo de movimentação de pessoal 

e serviços e a observância das placas indicadoras instaladas no local”;

i) quanto aos equipamentos utilizados durante a assembleia, foram avaliados como bons 

(37%), porém conforme foi observado o som teve algumas oscilações, estava baixo, 

dificultando ao pessoal que estava mais ao fundo escutar com clareza o que estava 

sendo explanado. Sugestão de contratar um bom operador de som ou cobrar mais qua-

lidade daquele contratado. Boa parte do sucesso da assembleia provém desse item, 

tendo em vista que os assuntos são proferidos perante o público por meio desses equi-

pamentos;

j) em relação ao transporte oferecido pela cooperativa, aquelas pessoas que fizeram uso 

dele e responderam o questionário avaliaram como bom (30%);

k) quanto ao entretenimento. Considerando que nesta assembleia após a reunião houve 

almoço e Copa Cresol, a avaliação em geral foi ótima (33%). Pelo fato da assembleia 

ocorrer somente uma vez por ano e que é um momento de maior aproximação dos fun-

cionários e direção junto ao quadro social, esta equipe de estágio sugere um dia de ati-

vidades diversas. Podendo ter brincadeiras para as crianças: como cama elástica, pisci-

na de bolinhas, gincana, Copa Cresol Mirim, dentre outras. Para as mulheres pode-se 

aproveitar o momento para fornecer algum curso: panificação, doces, artesanato, rea-

proveitamento de alimentos, palestras, entre outras. Pode também se pensar na organi-

zação de uma tarde esportiva, Copa Cresol Municipal com jogos variados para ho-

mens, mulheres e crianças. Feira de produtos, baile e muitas outras opções de ativida-

des. Tornando o dia agradável e atrativo para que toda a família participe e sinta-se 

motivada em voltar na próxima assembleia. Essa ideia é confirmada pela citação de 

Zanella (2010, p. 53): 
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Aproveitando a imagem e os canais de comunicação do evento principal, são promo-
vidas habitualmente outras atividades e iniciativas complementares ou paralelas. Es-
sas promoções poderão ser realizadas na área de alimentos e bebidas, feira de produ-
tos, atividades sociais, culturais, artesanato, concursos, lazer e outras, a fim de dar 
maior expressão ao evento principal e atrair o público.

l) quanto a limpeza do local, avaliaram como ótima (45%);

m) estacionamento, variou entre ótimo (285) e bom (31%), tendo algumas respostas ao 

item regular (7%). Porém essa variável é difícil de agradar a maioria, pois nem todos 

os locais disponibilizam de local apropriado e em ótimas condições para se deixar o 

carro ou qualquer outro veículo. 

QUADRO 02: Qualificação da assembleia

Ótimo Bom Regular Ruim
Muito 
ruim Não responderam

Quanto a 
programação

Assuntos 
apresentados 53 59 8 0 0 21
Duração 21 45 9 0 0 66

Quanto a 
organização

Local 77 41 3 0 0 20
Instalações 56 53 3 0 0 29
Informações 47 51 7 0 0 36
Material 
oferecido 57 47 10 0 0 27
Pontualidade 34 46 26 4 0 31
Recepção 48 48 1 0 0 44
Equipamentos 46 52 8 0 0 35

Quanto aos serviços 
oferecidos

Transporte 39 42 8 2 3 47
Entretenimento 47 44 4 0 0 46
Limpeza 63 29 4 1 0 44
Estacionamento 40 43 10 1 0 47

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

A data  escolhida  para  realização  da  assembleia  muitas  vezes  não  é  consultada  ao 

associado. Por isso, levantou-se como uma das questões de pesquisa, se ele tinha sugestão de 

dia  da  semana  e  período  para  realização  das  assembleias,  facilitando  sua  participação. 

Conforme se observa no quadro 03, houve maior ocorrência pela sexta-feira à noite, seguido 

do sábado e segunda-feira, ambos também no período da noite. Predominância pelo mês de 

abril. Considera-se que pode ser alterado o dia caso sejam preparadas mais atividades para o 

período  integral.  Algumas  pessoas  responderam  estar  de  acordo  com  a  data  e  horário 

marcado.
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QUADRO 03: Sugestões de dias e horários para realização da assembleia

DIAS PERÍODO FREQUÊNCIA

Segunda-feira

manhã
tarde
noite 6
integral

Terça-feira manhã
noite 4

Quarta-feira manhã 1
noite 1

Quinta-feria noite 4

Sexta-feira

manhã 2
tarde 1
noite 26
integral

Sábado

manhã 4
tarde
noite 16
integral

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Visando avaliar  de forma geral  a  assembleia  da Cresol Pinhão,  foi  questionado os 

cooperados presentes quanto ao grau de satisfação. Das respostas obtidas a maioria (78%) 

avaliou como satisfatório, conforme se observa no Gráfico 5.

GRÁFICO 5: Grau de satisfação
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Houve algumas reclamações e sugestões por parte de alguns associados, sendo: de que 

fosse  diminuída  a  quantidade  de  filas  e  que  tenha  transporte  para  todas  as  localidades. 
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Sugeriram ser feitas feiras de produtos da agricultura familiar entre as cooperativas e de que 

os lucros da cooperativa sejam rateados entre os sócios.       

Quanto ao cerimonial a equipe de estágio avalia como bom e deixa algumas sugestões 

que podem melhorar ainda mais:                                                     

• providenciar uma tribuna para o mestre de cerimônias, objeto este que fornece mais 

segurança a sua fala;

• o cerimonial deve ser objetivo, sem muitas repetições;

• estabelecer um tempo  de fala para cada membro da mesa, no máximo, 10 min.;

• observou-se que havia muita conversa paralela ao fundo do pavilhão, devido a dificul-

dade de enxergar a frente e ouvir.  Sugestão de melhorar a qualidade do som;

• no momento do almoço deveriam ter disponibilizado mais mesas e cadeiras para esse 

momento, pois muitas pessoas comeram de pé ou aglomeradas. Essa organização po-

deria ter sido feita na hora das filas para o buffet;

• aconselha-se antes do início da assembleia entreter o pessoal com: música, DVD musi-

cal, vídeos engraçados, filmes (Charlin Chaplin, Sítio do pica pau amarelo, Mazarope, 

Pedro Malazarte e outros filmes da época), fotos tiradas na comunidade ou em visita 

aos associados, para que todos ao entrar no salão vão se acomodando evitando maiores 

atrasos;

• sempre providenciar água (garrafas sem rótulo com copo de vidro) na mesa diretiva, 

pois nesta assembleia não foi disponibilizado;

• a mesa para acomodar o data show deve ficar ao lado da mesa de autoridades e não ao 

centro, como estava na assembleia;

• é importante ter comissões de trabalho, delegando responsabilidades para várias pes-

soas. Por exemplo: alguns funcionários ficam responsáveis pela organização do espa-

ço, outros ficam com a função de organizar a mesa de autoridades, data show e outros 

detalhes, outros ficam na recepção, etc.

De modo geral, a assembleia foi boa. Os convidados foram bem recepcionados, porém 

alguns  colaboradores  que  ficaram na  recepção  deveriam ter  demonstrado  mais  empatia  e 

carisma com as pessoas, tornando melhor a receptividade. Foram contemplados com brindes, 

teve Copa Cresol à tarde, recreação para as crianças, o que tornou a assembleia mais atrativa.
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5.1.2 Relato e análise da assembleia da Cresol de Boa Ventura de São Roque

Esta assembleia foi realizada no dia 13 de abril de 2012. De 169 associados presentes 

foram coletados 79 questionários. A partir das respostas verificou-se que todos residem no 

município, tendo em vista que sua área de atuação concentra-se na cidade de Boa Ventura de 

São Roque.

Considerando o número de associados que esta cooperativa possuía até a data desta 

assembleia, sendo 741 sócios, percebe-se que é baixa a participação, representando apenas 

23%.  Sendo  assim  sugere-se  que  a  cooperativa  procure  identificar  fatores  negativos  que 

levaram a não participação de grande parte dos associados, podendo ser devido a distância, 

data em que possam estar trabalhando, falta de transporte, convém então avaliar as causas.

Quanto aos assuntos expostos na assembleia,  procurou-se identificar  se foram bem 

explicados,  se  estavam  claros,  fáceis  de  entender,  considerando  que  é  um  momento  de 

socialização,  de colocar  o associado a par  da situação em que a  cooperativa  se encontra. 

Assim a partir das respostas obtidas no questionário aplicado na assembleia do ano de 2012, 

percebeu-se  que  foram  bem  explanados  e  mostraram-se  objetivos,  uma  vez  que  80% 

responderam que houve objetividade  na apresentação das propostas e assuntos abordados, 

como se observa no Gráfico 6.

GRÁFICO 6: Objetividade na exposição dos assuntos
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Buscando identificar a participação dos cooperados na pré-assembleia foi questionado 

se  os  assuntos  mencionados  na  pré  foram  debatidos  durante  a  assembleia.  Dos  79 

respondentes,  61 pessoas responderam que sim,  que os assuntos abordados na assembleia 

estavam em acordo com o que foi previamente informado, 14 disseram que não estava de 

acordo, o restante não respondeu. Isto demonstra que os assuntos foram debatidos na pré-

assembleia e passaram por discussão também na assembleia.

O  próximo  questionamento  trata-se  das  participações  do  quadro  social  nas 

assembleias, dos 79 associados que responderam a pergunta relacionada a este assunto, 39% 

já  deixaram  de  participar,  apesar  da  maioria,  55%,  procuram  participar  das  assembleias 

conforme se observa no Gráfico 7. O número de não participações é um tanto expressivo, 

cabendo analisar os diversos fatores que levaram a essa negatividade.  O principal  motivo 

identificado  foi  que  a  assembleia  ocorreu  em  um  dia  que  a  maioria  dos  sócios  estava 

trabalhando.

Assim,  cabe rever se a assembleia  tem sido realizada  em uma data  adequada,  que 

possibilite a maioria dos associados participarem.

GRÁFICO 7: Possível não participação em alguma assembleia da Cresol.
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Considerando  que  o  Sistema  Cresol  é  formado  por  cooperativas  de  crédito  com 

interação solidária, que apesar de serem independentes e terem regras próprias de conduta, são 

solidárias entre si, auxiliam-se mutuamente e apresentam uma responsabilidade compartilhada 

entre  cooperados  e  dirigentes,  os  quais  devem  acompanhar  e  ter  controle  sobre  seu 
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funcionamento. Sabe-se que os agricultores familiares uma vez associados são os “clientes” 

que  dão vida  a  cooperativa,  por  isso buscou–se identificar  com uma das  perguntas,  se  o 

cooperado se considera importante para a cooperativa, se esta tem dado atenção, valor a ele.

Das  respostas  obtidas  quase  que  unânime,  94%,  disseram  ser  valorizados  pela 

cooperativa, que sem um sócio não há cooperativa o que demonstra que a Cresol Boa Ventura 

de São Roque vem desenvolvendo um trabalho positivo junto ao seu quadro social.  

Outra  questão  abordada  nesta  pesquisa,  com  a  finalidade  de  verificar  como  a 

cooperativa pode melhorar as assembleias para ter maior participação de seu quadro social, 

foi  questionar  ao  associado  se  considera  esse  tipo  de  reunião  importante  para  ter 

conhecimentos dos processos executados pela sua cooperativa, como está a gestão, quais os 

novos produtos  e  serviços  que  esta  vem oferecendo,  se  tem sido proveitosa,  entre  outros 

fatores.

De acordo com as respostas obtidas, a maioria afirmou ser um meio adequado para 

essa  finalidade.  O que  tem demonstrado  que  as  assembleias  é  um momento  de  troca  de 

informações,  possibilitando  as  pessoas  terem  um  contato  maior  com  a  política  que  esta 

pratica. Verificar Gráfico 8.

GRÁFICO 8: Importância da assembleia segundo opinião dos cooperados
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Uma  assembleia  tem  certas  normas  a  serem  cumpridas,  principalmente,  para 

cooperativas  de crédito.  Uma delas é a obrigatoriedade em publicar  e colocar a mostra  o 

Edital de Convocação, para que os associados tomem conhecimento da data, local e assuntos 
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a serem abordados. Outras formas de divulgação é por meio da entrega de convites, inserção 

em Rádio, publicação em Jornal impresso, envio de mensagens via celular, pré-assembleia, 

informações que os próprios cooperados passam um para o outro, dentre outras formas.

Nesta pesquisa buscou-se identificar por qual meio os associados ficaram sabendo da 

assembleia, para que se possa ampliar e melhorar o método mais utilizado. 

Como pode se observar no Gráfico 9, à forma mais acessível e usada foi o convite 

(40%),  meio  mais  formal  de  se  convidar  uma  pessoa,  tem-se  um  contato  mais  direto, 

valorizando, conversando com o associado. Seguido pela pré-assembleia (28%), porém pode 

passar despercebido, exigindo ser complementado o convite de forma falada. Outra maneira 

bastante  votada  foi  à  divulgação  em  Rádio  (13%),  uma  vez  que  os  agricultores  ouvem 

bastante esse veículo de comunicação, tornando a mensagem melhor transmitida.

GRÁFICO 9: Meios de informar o associado da realização de uma assembleia

Fonte: Equipe de Estágio (2012)
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das pessoas nesse evento.  Pois segundo afirma Zanella (2010, p. 10) “A deficiência de uma 

infraestrutura de serviços no local poderá prejudicar os projetos, e as soluções alternativas 
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Conforme mostra o quadro 04, uma das perguntas da pesquisa objetivou avaliar esses 

fatores ligados à realização da assembleia, sendo o primeiro deles: 

a) quanto à satisfação do cooperado em relação aos assuntos apresentados. Verificaram-se 

com as respostas que foram boas as apresentações (42%), podendo ser mais bem expla-

nadas. Sugestão de usar formas mais objetivas e práticas de se explicar o assunto facili-

tando o entendimento;  

b) quanto à duração da assembleia foi avaliada como boa (35%). Estava previsto o início 

para as 9h, mas começou às 10h15min encerrando-se às 12h15min, duração de 2 horas, 

o que é considerado um tempo suficiente para ser repassada às informações necessá-

rias. No entanto, sugere-se que não ocorra atraso mais que 1h, o que torna a assembleia 

cansativa, dispersando muito as pessoas, tendo em vista que o término passa do horário 

de almoço. Zanella (2010, p. 51) comenta que um “evento com período de duração 

muito longo poderá provocar o afastamento ou desmotivação dos participantes, pelo 

seu custo e exaustão dos responsáveis pelos trabalhos”. Outro ponto é estabelecer um 

tempo de fala para cada membro da mesa, para que não ultrapasse meia hora, o que 

ocorreu nesta assembleia;

c) em relação ao local, a maioria (48%) avaliaram como ótimo, era amplo permitido uma 

boa circulação de pessoas, o que demonstra que a escolha tem sido assertiva; 

d) em relação  às  instalações,  responderam estar  boa (39%). Mediante  observações  da 

equipe de estágio, sugerem-se algumas providências simples para melhorar esse item, 

considerando o conforto e bem estar dos participantes:

• banheiros: verificar com antecedência as condições como: iluminação, funcio-

namento das caixas de descarga e limpeza. Colocar cestos de lixo, papel higiê-

nico, produtos para higienização das mãos, papel toalha ou toalha para seca-

gem das mãos;

• mesas para o almoço: para todas as mesas, providenciar a cobertura com papel;

• água no local: providenciar no mínimo dois bebedouros, com copos suficientes 

e cesto de lixo;

• verificar a iluminação do local;
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• caracterizar o espaço com banner, faixas e folders da Cresol. Se possível, deco-

rar o ambiente com temas da agricultura familiar.

e) quanto às informações repassadas no dia do evento, a avaliação variou entre boa (44%) 

e ótima (23%), o que demonstra que a equipe de recepção estava preparada para este 

fim;

f) quanto ao material oferecido no dia da assembleia, ilustrando melhor o conteúdo apre-

sentado, recebeu avaliação como bom (53%);

g) pontualidade, esse item deve ser reavaliado pela cooperativa, tendo em vista ser consi-

derado como regular (33%). A duração foi de 2h, ocorrendo atraso de mais de 1h de 

acordo com horário previsto para início. Esse atraso atrapalha toda a programação e 

causa irritação as pessoas que chegam no horário. Sugestão para que a última convoca-

ção seja às 9 h, com tolerância de no máximo 30 minutos para o início da assembleia;

h) quanto à recepção, foi avaliada como ótima (38%). As pessoas foram muito bem recep-

cionadas, sendo entregue brindes na chegada. 

i) colocar placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas mesas da entrada direcionan-

do o pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no mínimo 2 funcionários para 

que se dirija aos presentes que estão na parte externa do local, orientando-os para assi-

natura dos livros e mais 2 funcionários para que fiquem na parte interna, orientando 

quanto a locais para sentar, fornecendo informações quando requisitas, enfim, dando 

suporte ao evento.  De acordo com Zanella (2010, p. 26) é de responsabilidade da co-

missão de recepção, além de muitas outras atividades, “controlar o fluxo de movimen-

tação de pessoal e serviços e a observância das placas indicadoras instaladas no local”;

j)  quanto aos equipamentos utilizados durante a assembleia, foram avaliados como bons 

(44%), escutaram com clareza o que estava sendo explanado e os aparelhos de audiovi-

sual foram bem posicionados. O que fez com que todos tivessem acesso as informações 

repassadas;

k) em relação ao transporte oferecido pela cooperativa, aquelas pessoas que fizeram uso 

dele e responderam o questionário avaliaram como bom (16%). Grande maioria (70%) 

não respondeu a questão, pois provavelmente não utilizaram este serviço;
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l) quanto ao entretenimento. Considerando que nesta assembleia houve somente almoço 

após as atividades, a avaliação em geral foi boa (25%), porém grande maioria (56%) 

não respondeu esta questão. Pelo fato da assembleia ocorrer somente uma vez por ano 

e que é um momento de maior aproximação dos funcionários e direção junto ao quadro 

social, esta equipe de estágio sugere um dia de atividades diversas. Podendo ter brinca-

deiras para as crianças: como cama elástica, piscina de bolinhas, gincana, Copa Cresol 

Mirim, dentre outras. Para as mulheres pode-se aproveitar o momento para fornecer al-

gum curso: panificação,  doces,  artesanato,  reaproveitamento,  palestras,  entre  outras. 

Pode também se pensar na organização de uma tarde esportiva, Copa Cresol Municipal 

com jogos variados para homens, mulheres e crianças. Feira de produtos, baile e muitas 

outras opções de atividades. Tornando o dia agradável e atrativo para que toda a famí-

lia participe e sinta-se motivada em voltar na próxima assembleia. Essa ideia é confir-

mada pela citação de Zanella (2010, p. 53):

Aproveitando a imagem e os canais de comunicação do evento principal, são promo-
vidas habitualmente outras atividades e iniciativas complementares ou paralelas. Es-
sas promoções poderão ser realizadas na área de alimentos e bebidas, feira de produ-
tos, atividades sociais, culturais, artesanato, concursos, lazer e outras, a fim de dar 
maior expressão ao evento principal e atrair o público.

m) quanto à limpeza do local, avaliaram como boa (38%) e ótima (34%);

n) estacionamento foi avaliado como bom (34%) e ótimo (32%). Porém essa variável é di-

fícil de avaliar, pois nem todos os locais disponibilizam de local apropriado e em óti-

mas condições para se deixar o carro ou qualquer outro veículo.
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QUADRO 04: Qualificação da assembleia

Qualificação da Assembleia Ótimo Bom Regular Ruim
Muito 
ruim Não responderam

Quanto a
programação

Assuntos 
apresentados 31 33 7 0 0 8
Duração 7 28 0 0 0 0

Quanto a 
organização

Local 38 28 3 0 0 10
Instalações 27 31 7 0 0 14
Informações 18 35 6 0 0 20
Material oferecido 20 42 4 0 0 13
Pontualidade 11 24 26 2 2 14
Recepção 30 28 2 0 0 19
Equipamentos 12 35 8 0 0 24
Transporte 4 13 4 2 1 55
Entretenimento 13 20 2 0 0 44
Limpeza 27 30 2 0 0 20
Estacionamento 25 27 1 0 0 26

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

A data  escolhida  para  realização  da  assembleia  muitas  vezes  não  é  consultada  ao 

associado. Por isso, levantou-se como uma das questões de pesquisa, se ele tinha sugestão de 

dia  da  semana  e  período,  para  realização  das  assembleias,  facilitando  sua  participação. 

Conforme se observa no Quadro 05, houve maior ocorrência pelo sábado de manhã, seguido 

da sexta-feira e segunda-feira, ambos para o período da manhã. Considera-se que pode ser 

alterado o dia caso sejam preparadas mais atividades para o período integral.

QUADRO 05: Sugestões de dias e horários para realização da assembleia
DIAS PERÍODO FREQUÊNCIA

Segunda-feira
manhã
tarde 01
noite

Terça-feira manhã
noite

Quarta-feira manhã

Sexta-feira

manhã 01
tarde
noite
integral

Sábado

manhã 03
tarde
noite
integral

Fonte: Equipe de Estágio (2012)
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Visando avaliar de forma geral a assembleia da Cresol Boa Ventura de São Roque, foi 

questionado os cooperados presentes quanto ao grau de satisfação. Das respostas obtidas a 

maioria (81%) avaliou como satisfatório, conforme se observa no Gráfico 10.

GRÁFICO 10: Grau de satisfação
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)
                              

Quanto ao cerimonial foi avaliado como bom. A equipe de estágio menciona algumas 

sugestões que podem melhorar ainda mais.                                                     

De  acordo  com  as  respostas  dos  pesquisados  sugeriram  como  atividades 

complementares no dia da assembleia: maior interação com a comunidade, tarde esportiva 

com gincanas, baile, melhoria no transporte, espaço para formação e palestra para divulgação 

dos financiamentos a pequenos agricultores. E salientaram que deve ser explicado melhor os 

assuntos e atentar para o horário da assembleia.

De modo geral, a assembleia foi avaliada como satisfatória. Os convidados foram bem 

recepcionados. A grande maioria foram contemplados com brindes, o que torna a assembleia 

mais atrativa.

5.1.3 Análise da assembleia da Cresol de Candói

Esta assembleia foi realizada no dia 14 de abril de 2012. Verificou-se que a maioria 

dos participantes na assembleia da Cresol Candói, residem no município sede, sendo que dos 

87 questionários coletados 80 pessoas responderam que residiam nessa cidade, representando 
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93% do total de respondentes, como se observa na Tabela 05. Houve a participação de 03 

associados de Foz do Jordão, representando o percentual de 3%. E da cidade de Goioxim, 

pertencente  a  área  de  abrangência  da  Cresol  Candói,  não  houve  nenhuma  participação, 

tomando  por  base  as  pessoas  que  responderam  a  pesquisa.  Considerando  esses  números 

sugere-se  que  a  cooperativa  procure  identificar  fatores  negativos  que  levaram  a  baixa 

participação  de  associados,  não  somente  dos  outros  municípios,  mas  também do próprio 

município  sede.  Um dos fatores pode ser a  distância,  cabendo a esta  reavaliar  o local  de 

realização da assembleia, para que garanta a participação de mais associados.

TABELA 01: Município de residência dos associados presentes na assembleia.
Cooperativa Frequência Frequência relativa

  
Candói 80 93%
Foz do Jordão 03 3%
Goioxim 01 1%
Não responderam 03 3%

Total 87 100
Fonte: Equipe de Estágio (2012)

     
Procurou-se  identificar  se  os  cooperados  participaram da pré-assembleia,  71% dos 

respondentes  informaram  que  participaram  e  24%  não  participaram.  Alguns  motivos 

levantados para a não participação foi o desconhecimento do dia, falta de tempo devido ao 

trabalho, sócio a pouco tempo. 

Ligado  a  isto  foi  questionado  os  pesquisados  se  os  assuntos  abordados  na  pré-

assembleia, foram mencionados na assembleia, 56% afirmaram que sim. Isso demonstra que 

os assuntos tratados na pré-assembleia, foram mencionados e aceitos na assembleia. O que faz 

dessa reunião instrumento importante para discussão antecipada dos assuntos que serão postos 

em pauta no momento da assembleia, possibilitando questionamentos e exploração do tema, 

visando sua compreensão.  

Quanto aos assuntos expostos na assembleia,  procurou-se identificar  se foram bem 

explicados,  se  estavam  claros,  fáceis  de  entender,  considerando  que  é  um  momento  de 

socialização, de colocar o associado a par da situação em que a cooperativa se encontra. A 

partir das respostas obtidas no questionário aplicado na assembleia do ano de 2012, percebeu-

se que foram bem explanados e mostraram-se objetivos, uma vez que 78% responderam que 

houve objetividade na apresentação das propostas e assuntos abordados como se observa no 

Gráfico 11.
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GRÁFICO 11: Objetividade na exposição dos assuntos
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O próximo questionamento trata das participações do quadro social nas assembleias, 

dos 91 associados que responderam a pergunta relacionada a este assunto, 46% já deixaram de 

participar, conforme se observa no Gráfico 12. Esse número de não participações é um tanto 

expressivo, cabendo analisar os diversos fatores que levaram a essa negatividade. Levantaram 

como principais motivos: dia em que estavam trabalhando, não foi informado da assembleia, 

falta de tempo, e outros motivos, como: sócio a pouco tempo, local de difícil acesso, não ter 

sido convidado. 

Assim,  com a demonstração  desses  motivos,  cabe  rever  se  a  assembleia  tem sido 

realizada  em  uma  data  e  o  local  adequado,  que  possibilite  a  maioria  dos  associados 

participarem.  Pois  devido  a  essa  época  de  assembleias  ser  um momento  de  colheita  em 

diversas regiões, muitos associados estão envolvidos com seus afazeres na propriedade. Por 

isso, deve-se escolher uma data que possibilite a participação de grande maioria do quadro 

social da cooperativa.
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GRÁFICO 12: Possível não participação em alguma assembleia da Cresol.
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O Sistema Cresol é formado por cooperativas de crédito com interação solidária, que 

apesar de serem independentes e terem regras próprias de conduta, são solidárias entre si, 

auxiliam-se mutuamente e apresentam uma responsabilidade compartilhada entre cooperados 

e dirigentes, os quais devem acompanhar e ter controle sobre seu funcionamento. Sabe-se que 

os agricultores familiares uma vez associados são os “clientes” que dão vida a cooperativa, 

por  isso  buscou–se  identificar  com  uma  das  perguntas,  se  o  cooperado  se  considera 

importante para a cooperativa, se esta tem dado atenção, valor a ele.

Das respostas obtidas quase que unânime, num percentual de 94%, conforme Gráfico 

13, disseram ser valorizados pela cooperativa, o que demonstra que a Cresol de Candói vem 

desenvolvendo um trabalho positivo junto ao seu quadro social. 
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GRÁFICO 13: Opinião do cooperado quanto a sua importância para a cooperativa.
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Questionou-se o cooperado se ele se considera importante para a cooperativa,  93% 

afirmaram que sim, o que demonstra a importância que o associado tem junto as cooperativas.

Outra  questão  abordada  nesta  pesquisa,  com  a  finalidade  de  verificar  como  a 

cooperativa pode melhorar as assembleias para ter mais participações de seu quadro social, foi 

questionar o associado se considera esse tipo de reunião importante para ter conhecimentos 

dos processos executados pela sua cooperativa, como está a gestão, quais os novos produtos e 

serviços que esta vem oferecendo, se tem sido proveitosa, entre outros fatores.

De acordo com as respostas obtidas, a maioria dos entrevistados 95% afirmam ser um 

meio  adequado  para  essa  finalidade.  O  que  tem  demonstrado  que  as  assembleias  é  um 

momento de troca de informações, possibilitando as pessoas terem um contato maior com a 

política que esta pratica. 

Uma  assembleia  tem  certas  normas  a  serem  cumpridas,  principalmente,  para 

cooperativas de crédito.  Uma delas é a obrigatoriedade em publicar em jornal e colocar a 

mostra o Edital de Convocação, para que os associados tomem conhecimento da data, local e 

assuntos a serem abordados. Outras formas de divulgação é por meio da entrega de convites, 

inserção  em Rádio,  publicação  em Jornal  impresso,  envio  de mensagens  via  celular,  pré-

assembleia, informações que os próprios cooperados passam um para o outro, dentre outras 

formas.

Nesta pesquisa buscou-se identificar por qual meio os associados ficaram sabendo da 

assembleia, para que se possa ampliar e melhorar o método mais utilizado. Como pode se 
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observar no Gráfico 14, a forma mais acessível e usada foi o convite (46%), meio mais formal 

de se convidar uma pessoa, tem-se um contato mais direto, valorizando, conversando com o 

associado. Seguido a outra maneira bastante votada foi a divulgação na pré-assembleia (20%), 

um fator relevante ao incentivo para a sua participação. Percebe-se que o comunicado por 

rádio, também teve votação significativa (16%). 

GRÁFICO 14: Meios de informar o associado da realização de uma assembleia

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Uma forma de tornar a assembleia mais atrativa e produtiva é buscando saber se ela 

vem sendo organizada de maneira satisfatória: se o local tem sido adequado, se as condições 

são boas, oferecem certo conforto e segurança a quem participa, é realizada em um ambiente 

harmonioso, limpo, agradável. São fatores que podem determinar a participação ou não das 

pessoas nesse evento. 

Conforme mostra a Quadro 06, uma das perguntas da pesquisa objetivou avaliar esses 

fatores ligados a realização da assembleia, sendo o primeiro deles: 

a) quanto a satisfação do cooperado em relação aos assuntos apresentados. Verificou-se 

que as respostas variaram entre ótima (43%) e boa (41%), mas que os assuntos pode-

riam ser melhor explanados. Sugestão de usar formas mais objetivas e práticas de se 

explicar o assunto facilitando o entendimento;
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b) quanto a duração da assembleia foi avaliada como boa (39%). Estava previsto o início 

para às 9h, mas começou às 10h10min encerrando-se às 12h 0min, duração de 2h20-

min. No entanto, sugere-se que não ocorra atraso mais que 1h, o que torna a assem-

bleia cansativa, dispersando muito as pessoas, tendo em vista que o término passa do 

horário de almoço. Outro ponto é estabelecer um tempo de fala para cada membro da 

mesa, sendo de 05 a 10 min, para que não ultrapasse meia hora, o que ocorreu nesta 

assembleia. E é aconselhável que a mesa seja composta por no máximo 6 membros;

c) em relação ao local, a avaliação variou entre ótimo (51%) e bom (31%), houve quem 

identificou a baixa participação devido a ser um local afastado embora seja amplo. 

Com isso convém reavaliar a escolha do local;

d) em relação às instalações, a maioria respondeu estar ótima (44%). Mediante observa-

ções da equipe de estágio, sugerem-se algumas providências simples para melhorar 

esse item, considerando o conforto e bem estar dos participantes:

• banheiros: verificar com antecedência as condições como: iluminação, funcio-

namento das caixas de descarga e limpeza. Colocar cestos de lixo, papel higiê-

nico, produtos para higienização das mãos, papel toalha ou toalha para seca-

gem das mãos;

• água no local: providenciar no mínimo dois bebedouros, com copos suficientes 

e cesto de lixo;

• verificar a iluminação do local;

• caracterizar o espaço com banners, faixas e folders da Cresol.

e) quanto  as  informações  repassadas  no  dia  do  evento,  a  avaliação  variou  entre  boa 

(36%) e ótima (30%);

f) quanto ao material oferecido no dia da assembleia, ilustrando melhor o conteúdo apre-

sentado, recebeu avaliação como bom (45%);

g) pontualidade, esse item deve ser reavaliado pela cooperativa, mesmo sendo considera-

do bom (25%), pois houve quem avaliou como regular (24%)  pois, ocorreu atraso de 

mais de 1h10min de acordo com horário previsto para início. Esse atraso atrapalha 
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toda a programação e causa irritação as pessoas que chegam no horário. A prestação 

de contas começou às 12h10min. Sugestão para que a última convocação seja às 9 h, 

com tolerância de no máximo 30 minutos para o início da assembleia;

h) quanto a recepção, foi avaliada como ótima (41%), as pessoas foram muito bem recep-

cionadas. De acordo com as observações poderia ter sido mais bem sinalizada, evitan-

do filas, ocasionando a demora na entrada e atraso ao início da assembleia. Colocar 

placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas mesas da entrada direcionando o 

pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no mínimo 2 funcionários para que 

se dirija aos presentes que estão na parte externa do local, orientando-os para assinatu-

ra dos livros e mais 2 funcionários para que fiquem na parte interna, orientando quanto 

a locais para sentar, fornecendo informações quando requisitas, enfim, dando suporte 

ao evento;

i) quanto aos equipamentos utilizados durante a assembleia, foram avaliados como bons 

(32%), porém conforme foi observado o som teve algumas oscilações, dificultando ao 

pessoal que estava mais ao fundo,  escutar com clareza o que estava sendo explanado. 

Sugestão de contratar  um bom operador de som ou cobrar mais qualidade daquele 

contratado. Boa parte do sucesso da assembleia provém desse item, tendo em vista que 

os assuntos são proferidos perante o público por meio desses equipamentos;

j) em relação ao transporte oferecido pela cooperativa, aquelas pessoas que fizeram uso 

dele e responderam o questionário avaliaram como bom (28%);

k) quanto ao entretenimento: considerando que nesta assembleia houve somente almoço 

após as atividades, a avaliação em geral foi boa (22%), porém a maioria (61%) não 

respondeu esta questão. Pelo fato da assembleia ocorrer somente uma vez por ano e 

que é um momento de maior aproximação dos funcionários e direção junto ao quadro 

social, esta equipe de estágio sugere um dia de atividades diversas. Podendo ter brin-

cadeiras para as crianças: como cama elástica, piscina de bolinhas, gincana, Copa Cre-

sol Mirim, dentre outras. Para as mulheres pode-se aproveitar o momento para forne-

cer algum curso: panificação, doces, artesanato, reaproveitamento, palestras, entre ou-

tras. Pode também se pensar na organização de uma tarde esportiva, Copa Cresol Mu-

nicipal com jogos variados para homens, mulheres e crianças. Feira de produtos, baile 
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e muitas outras opções de atividades. Tornando o dia agradável e atrativo para que 

toda a família participe e sinta-se motivada em voltar na próxima assembleia;

l) quanto a limpeza do local, não havia lixeiras sendo utilizado sacolas no lugar destas. 

Porém foi avaliada como ótima (46%) pelos cooperados;

m) estacionamento, a avaliação variou entre ótimo (52%) e bom (23%). Porém essa variá-

vel é difícil de agradar a maioria, pois nem todos os locais disponibilizam de local 

apropriado e em ótimas condições para se deixar o carro ou qualquer outro veículo. 

QUADRO 06: Qualificação da assembleia

Ótimo Bom Regular Ruim
Muito 
ruim Não responderam

Quanto a 
programação

Assuntos 
apresentados 39 37 1 0 14 0
Duração 12 36 6 0 0 37

 Local 46 28 3 0 0 14
Quanto a 
organização Instalações 40 28 3 0 0 20
 Informações 27 33 4 0 0 27
        
 Material oferecido 26 41 7 0 0 17
 Pontualidade 21 23 22 1 0 24
 Recepção 37 31 0 0 0 23
 Equipamentos 28 29 9 2 0 23
 Transporte 1 24 0 0 0 46
 Entretenimento 12 20 4 0 0 55
 Limpeza 42 29 3 0 0 17
 Estacionamento 47 21 1 0 0 22

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

A data  escolhida  para  realização  da assembleia  muitas  vezes  não  é  consultada  ao 

associado. Por isso, levantou-se como uma das questões de pesquisa, se ele tinha sugestão de 

dia da semana e período, para realização das assembleias, facilitando sua participação. 

Conforme se observa no Quadro 07, houve maior ocorrência pelo sábado no período 

da  manhã,  seguido  pela  segunda-feira  de  manhã  e  o  mês  mais  apropriando  segundo  as 

respostas  dos  cooperados  é  abril.  Considera-se  que  pode  ser  alterado  o  dia  caso  sejam 

preparadas mais atividades para o período integral.
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QUADRO 07: Sugestões de dias e horários para realização da assembleia.
DIAS PERÍODO FREQUÊNCIA

Segunda-feira

manhã 10
tarde 2
noite 3
integral 2

Terça-feira manhã 3
noite

Quarta-feira manhã 2
quinta-feira manhã 3

Sexta-feira

manhã 4
tarde
noite 2
integral 2

Sábado

manhã 42
tarde
noite
integral

Fonte: Equipe de estágio (2012)

Visando avaliar  de forma geral  a assembleia  da Cresol Candói,  foi  questionado os 

cooperados presentes quanto ao grau de satisfação.  Das respostas obtidas a maioria sendo 

84% avaliou como satisfatório.

Quanto ao cerimonial foi avaliado como bom. A equipe de estágio menciona algumas 

sugestões que podem melhorar ainda mais:                                                     

• o cerimonial deve ser objetivo, sem muitas repetições;

• estabelecer um tempo  de fala para cada membro da mesa, no máximo, 10 min.;

• observou-se que havia muita conversa paralela ao fundo do pavilhão, devido a dificul-

dade de enxergar a frente e ouvir.  Sugestão de aumentar o volume do som;

• aconselha-se antes do início da assembleia entreter o pessoal com: música, DVD musi-

cal, vídeos engraçados, filmes (Charlin Chaplin, Sítio do pica pau amarelo, Mazarope, 

Pedro Malazarte e outros filmes da época), fotos tiradas na comunidade ou em visita 

aos associados, para que todos ao entrar no salão vão se acomodando evitando maiores 

atrasos;

• é importante ter comissões de trabalho, delegando responsabilidades para várias pes-

soas. Por exemplo: alguns funcionários ficam responsáveis pela organização do espa-
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ço, outros ficam com a função de organizar a mesa de autoridades, data show e outros 

detalhes, outros ficam na recepção, etc.

Os respondentes apontaram algumas sugestões: realizar pré-assembleias em Candói, 

melhorar o atendimento em com menos burocracia, mais apoio aos sócios, maior interação e 

união entre os membros da direção,  preocupar-se mais com a pontualidade e foi  sugerida 

também a possibilidade de que as informações sobre a cooperativa sejam informadas pela 

rádio.

De modo geral, a assembleia foi avaliada como satisfatória. Os convidados foram bem 

recepcionados.  A decoração do local  estava muito bonita e criativa.  Havia uma feira com 

produtos artesanais, o que tornou o espaço mais aconchegante e decorado.

5.1.4 Análise da assembleia da Cresol de Laranjeiras do Sul

Esta  assembleia  foi  realizada  no  dia  20  de  abril  de  2012  no  período  matutino. 

Verificou-se que a  maioria  dos participantes  na assembleia  da Cresol  Laranjeiras  do Sul, 

residem  no  município  vizinho,  Rio  Bonito  do  Iguaçu,  sendo  que  dos  124  questionários 

coletados  55 pessoas responderam que residiam nessa cidade, representando 44,35% do total 

de respondentes, como se observa na Tabela 08. Essa grande participação talvez se deva a 

proximidade do local de realização da assembleia a esse município e devido ao pouco tempo 

de incorporação da Cresol Rio Bonito do Iguaçu pela Cresol Laranjeiras do Sul, sendo de 

interesse dos associados em saber como está  a situação da cooperativa incorporadora. Do 

município  de Laranjeiras  do Sul,  houve a  participação  de 44 associados,  representando o 

percentual de 35,48%. Seguido de Porto Barreiro com 13,7% de participação.  Quanto aos 

outros  municípios  pertencentes  a  área  de  abrangência  desta  cooperativa,  sendo  Nova 

Laranjeiras e Marquinho, percebeu-se uma baixa participação dos cooperados.

 Considerando esses números sugere-se que a cooperativa procure identificar fatores 

negativos  que  levaram  a  baixa  participação  de  associados,  não  somente  dos  outros  três 

municípios,  mas  também  do  próprio  município  sede,  podendo  ser  um  desses  fatores  a 

distância, cabendo a esta reavaliar o local de realização da assembleia, para que garanta a 

participação de mais associados dessas localidades.
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TABELA 02: Município de residência dos associados presentes na assembleia.
Cooperativa Frequência Frequência relativa

  
Rio Bonito do Iguaçu 55 44,35
Laranjeiras do Sul 44 35,48
Porto Barreiro 17 13,7
Marquinho 2 1,62
Nova Laranjeiras
Não responderam

2
4

1,62
3,23

Total 124 100
Fonte: Equipe de Estágio (2012) 

     
Quanto aos assuntos expostos na assembleia,  procurou-se identificar  se foram bem 

explicados,  se  estavam  claros,  fáceis  de  entender,  considerando  que  é  um  momento  de 

socialização,  de colocar  o associado a par  da situação em que a  cooperativa  se encontra. 

Assim a partir das respostas obtidas no questionário aplicado na assembleia do ano de 2012, 

percebeu-se  que  foram  bem  explanados  e  mostraram-se  objetivos,  uma  vez  que  80% 

responderam que houve objetividade  na apresentação das propostas e assuntos abordados, 

como se observa no Gráfico 15.

GRÁFICO 15: Objetividade na exposição dos assuntos
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

As  assembleias  do  Sistema  Cresol  têm  um  grande  número  de  participações  dos 

associados, comparando com outras cooperativas de crédito, no entanto, dos 124 associados 

que responderam a pergunta relacionada a este assunto, 56 já deixaram de participar, apesar 

da maioria, sempre que possível, estão participando das assembleias, conforme se observa no 

Gráfico 16. Porém, o número de não participações é um tanto expressivo, cabendo analisar os 
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diversos fatores que levaram a essa negatividade. Levantaram-se como principais motivos: dia 

em que estavam trabalhando,  não foi  informado da assembleia,  falta  de tempo,  não tinha 

transporte e outros motivos, como: sócio a pouco tempo, local de difícil acesso, por ser um 

dia de semana e outros.

Assim,  com a demonstração  desses  motivos,  cabe  rever  se  a  assembleia  tem sido 

realizada  em  uma  data  e  o  local  adequado,  que  possibilite  a  maioria  dos  associados 

participarem.

GRÁFICO  16: Possível não participação em alguma assembleia da Cresol.

5

56

64

0

10

20

30

40

50

60

70

Não responderam Sim Não

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Considerando  que  o  Sistema  Cresol  é  formado  por  cooperativas  de  crédito  com 

interação solidária, que apesar de serem independentes e terem regras próprias de conduta, são 

solidárias entre si, auxiliam-se mutuamente e apresentam uma responsabilidade compartilhada 

entre  cooperados  e  dirigentes,  os  quais  devem  acompanhar  e  ter  controle  sobre  seu 

funcionamento. Sabe-se que os agricultores familiares uma vez associados são os “clientes” 

que  dão  vida  a  cooperativa,  por  isso  buscou-se  identificar  com uma das  perguntas,  se  o 

cooperado se considera importante para a cooperativa, se esta tem dado atenção, valor a ele.

Das  respostas  obtidas  quase  que  unânime,  conforme  Gráfico  17,  disseram  ser 

valorizados  pela  cooperativa,  o  que  demonstra  que  a  Cresol  Laranjeiras  do  Sul  vem 

desenvolvendo um trabalho positivo junto ao seu quadro social.  
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GRÁFICO 17: Opinião do cooperado quanto a sua importância para a cooperativa.
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Outra  questão  abordada  nesta  pesquisa,  com  a  finalidade  de  verificar  como  a 

cooperativa pode melhorar as assembleias para ter mais participações de seu quadro social, foi 

questionar o associado se considera esse tipo de reunião importante para ter conhecimentos 

dos processos executados pela sua cooperativa, como está a gestão, quais os novos produtos e 

serviços que esta vem oferecendo, se tem sido proveitosa, entre outros fatores.

De acordo com as respostas obtidas, a maioria afirmou ser um meio adequado para 

essa  finalidade.  O que  tem demonstrado  que  as  assembleias  é  um momento  de  troca  de 

informações, possibilitando as pessoas ter um contato maior com a política que esta pratica. 

Verificar Gráfico 18.

GRÁFICO 18: Importância da assembleia segundo opinião dos cooperados
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Uma  assembleia  tem  certas  normas  a  serem  cumpridas,  principalmente,  para 

cooperativas  de crédito.  Uma delas é a obrigatoriedade em publicar  e colocar a mostra  o 

Edital de Convocação, para que os associados tomem conhecimento da data, local e assuntos 

a serem abordados. Outras formas de divulgação é por meio da entrega de convites, inserção 

em Rádio, publicação em Jornal impresso, envio de mensagens via celular, pré-assembleia, 

informações que os próprios cooperados passam um para o outro, dentre outras formas.

Nesta pesquisa buscou-se identificar por qual meio os associados ficaram sabendo da 

assembleia, para que se possa ampliar e melhorar o método mais utilizado. 

Como pode se observar no Gráfico 19, a forma mais acessível e usada foi o convite, 

meio mais formal de se convidar uma pessoa, tem-se um contato mais direto, valorizando, 

conversando com o associado. Seguido do Edital, o qual é afixado no mural da cooperativa, o 

que torna de fácil visualização, porém pode passar despercebido, exigindo ser complementado 

o convite de forma falada. Outra maneira bastante votada foi a divulgação em Rádio, uma vez 

que  os  agricultores  ouvem bastante  esse  veículo  de  comunicação,  tornando  a  mensagem 

melhor transmitida.

GRÁFICO 19: Meios de informar o associado da realização de uma assembleia
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Uma forma de tornar a assembleia mais atrativa e produtiva é buscando saber se ela 

vem sendo organizada de maneira satisfatória: se o local tem sido adequado, se as condições 

são boas, oferecem certo conforto e segurança a quem participa, é realizada em um ambiente 
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harmonioso, limpo, agradável, enfim, são fatores que podem determinar a participação ou não 

das pessoas nesse evento. 

Conforme mostra a quadro 08, uma das perguntas da pesquisa objetivou avaliar esses 

fatores ligados a realização da assembleia, sendo o primeiro deles: 

a) quanto a satisfação do cooperado em relação aos assuntos apresentados. Verificou-se 

com as respostas que foi boa a apresentação, podendo ser melhor explanado. Sugestão 

de usar formas mais objetivas e práticas de se explicar o assunto facilitando o entendi-

mento;

b) quanto a duração da assembleia foi avaliada como boa. Estava previsto o início para às 

9h, mas começou às 10h40min encerrando-se às 12h15min, duração de 1h35min, o 

que é considerado um tempo suficiente para ser repassada as informações necessárias. 

No entanto, sugere-se que não ocorra atraso mais que 1h, o que torna a assembleia 

cansativa, dispersando muito as pessoas, tendo em vista que o término passa do horá-

rio de almoço.  Outro ponto é estabelecer  um tempo de fala para cada membro da 

mesa, para que não ultrapasse meia hora e limitar o número de pessoas na mesa, não 

ultrapassando seis pessoas, o que ocorreu nesta assembleia;

c) em relação ao local, a maioria avaliou entre bom e ótimo, o que demonstra que a esco-

lha tem sido assertiva. Porém, observou-se que para esta assembleia o espaço ficou pe-

queno, faltando lugares para as pessoas sentarem, ficando pessoas em pé e para fora 

do pavilhão, dificultando a circulação e ventilação. Com isso convém reavaliar a esco-

lha do local, tendo em vista o aumento de associados;

d) em relação as instalações, responderam estar boa. Mediante observações da equipe de 

estágio, sugere-se algumas providências simples para melhorar esse item, consideran-

do o conforto e bem estar dos participantes:

• banheiros: verificar com antecedência as condições como: iluminação, funcionamento 

das caixas de descarga e limpeza. Colocar cestos de lixo, papel higiênico, produtos 

para higienização das mãos, papel toalha ou toalha para secagem das mãos;

• mesas para o almoço: para todas as mesas, providenciar a cobertura com papel;

• água no local: providenciar no mínimo dois bebedouros, com copos suficientes e cesto 

de lixo;
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• verificar a iluminação do local;

• caracterizar o espaço com banner, faixas e  folders da Cresol. Se possível, decorar o 

ambiente com temas da agricultura familiar.

e) quanto as informações repassadas no dia do evento, a avaliação variou entre boa e óti-

ma;

f) quanto ao material oferecido no dia da assembleia, ilustrando melhor o conteúdo apre-

sentado, recebeu avaliação como ótimo;

g) pontualidade, esse item deve ser reavaliado pela cooperativa, tendo em vista ser consi-

derado como regular. A duração foi de 1h35min, ocorrendo atraso de mais de 1h de 

acordo com horário previsto para início. Esse atraso atrapalha toda a programação e 

causa irritação as pessoas que chegam no horário. Sugestão para que a última convo-

cação seja às 9h, com tolerância de no máximo 30 minutos para o início da assem-

bleia;

h) quanto a recepção, foi avaliada como ótima. As pessoas foram muito bem recepciona-

das. De acordo com as observações poderia ter sido melhor sinalizada, evitando filas 

muito longas, ocasionando a demora na entrada e atraso ao início da assembleia;

i) colocar placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas mesas da entrada direcio-

nando o pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no mínimo 2 funcionários 

para que se dirija aos presentes que estão na parte externa do local, orientando-os para 

assinaturas e mais 2 funcionários para que fiquem na parte interna, orientando quanto 

a locais para sentar;

j) quanto aos equipamentos utilizados durante a assembleia, foram avaliados como bons, 

porém conforme foi observado o som teve algumas oscilações, dificultando ao pessoal 

que estava mais ao fundo,  escutar com clareza o que estava sendo explanado. Suges-

tão de contratar um bom técnico e som mecânico ou cobrar mais qualidade daquele 

contratado. Boa parte do sucesso da assembleia provém desse item, tendo em vista que 

os assuntos são proferidos perante ao público por meio desses equipamentos;
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k) em relação ao transporte oferecido pela cooperativa, aquelas pessoas que fizeram uso 

dele e responderam o questionário avaliaram como bom;

l) quanto ao entretenimento. Considerando que nesta assembleia houve somente almoço 

após as atividades, a avaliação em geral foi boa, porém houve pessoas que a conside-

raram regular. Pelo fato da assembleia ocorrer somente uma vez por ano e que é um 

momento de maior aproximação dos funcionários e direção junto ao quadro social, 

esta equipe de estágio sugere um dia de atividades diversas. Podendo algumas serem 

feitas em paralelo com a assembleia, como atividades para as mulheres, adolescentes e 

crianças, deixando no espaço de votação apenas os associados. Podendo ter brincadei-

ras para as crianças: como cama elástica, piscina de bolinhas, gincana, Copa Cresol 

Mirim, dentre outras. Para as mulheres pode-se aproveitar o momento para fornecer 

algum curso: panificação, doces, artesanato, reaproveitamento, palestras, entre outras. 

Pode também se pensar na organização de uma tarde esportiva, Copa Cresol Munici-

pal com jogos variados para homens, mulheres e crianças. Feiras (artesanato, produtos 

da agricultura familiar), atividades culturais (dança, filme, desenho) e muitas outras 

opções de atividades. Tornando o dia agradável e atrativo para que toda a família par-

ticipe e sinta-se motivada retornar na próxima assembleia;

m) quanto a limpeza do local, avaliaram como boa e ótima;

n) estacionamento, foi avaliado como bom, tendo algumas respostas ao item regular. Po-

rém essa variável é difícil de agradar a maioria, pois nem todos os locais disponibili-

zam de local apropriado e em ótimas condições para se deixar o carro ou qualquer ou-

tro veículo. Considerando que neste dia estava chovendo e é interior.
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QUADRO 08 : Qualificação da assembleia

Ótimo
Bo
m Regular Ruim

Muito 
ruim Não responderam

Quanto a 
programação

Assuntos 
apresentados 43 58 6 1 0 16
Duração 16 56 10 0 0 42

Quanto a 
organização

Local 38 59 9 0 1 17
Instalações 29 54 17 2 0 22
Informações 32 54 4 0 0 34
Material oferecido 45 42 7 1 1 28
Pontualidade 13 26 39 9 4 33
Recepção 46 43 3 0 0 32
Equipamentos 26 55 6 5 1 31
Transporte 20 38 8 2 1 55
Entretenimento 13 36 13 1 0 61
Limpeza 43 47 5 0 0 29
Estacionamento 38 46 15 0 0 25

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

A data  escolhida  para  realização  da  assembleia  muitas  vezes  não  é  consultada  ao 

associado. Por isso, levantou-se como uma das questões de pesquisa, se ele tinha sugestão de 

dia  da  semana  e  período,  para  realização  das  assembleias,  facilitando  sua  participação. 

Conforme  se  observa  na  quadro  09,  houve  maior  ocorrência  pela  sexta-feira  de  manhã, 

seguido do sábado e segunda-feira, ambos para o período da manhã. Considera-se que pode 

ser alterado o dia caso sejam preparadas mais atividades para o período integral.

QUADRO 09: Sugestões de dias e horários para realização da assembleia.
DIAS PERÍODO FREQUÊNCIA

Segunda-feira
manhã 16
tarde 2
noite 2

Terça-feira manhã 1
noite 1

Quarta-feira manhã 10

Sexta-feira

manhã 22
tarde 1
noite 2
integral 5

Sábado

manhã 21
tarde 1
noite 3
integral 8

Fonte: Equipe de Estágio (2012)
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Visando  avaliar  de  forma  geral  a  assembleia  da  Cresol  Laranjeiras  do  Sul,  foi 

questionado os cooperados presentes quanto ao grau de satisfação. Das respostas obtidas a 

maioria avaliou como satisfatório, conforme se observa no Gráfico 20.

GRÁFICO 20: Grau de satisfação
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Quanto ao cerimonial foi avaliado como bom. A equipe de estágio menciona algumas 
sugestões que podem melhorar ainda mais:      
                                               

• providenciar um púlpito ou tribuna para o mestre de cerimônias, objeto este que forne-

ce mais segurança a sua fala;

• o cerimonial deve ser objetivo, sem muitas repetições;

• estabelecer um tempo  de fala para cada membro da mesa, no máximo, 10 min.;

• observou-se que havia muita conversa paralela ao fundo do pavilhão, devido a dificul-

dade de enxergar a frente e ouvir.  Sugestão de aumentar o volume do som.

De  acordo  com  as  respostas  dos  pesquisados  sugeriram  como  atividades 

complementares no dia da assembleia: tarde esportiva com gincanas, espaço para formação e 

palestra para divulgação dos financiamentos a pequenos agricultores. E salientaram que deve 

ser explicado melhor os assuntos e atentar para o horário da assembleia.

De  modo  geral,  a  assembleia  foi  avaliada  como  boa.  Os  convidados  foram  bem 

recepcionados. Alguns foram contemplados com brindes e até prêmios provindos de sorteio 

de Campanha interna, o que torna a assembleia mais atrativa.
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5.1.5 Análise da assembleia da Cresol de Virmond 

Esta assembleia foi realizada no dia 20 de abril de 2012 no período noturno.

Verificou-se que a maioria dos participantes na assembleia da Cresol Virmond , sendo 

que  dos  88  questionários  coletados,  77  pessoas  responderam que  residiam nessa  cidade, 

representando 87% do total  de respondentes,  como se observa  na Tabela  03.  Sendo que, 

houve  a  participação  de  07  associados  de  Cantagalo,  representando  o  percentual  de  8%. 

Considerando esses números sugere-se que a cooperativa procure identificar fatores negativos 

que levaram a baixa participação de associados,  não somente  dos outros municípios,  mas 

também do próprio município sede, podendo ser um desses fatores a distância, cabendo a esta 

reavaliar  o  local  de  realização  da  assembleia,  para  que  garanta  a  participação  de  mais 

associados dessas localidades.

TABELA 03: Município de residência dos associados presentes na assembleia. 
Cooperativa Frequência Frequência  relativa

  
Virmond 77 87%
Cantagalo 07 8%
Não  responderam 04 5%

Total 88 100
Fonte: Equipe de Estágio (2012) 

Procurou-se identificar se os cooperados participaram da pré-assembleia, e a maioria 

dos respondentes sendo um total de 48 pessoas informaram que não participaram e apenas 29 

dos respondentes confirmaram a participação. E os motivos apontados para a não participação 

foi  o  desconhecimento  do  dia,  falta  de  tempo,  e  houve  quem  não  justificou  o  motivo. 

Conforme  pode-se  observar  no  Gráfico  21.  E  diante  destes  dados  foi  questionado  se  os 

assuntos abordados na pré-assembleia,  foram mencionados na assembleia perante todos os 

cooperados e os 29 participantes afirmaram que sim.
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GRÁFICO 21: Participação na pré-assembleia
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Quanto aos assuntos expostos na assembleia,  procurou-se identificar  se foram bem 

explicados,  se  estavam  claros,  fáceis  de  entender,  considerando  que  é  um  momento  de 

socialização,  de colocar  o associado a par  da situação em que a  cooperativa  se encontra. 

Assim a partir das respostas obtidas no questionário aplicado na assembleia do ano de 2012, 

percebeu-se  que  foram  bem  explanados  e  mostraram-se  objetivos,  uma  vez  que  70% 

responderam que houve objetividade  na apresentação das propostas e assuntos abordados, 

como se observa no Gráfico 22.

GRÁFICO 22: Objetividade na exposição dos assuntos
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As  assembleias  do  Sistema  Cresol  têm  um  grande  número  de  participações  dos 

associados, comparando com outras cooperativas de crédito, no entanto, dos 88 associados 

que  responderam  a  pergunta  relacionada  a  este  assunto,  26  já  deixaram  de  participar, 

conforme  se  observa  no  Gráfico  23.  Porém,  o  número  de  não  participações  é  um tanto 

expressivo,  cabendo  analisar  os  diversos  fatores  que  levaram  a  essa  negatividade. 

Levantaram-se como principais motivos: dia em que estavam trabalhando, não foi informado 

da assembleia, falta de tempo e outros motivos, como: sócio a pouco tempo, local de difícil 

acesso, por ser um dia e horário não favorável  e ate descontentamento com a direção.

GRÁFICO 23: Possível não participação em alguma assembleia da Cresol.
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Assim,  com a demonstração  desses  motivos,  cabe  rever  se  a  assembleia  tem sido 

realizada  em  uma  data  e  o  local  adequado,  que  possibilite  a  maioria  dos  associados 

participarem.

Considerando  que  o  Sistema  Cresol  é  formado  por  cooperativas  de  crédito  com 

interação solidária, que apesar de serem independentes e terem regras próprias de conduta, são 

solidárias entre si, auxiliam-se mutuamente e apresentam uma responsabilidade compartilhada 

entre  cooperados  e  dirigentes,  os  quais  devem  acompanhar  e  ter  controle  sobre  seu 

funcionamento. Sabe-se que os agricultores familiares uma vez associados são os  “clientes” 

que dão vida a cooperativa,  por isso buscou –se identificar  com uma das perguntas,  se o 

cooperado se considera importante para a cooperativa, se esta tem dado atenção, valor a ele.
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Das  respostas  obtidas  quase  que  unânime,  num  percentual  de  96%,  disseram  ser 

valorizados pela cooperativa, o que demonstra que a Cresol de Virmond vem desenvolvendo 

um trabalho positivo junto ao seu quadro social.  

Outra  questão  abordada  nesta  pesquisa,  com  a  finalidade  de  verificar  como  a 

cooperativa pode melhorar as assembleias para ter mais participações de seu quadro social, foi 

questionar o associado se considera esse tipo de reunião importante para ter conhecimentos 

dos processos executados pela sua cooperativa, como está a gestão, quais os novos produtos e 

serviços que esta vem oferecendo, se tem sido proveitosa, entre outros fatores.

De acordo com as respostas obtidas, a maioria dos entrevistados afirmam ser um meio 

adequado para essa finalidade. O que tem demonstrado que as assembleias é um momento de 

troca de informações, possibilitando as pessoas ter um contato maior com a política que esta 

pratica. 

Uma  assembleia  tem  certas  normas  a  serem  cumpridas,  principalmente,  para 

cooperativas  de crédito.  Uma delas é a obrigatoriedade em publicar  e colocar a mostra  o 

Edital de Convocação, para que os associados tomem conhecimento da data, local e assuntos 

a serem abordados. Outras formas de divulgação é por meio da entrega de convites, inserção 

em Rádio, publicação em Jornal impresso, envio de mensagens via celular, pré-assembleia, 

informações que os próprios cooperados passam um para o outro, dentre outras formas.

Nesta pesquisa buscou-se identificar por qual meio os associados ficaram sabendo da 

assembleia, para que se possa ampliar e melhorar o método mais utilizado. Como pode se 

observar no Gráfico 24, a forma mais acessível e usada foi o convite, meio mais formal de se 

convidar  uma  pessoa,  tem-se  um  contato  mais  direto,  valorizando,  conversando  com  o 

associado. Seguido a outra maneira bastante votada foi a divulgação em Rádio, uma vez que 

os agricultores ouvem bastante esse veículo de comunicação, tornando a mensagem melhor 

transmitida. Percebe-se que o Edital, também teve uma votação considerável, o qual é afixado 

no mural da cooperativa o que torna de fácil visualização, porém pode passar despercebido 

pois foi a opção menos mencionada, exigindo ser complementado o convite de forma falada. 
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GRÁFICO 24: Meios de informar o associado da realização de uma assembleia
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Uma forma de tornar a assembleia mais atrativa e produtiva é buscando saber se ela 

vem sendo organizada de maneira satisfatória: se o local tem sido adequado, se as condições 

são boas, oferecem certo conforto e segurança a quem participa, é realizada em um ambiente 

harmonioso, limpo, agradável, enfim, são fatores que podem determinar a participação ou não 

das pessoas nesse evento.

Conforme mostra o quadro 10, uma das perguntas da pesquisa objetivou avaliar esses 

fatores ligados a realização da assembleia, sendo o primeiro deles: 

a) quanto a satisfação do cooperado em relação aos assuntos apresentados. Verificou-se 

com as respostas que foi boa a apresentação, podendo ser melhor explanado. Sugestão 

de  usar  formas  mais  objetivas  e  práticas  de  se  explicar  o  assunto  facilitando  o 

entendimento;

b) quanto a duração da assembleia foi avaliada como boa. Estava previsto o início para às 

19h, mas começou às 19h40min encerrando-se às 21h, duração de 1h20 min, o que é 

considerado um tempo suficiente para ser repassada as informações necessárias. Para 

isso no, sugere-se que não ocorra atraso, o que torna a assembleia cansativa, disper-

sando muito as pessoas;

c) em relação ao local, a maioria avaliou entre ótimo e bom, o que demonstra que a esco-

lha tem sido assertiva. O local foi bem aproveitado havendo uma boa distribuição;
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d) em relação as instalações, responderam estar ótima. Mediante observações da equipe 

de estágio, sugere-se algumas providências simples para melhorar esse item, conside-

rando o conforto e bem estar dos participantes:

• água no local: providenciar no mínimo dois bebedouros, com copos suficientes e cesto 

de lixo;

• verificar a iluminação do local;

• caracterizar o espaço com banner, faixas e  folders da Cresol. Se possível, decorar o 

ambiente com temas da agricultura familiar.

e) quanto as informações repassadas no dia do evento, a avaliação variou entre boa e óti-

ma;

f) quanto ao material oferecido no dia da assembleia, ilustrando melhor o conteúdo apre-

sentado, recebeu avaliação como bom;

g) pontualidade, esse item deve ser reavaliado pela cooperativa, mesmo tendo em vista 

ser considerado como bom, houve quem avaliou com regular e ruim. A duração foi de 

1h20min, ocorrendo atraso de mais de 40min de acordo com horário previsto para iní-

cio. Esse atraso atrapalha toda a programação e causa irritação as pessoas que chegam 

no horário. Sugestão para que a última convocação seja às 18h30min, com tolerância 

de no máximo 30 minutos para o início da assembleia;

h) quanto a recepção, foi avaliada como ótima. As pessoas foram muito bem recepciona-

das. De acordo com as observações poderia ter sido melhor sinalizada, evitando filas 

muito longas, pois estava chovendo nesta noite e a demora na identificação fez com 

que alguns sócios aguardassem na chuva, a demora na entrada e atraso ao início da as-

sembleia e a equipe de recepção chegou depois que certo numero de associados já es-

tavam presentes no local;

i) colocar placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas mesas da entrada direcio-

nando o pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no mínimo 2 funcionários 

para que se dirija aos presentes que estão na parte externa do local, orientando-os para 

assinaturas e mais 2 funcionários para que fiquem na parte interna, orientando quanto 
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a locais para sentar, fornecendo informações quando requisitas, enfim, dando suporte 

ao evento;

j) quanto aos equipamentos utilizados durante a assembleia, foram avaliados como bons, 

porém conforme foi observado o som teve algumas oscilações, dificultando ao pessoal 

que estava mais ao fundo,  escutar com clareza o que estava sendo explanado. Suges-

tão de contratar um bom técnico e som mecânico ou cobrar mais qualidade daquele 

contratado. Boa parte do sucesso da assembleia provém desse item, tendo em vista que 

os assuntos são proferidos perante ao público por meio desses equipamentos;

k) em relação ao transporte oferecido pela cooperativa, aquelas pessoas que fizeram uso 

dele e responderam o questionário avaliaram como ótimo;

l) quanto ao entretenimento. Considerando a avaliação em geral foi boa, porém houve 

pessoas que a consideraram regular. Pelo fato da assembleia ocorrer somente uma vez 

por ano e que é um momento de maior aproximação dos funcionários e direção junto 

ao quadro social, esta equipe de estágio sugere um dia de atividades diversas. Podendo 

ter brincadeiras para as crianças: como cama elástica, piscina de bolinhas, gincana, 

Copa Cresol Mirim, dentre outras. Para as mulheres pode-se aproveitar o momento 

para fornecer algum curso: panificação, doces, artesanato, reaproveitamento, palestras, 

entre outras. Pode também se pensar na organização de uma tarde esportiva, Copa 

Cresol Municipal com jogos variados para homens, mulheres e crianças. Feira de pro-

dutos, baile e muitas outras opções de atividades. Tornando o dia agradável e atrativo 

para que toda a família participe e sinta-se motivada em voltar na próxima assembleia;

m) quanto a limpeza do local, avaliaram como ótima e boa;

n) estacionamento, foi avaliado como bom, tendo algumas respostas ao item regular. Po-

rém essa variável é difícil de agradar a maioria, pois nem todos os locais disponibili-

zam de local apropriado e em ótimas condições para se deixar o carro ou qualquer ou-

tro veículo. 
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QUADRO 10: Qualificação da assembleia

Ótimo Bom Regular Ruim
Muito 
ruim Não responderam

Quanto a 
programação

Assuntos 
apresentados 29 33 4 0 0 22
Duração 12 27 14 0 0 35

Quanto a 
organização

Local 34 23 1 0 0 30
Instalações 30 27 4 1 0 26
Informações 23 25 6 1 0 33

Material oferecido 27 31 6 0 0 24
Pontualidade 15 29 11 4 0 29
Recepção 36 23 1 0 0 28
Equipamentos 21 28 6 2 2 29
Transporte 10 3 3 1 1 70
Entretenimento 10 21 1 2 0 54
Limpeza 32 27 0 0 0 29
Estacionamento 24 28 3 2 1 30

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

A data  escolhida  para  realização  da  assembleia  muitas  vezes  não  é  consultada  ao 

associado. Por isso, levantou-se como uma das questões de pesquisa, se ele tinha sugestão de 

dia  da  semana  e  período,  para  realização  das  assembleias,  facilitando  sua  participação. 

Conforme se observa no quadro 11, houve maior ocorrência pela sexta-feira a noite, seguido 

do sábado a noite e o mês mais apropriando segundo as respostas dos cooperados é abril. 

Considera-se  que  pode  ser  alterado  o  dia  caso  sejam preparadas  mais  atividades  para  o 

período integral.

QUADRO 11: Sugestões de dias e horários para realização da assembleia
DIAS   PERÍODO   FREQUÊNCIA

Segunda-feira

manhã
tarde
noite 6
integral

Terça-feira manhã
noite 4

Quarta-feira manhã 1

Sexta-feira

manhã 2
tarde 1
noite 26
integral

Sábado

manhã 4
tarde
noite 16
integral

Fonte: Equipe de Estágio (2012)
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Visando avaliar de forma geral a assembleia da Cresol Virmond, foi questionado os 

cooperados presentes quanto ao grau de satisfação.  Das respostas obtidas a maioria sendo 

75% avaliou como satisfatório, conforme se observa no Gráfico 25.

GRÁFICO 25: Grau de satisfação
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Quanto ao cerimonial foi avaliado como bom. A equipe de estágio menciona algumas 

sugestões que podem melhorar ainda mais:                                                     

• o cerimonial deve ser objetivo, sem muitas repetições;

• estabelecer um tempo  de fala para cada membro da mesa, no máximo, 10 min.;

• observou-se que havia muita conversa paralela ao fundo do pavilhão, devido a dificul-

dade de enxergar a frente e ouvir.  Sugestão de aumentar o volume do som.

• Ao redigir o convite para a assembleia verificar as normas e termos atuais, pois alguns 

observados já estão em desuso. 

• Organizar melhor a recepção para aperfeiçoar o processo de identificação dos coopera-

dos.

De  acordo  com as  respostas  dos  pesquisados  alguns  associados  sugeriram que  se 

realize pré-assembleias em Cantagalo, melhorar o atendimento em determinados horários na 

cooperativa, maior interação e união entre os membros da direção.
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5.1.6 Análise da assembleia da Cresol de Cândido de Abreu

Esta  assembleia  foi  realizada  no  dia  19  de  abril  de  2012  no  período  noturno. 

Verificou-se que a  maioria  dos participantes  na assembleia  da Cresol  Cândido de Abreu, 

residem no município sede, sendo que dos 97 questionários coletados 70%  responderam que 

residem em Cândido de Abreu, como se observa no tabela 04. Essa grande participação talvez 

se deva a facilidade e proximidade do local do evento em relação à residência dos associados, 

tendo em vista ser um município agrícola. Do município de Reserva, houve a participação de 

7% dos associados. Quanto aos municípios Rio Branco do Ivaí e Boa Vista pertencentes a 

área de abrangência desta cooperativa, houve a participação de apenas um associado. 

TABELA 04: Município de residência dos associados presentes na assembleia. 
Cooperativa Frequência Frequência relativa

  
Rio Branco do Ivaí 1 1
Boa Vista 1 1
Reserva 7 7
Cândido de Abreu 68 70
Não responderam 20 21
Total 97 100

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Todas as cooperativas podem realizar pré-assembleias, que são feitas nas localidades, 

com a finalidade de se aproximar mais ao associado, expondo e explicando previamente os 

assuntos  a  serem  colocados  em  votação  na  assembleia,  momento  também  para  expor  a 

situação  da  cooperativa  e  os  produtos  e  serviços  que  esta  vem  oferecendo.  Por  isso,  a 

importância  dos  associados  participarem dessa  reunião,  podendo  questionar,  havendo  um 

tempo maior para discussões.

Relacionado a este tema, foi questionado os associados presentes na assembleia da 

Cresol Cândido de Abreu, se haviam participado da pré-assembleia. Conforme Gráfico 26, 

das 97 respostas, 29% dos associados afirmaram ter participado, enquanto, que 33% não. 

Dessas pessoas que não participaram levantaram-se os seguintes motivos: 

a) Sete pessoas alegaram não ter sido convidado;

b) Duas afirmaram estar viajando nesse dia;

c) Cinco não sabiam da pré-assembleia;

d) Um não foi por falta de transporte;
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e) Dois não eram associados ainda;

f) Um alegou estará trabalhando neste dia;

g) Quatro por outro motivos.

GRÁFICO 26: Participações na pré-assembleia
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Fonte: Equipe de estágio (2012)

Das pessoas que participaram da pré-assembleia, questionou-se se os assuntos foram 

aceitos ou mencionados na Assembleia Geral.

De acordo com as 97 respostas levantadas obteve-se os seguintes dados, de acordo 

com  o  Gráfico  27,  24%  dos  associados  afirmaram  que  os  assuntos  foram  aceitos  e 

mencionados na assembleia, 11% mencionaram ter sido parcialmente mencionado e aceito, 

46%  responderam não ter sido mencionado e nem aceito pela assembleia e 19% dos sócios 

não responderam esta questão.
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GRÁFICO 27: Nível de aceitação dos assuntos tratados na pré-assembleia.
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Fonte: Equipe de estágio (2012)

Os dados demonstraram que os assuntos tratados na pré-assembleia, nem todos foram 

discutidos e aceitos na assembleia, o que deve ser revisto, para evitar esse desencontro de 

informações.

Quanto aos assuntos expostos na assembleia,  procurou-se identificar  se foram bem 

explicados,  se  estavam  claros,  fáceis  de  entender,  considerando  que  é  um  momento  de 

socialização,  de colocar  o associado a par  da situação em que a  cooperativa  se encontra. 

Assim a partir das respostas obtidas, percebeu-se que foram bem explanados e mostraram-se 

objetivos,  uma  vez  que  54%  responderam  que  houve  objetividade  na  apresentação  das 

propostas e assuntos abordados, como se observa no Gráfico 28.

Houve como  justificativa  daquelas  pessoas  que  consideraram que  os  assuntos  não 

foram claros, de que o tempo foi insuficiente para maiores explicações e por não escutarem 

com  clareza  o  que  estava  sendo  transmitido,  muito  barulho  e  conversa  paralela,  daí  a 

importância de um som bem regulado.
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GRÁFICO 28: Objetividade na exposição dos assuntos
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O próximo questionamento trata das participações do quadro social nas assembleias, 

dos 97 associados que responderam a pergunta relacionada a este assunto, 30%  já deixaram 

de  participar,  apesar  da  maioria  (46%)  sempre  que  possível,  estão  participando  das 

assembleias, conforme se observa no Gráfico 29. Porém, o número de não participações é um 

tanto  expressivo,  cabendo  analisar  os  diversos  fatores  que  levaram  a  essa  negatividade. 

Levantaram-se como principais motivos: dia em que estavam trabalhando, não foi informado 

ou não foi convidado para assembleia,  não tinha transporte,  ainda não era  sócio e outros 

motivos pessoais não especificados. Assim, cabe rever se a assembleia tem sido realizada em 

uma data e local adequado, que possibilite a maioria dos associados participarem. Pois devido 

a  essa  época  de  assembleias  ser  um  momento  de  colheita  em  diversas  regiões,  muitos 

associados estão envolvidos com seus afazeres na propriedade. Por isso, deve-se escolher uma 

data que possibilite a participação de grande maioria do quadro social da cooperativa.
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GRÁFICO 29: Possível não participação em alguma assembleia da Cresol.
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O Sistema Cresol é formado por cooperativas de crédito com interação solidária, que 

apesar de serem independentes e terem regras próprias de conduta, são solidárias entre si, 

auxiliam-se mutuamente e apresentam uma responsabilidade compartilhada entre cooperados 

e dirigentes, os quais devem acompanhar e ter controle sobre seu funcionamento. Sabe-se que 

os agricultores familiares uma vez associados são os “clientes” que dão vida a cooperativa, 

por isso buscou-se identificar com uma das perguntas, se o cooperado se considera importante 

para a cooperativa, se esta tem dado atenção, valor a ele.

Das respostas obtidas foi unânime (100%) os associados que disseram ser valorizados 

pela cooperativa, o que demonstra que a Cresol Cândido de Abreu  vem desenvolvendo um 

trabalho positivo junto ao seu quadro social.  

Outra  questão  abordada  nesta  pesquisa,  com  a  finalidade  de  verificar  como  a 

cooperativa pode melhorar as assembleias para ter mais participações de seu quadro social, foi 

questionar o associado se considera esse tipo de reunião importante para ter conhecimentos 

dos processos executados pela sua cooperativa, como está a gestão, quais os novos produtos e 

serviços que esta vem oferecendo, se tem sido proveitosa, entre outros fatores.

De acordo com as respostas obtidas, a maioria afirmou ser um meio adequado para 

essa  finalidade,  representando  82%  dos  respondentes.  O  que  tem  demonstrado  que  as 

assembleias é um momento de troca de informações, possibilitando as pessoas ter um contato 

maior com a política que esta sendo praticada. 
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Uma  assembleia  tem  certas  normas  a  serem  cumpridas,  principalmente,  para 

cooperativas de crédito.  Uma delas é a obrigatoriedade em publicar em jornal e colocar a 

mostra o Edital de Convocação, para que os associados tomem conhecimento da data, local e 

assuntos a serem abordados. Outras formas de divulgação é por meio da entrega de convites, 

inserção  em Rádio,  publicação  em Jornal  impresso,  envio  de mensagens  via  celular,  pré-

assembleia, informações que os próprios cooperados passam um para o outro, dentre outras 

formas. Nesta pesquisa buscou-se identificar por qual meio os associados ficaram sabendo da 

assembleia, para que se possa ampliar e melhorar o método mais utilizado. 

Como pode se observar no Gráfico 30, a forma mais acessível e usada foi o convite 

(46%),  meio  mais  formal  de  se  convidar  uma  pessoa,  tem-se  um  contato  mais  direto, 

valorizando, conversando com o associado. Seguido da divulgação em Rádio (32%) e Edital 

(11%), o qual é afixado no mural da cooperativa, o que torna de fácil visualização, porém 

pode passar despercebido, exigindo ser complementado o convite de forma falada. 

GRÁFICO 30: Meios de informar o associado da realização de uma assembleia
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Uma forma de tornar a assembleia mais atrativa e produtiva é buscando saber se ela 

vem sendo organizada de maneira satisfatória: se o local tem sido adequado, se as condições 

são  boas,  oferecem  certo  conforto  e  segurança  a  quem  participa  se  é  realizada  em  um 

ambiente  harmonioso,  limpo,  agradável,  enfim,  são  fatores  que  podem  determinar  a 

participação ou não das pessoas nesse evento.

Conforme mostra a quadro 12, uma das perguntas da pesquisa objetivou avaliar esses 

fatores ligados a realização da assembleia, sendo o primeiro deles: 
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a) quanto a satisfação do cooperado em relação aos assuntos apresentados. Verificou-se 

com as respostas que foi boa (30%) a apresentação, podendo ser melhor explanada. 

Sugestão de usar formas mais objetivas e práticas de se explicar o assunto facilitando 

o entendimento;

b) quanto a duração da assembleia foi avaliada como boa (21%), sendo que 55% dos só-

cios não responderam esta questão. Estava previsto o início para às 18h, começando às 

18h45min, encerrando-se às 21h, duração em torno de 2h15min, o que é considerado 

um tempo mais que suficiente para ser repassada as informações necessárias. Sugere-

se que não ocorra atraso mais que 1h, o que torna a assembleia cansativa, dispersando 

muito as pessoas, tendo em vista que o término atrasa o horário do jantar. Outro ponto 

é estabelecer um tempo de fala para cada membro da mesa, sendo de 05 a 10min, para 

que não ultrapasse meia hora. Nesta assembleia o tempo total de falas dos componen-

tes da mesa foi de 25min, estando no tempo recomendado. Além disso, é aconselhável 

que a mesa seja composta por no máximo 6 membros. No caso desta assembleia havia 

8 membros, podendo alguns representantes municipais ter sido mencionado sua pre-

sença no evento, não precisando ser chamado a mesa;

c) em relação ao local, a maioria (38%) avaliou como ótimo, o que demonstra que a es-

colha foi assertiva;

d) em relação as instalações, as respostas variaram entre ótima (24%) e boa (32%). Me-

diante observações da equipe de estágio,  sugerem-se algumas providências simples 

para melhorar esse item, considerando o conforto e bem estar dos participantes:

• água no local: providenciar no mínimo dois bebedouros, em local visível e de 

fácil acesso, com copos suficientes e cesto de lixo. Mencionar no início  da as-

sembleia a disponibilização desse serviço;

• caracterizar o espaço com banner, faixas e folders da Cresol. Se possível, deco-

rar o ambiente com temas da agricultura familiar;

• placas de sinalização: sugestão de colocar placas indicativas nos locais de aces-

so das pessoas, devido aquelas que vêm de outro município e quem não conhe-

ce o local. Ex.: Assinaturas livros de presença, Entrega de brindes, banheiro, 

bebedouro e outras.
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e) quanto as informações repassadas no dia do evento, a avaliação foi ótima (23%) apesar 

da maioria (48%) não ter respondido esta questão, o que demonstra que a equipe de re-

cepção estava preparada para este fim;

f) quanto ao material oferecido no dia da assembleia, ilustrando melhor o conteúdo apre-

sentado, recebeu avaliação como bom (33%);

g) pontualidade, esse item foi avaliado como regular (22%) e teve respostas como ruim 

(4%), 20% avaliaram tem sido boa.  A duração foi de 2h15min, ocorrendo atraso de 

45min de acordo com horário previsto para início. Sugestão para que a última convo-

cação seja às 18h, com tolerância de no máximo 30 minutos para o início da assem-

bleia;

h) quanto a recepção, foi avaliada entre ótima (35%) e boa (24%). As pessoas foram bem 

recepcionadas. De acordo com as observações poderia ter sido melhor sinalizada, evi-

tando filas muito longas, ocasionando a demora na entrada e atraso ao início da assem-

bleia;

i) colocar placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas mesas da entrada direcio-

nando o pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no mínimo 2 funcionários 

para que se dirija aos presentes que estão na parte externa do local, orientando-os para 

assinatura dos livros e mais 2 funcionários para que fiquem na parte interna, orientan-

do quanto a locais para sentar, fornecendo informações quando requisitas, enfim, dan-

do suporte ao evento;

j) quanto aos equipamentos utilizados durante a assembleia, foram avaliados como bons 

(27%), porém conforme foi observado o som teve algumas oscilações; estava baixo, 

dificultando ao pessoal que estava mais ao fundo escutar com clareza o que estava 

sendo explanado. Sugestão de contratar um bom técnico e som mecânico ou cobrar 

mais qualidade daquele contratado. Boa parte do sucesso da assembleia provém desse 

item, tendo em vista que os assuntos são proferidos perante ao público por meio des-

ses equipamentos;
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k) em relação ao transporte oferecido pela cooperativa, aquelas pessoas que fizeram uso 

dele e responderam o questionário avaliaram como ótimo (11%), sendo que o restante 

não usaram esse serviço, representando 75% dos respondentes;

l) quanto ao entretenimento. Considerando que nesta assembleia após a reunião houve 

baile, a avaliação em geral foi ótima (19%), pois 59% dos pesquisados não responde-

ram essa pergunta. Pelo fato da assembleia ocorrer somente uma vez por ano e que é 

um momento de maior aproximação dos funcionários e direção junto ao quadro social, 

esta equipe de estágio sugere um dia de atividades diversas. Podendo ter brincadeiras 

para as crianças: como cama elástica, piscina de bolinhas, gincana, Copa Cresol Mi-

rim, dentre outras. Para as mulheres pode-se aproveitar o momento para fornecer al-

gum curso: panificação,  doces, artesanato, reaproveitamento,  palestras, entre outras. 

Pode também se pensar na organização de uma tarde esportiva, Copa Cresol Munici-

pal com jogos variados para homens, mulheres e crianças. Feira de produtos, baile e 

muitas outras opções de atividades. Tornando o dia agradável e atrativo para que toda 

a família participe e sinta-se motivada em voltar na próxima assembleia;

m) quanto a limpeza do local, as respostas variaram entre ótima (30%) e boa (29%);

n) estacionamento, avaliaram como bom (32%), tendo algumas respostas ao item regular 

(7%). Porém essa variável é difícil de agradar a maioria, pois nem todos os locais dis-

ponibilizam de local apropriado e em ótimas condições para se deixar o carro ou qual-

quer outro veículo. 
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QUADRO 12: Qualificação da assembleia

Ótimo Bom Regular Ruim
Muito 
ruim Não responderam

Quanto a 
programação

Assuntos 
apresentados 27 29 4 0 1 36
Duração 11 20 13 0 0 53

Quanto a 
organização

Local 37 25 2 0 0 33
Instalações 23 31 10 0 0 33
Informações 22 19 9 0 0 47
Material oferecido 28 32 5 1 0 31
Pontualidade 15 19 21 4 2 36
Recepção 34 23 3 0 0 37
Equipamentos 19 26 8 5 5 34

Quanto aos 
serviços 
oferecidos

Transporte 10 9 0 1 4 73
Entretenimento 18 17 4 0 0 58
Limpeza 29 28 1 0 0 39
Estacionamento 25 31 7 1 0 33

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

A data  escolhida  para  realização  da  assembleia  muitas  vezes  não  é  consultada  ao 

associado. Por isso, levantou-se como uma das questões de pesquisa, se ele tinha sugestão de 

dia  da  semana  e  período  para  realização  das  assembleias,  facilitando  sua  participação. 

Conforme se observa no quadro 13, houve maior preferência pelo sábado o dia todo, seguido 

da sexta-feira à noite e quarta-feira de manhã. 

QUADRO 13: Sugestões de dias e horários para realização da assembleia

DIAS PERÍODO FREQUÊNCIA
Segunda-feira tarde 7

Terça-feira noite 5
Quarta-feira manhã 10

Sexta-feira
tarde 2
noite 18
integral 4

Sábado tarde 2
integral 29

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Predominância pelo mês de abril, conforme demonstra o Gráfico 31. Considera-se que 

pode ser alterado o dia caso sejam preparadas mais atividades para o período integral. 
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GRÁFICO 31: mês sugerido
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Visando  avaliar  de  forma  geral  a  assembleia  da  Cresol  Cândido  de  Abreu,  foi 

questionado os cooperados presentes quanto ao grau de satisfação. Das respostas obtidas a 

maioria (64%) avaliou como satisfatório, conforme se observa no Gráfico 32.

GRÁFICO 32: Grau de satisfação
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)     
                

Houve  algumas  reclamações  e  sugestões  por  parte  de  alguns  associados,  sendo: 

votação em separado após ser explicado cada proposta, melhorar a divulgação dos programas 
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de Políticas Públicas, não haver tanta burocracia par aos jovens associados, cumprir com a 

pontualidade para início da assembleia, melhorar a organização da hora da refeição.

Quanto ao cerimonial foi avaliado como bom. A equipe de estágio menciona algumas 

sugestões que podem melhorar ainda mais:                                                     

• providenciar um púlpito ou tribuna para o mestre de cerimônias, objeto este que forne-

ce mais segurança a sua fala;

• o cerimonial deve ser objetivo, sem muitas repetições;

• estabelecer um tempo  de fala para cada membro da mesa, no máximo, 10 min.;

• observou-se que havia muita conversa paralela ao fundo do pavilhão, devido a dificul-

dade de enxergar a frente e ouvir.  Sugestão de melhorar a qualidade e aumentar o vo-

lume do som;

• aconselha-se antes do início da assembleia entreter o pessoal com: música, DVD musi-

cal, vídeos engraçados, filmes (Charlin Chaplin, Sítio do pica pau amarelo, Mazarope, 

Pedro Malazarte e outros filmes da época), fotos tiradas na comunidade ou em visita 

aos associados, para que todos ao entrar no salão vão se acomodando evitando maiores 

atrasos;

• sempre providenciar água (garrafas sem rótulo com copo de vidro) na mesa das autori-

dades;

• enfim é importante ter comissões de trabalho, delegando responsabilidades para várias 

pessoas. Por exemplo: alguns funcionários ficam responsáveis pela organização do es-

paço, outros ficam com a função de organizar a mesa de autoridades, data show e ou-

tros detalhes, outros ficam na recepção, etc.

De  modo  geral,  a  assembleia  foi  avaliada  como  boa.  Os  convidados  foram  bem 

recepcionados. Após o evento houve jantar e baile o que tornou a assembleia mais atrativa.

5.1.7 Análise da assembleia da Cresol de Prudentópolis

Esta assembleia foi realizada no dia 21 de abril de 2012 no período. Verificou-se que a 

maioria  dos  participantes  na  assembleia  da  Cresol  Prudentópolis,  dos  91  questionários 

coletados, 65 pessoas responderam que residiam nessa cidade, representando 72% do total de 

respondentes,  como  se  observa  na  Tabela  17.  Do  município  de  Guamiranga,  houve  a 

participação de 21 associados, representando o percentual de 23%. Seguido pela localidade de 
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Ivaí  com  4%  de  participação.  Considerando  esses  números  sugere-se  que  a  cooperativa 

procure  identificar  fatores  negativos  que levaram a baixa participação  de associados,  não 

somente dos outros três municípios, mas também do próprio município sede, considerando 

que a cooperativa apresentava neste período 1377 associados, tendo a presença de apenas 208 

sócios na assembleia. 

TABELA 05: Município de residência dos associados presentes na assembleia.
Cooperativa Frequência Frequência relativa %

  
Prudentópolis 65 72
Guamiranga 21 23
Ivaí 04 4
Queimados 1 1

Total 91 100
Fonte: Equipe de Estágio (2012)

     
Procurou-se identificar se os cooperados participaram da pré-assembleia, e a maioria 

dos respondentes sendo um total de 47 pessoas informaram que não participaram. Os motivos 

apontados pelos cooperados foram que não houve informação ou convite a respeito, outros 

por falta de tempo. Dentre os pesquisados 44 afirmaram ter participado da pré-assembleia e 4 

não responderam esta questão.

Diante  destes  dados  foi  questionado  se  os  assuntos  abordados  na  pré-assembleia, 

foram  mencionados  na  assembleia,  40  participantes  afirmaram  que  sim,  02  pessoas 

responderam parcialmente e 7 associados responderam que não, que ficou faltando alguns 

assuntos em aberto, como se observa no gráfico 33:

GRÁFICO 33: Nível de aceitação dos assuntos tratados na pré-assembleia
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Quanto aos assuntos expostos na assembleia,  procurou-se identificar  se foram bem 

explicados,  se  estavam  claros,  fáceis  de  entender,  considerando  que  é  um  momento  de 

socialização,  de colocar  o associado a par  da situação em que a  cooperativa  se encontra. 

Assim a partir das respostas obtidas no questionário aplicado na assembleia do ano de 2012, 

percebeu-se  que  foram  bem  explanados  e  mostraram-se  objetivos,  uma  vez  que  70% 

responderam que houve objetividade na apresentação das propostas e assuntos abordados.

As  assembleias  do  Sistema  Cresol  têm  um  grande  número  de  participações  dos 

associados, comparando com outras cooperativas de crédito, no entanto, dos 95 associados 

que  responderam  a  pergunta  relacionada  a  este  assunto,  51  já  deixaram  de  participar, 

conforme  se  observa  no  Gráfico  34.  Porém,  o  número  de  não  participações  é  um tanto 

expressivo,  cabendo  analisar  os  diversos  fatores  que  levaram  a  essa  negatividade. 

Levantaram-se como principais motivos: novamente foi colocado pelos sócios que não foram 

informados da assembleia, falta de tempo, não tinha transporte, sócio a pouco tempo, motivos 

particulares, trabalho e outros.

Assim,  com a demonstração  desses  motivos,  cabe  rever  se  a  assembleia  tem sido 

realizada  em  uma  data  e  o  local  adequado,  que  possibilite  a  maioria  dos  associados 

participarem.

GRÁFICO 34: Possível não participação em alguma assembleia da Cresol.

Fonte: Equipe de Estágio (2012)
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Considerando  que  o  Sistema  Cresol  é  formado  por  cooperativas  de  crédito  com 

interação solidária, que apesar de serem independentes e terem regras próprias de conduta, são 

solidárias entre si, auxiliam-se mutuamente e apresentam uma responsabilidade compartilhada 

entre  cooperados  e  dirigentes,  os  quais  devem  acompanhar  e  ter  controle  sobre  seu 

funcionamento. Sabe-se que os agricultores familiares uma vez associados são os “clientes” 

que  dão  vida  a  cooperativa,  por  isso  buscou-se  identificar  com uma das  perguntas,  se  o 

cooperado se considera importante para a cooperativa, se esta tem dado atenção, valor a ele. 

Das  respostas  obtidas  quase  que  unânime,  num  percentual  de  96%  dos  sócios, 

disseram serem valorizados pela cooperativa, o que demonstra que a Cresol de Prudentópolis 

vem desenvolvendo um trabalho positivo junto ao seu quadro social.  

Outra  questão  abordada  nesta  pesquisa,  com  a  finalidade  de  verificar  como  a 

cooperativa pode melhorar as assembleias para ter mais participações de seu quadro social, foi 

questionar o associado se considera esse tipo de reunião importante para ter conhecimentos 

dos processos executados pela sua cooperativa, como está a gestão, quais os novos produtos e 

serviços que esta vem oferecendo, se tem sido proveitosa, entre outros fatores. 

De acordo com as respostas obtidas, todos os entrevistados afirmaram ser um meio 

adequado para essa finalidade. O que tem demonstrado que as assembleias é um momento de 

troca de informações, possibilitando as pessoas ter um contato maior com a política que esta 

pratica. 

Uma  assembleia  tem  certas  normas  a  serem  cumpridas,  principalmente,  para 

cooperativas  de crédito.  Uma delas é a obrigatoriedade em publicar  e colocar a mostra  o 

Edital de Convocação, para que os associados tomem conhecimento da data, local e assuntos 

a serem abordados. Outras formas de divulgação é por meio da entrega de convites, inserção 

em Rádio, publicação em Jornal impresso, envio de mensagens via celular, pré-assembleia, 

informações que os próprios cooperados passam um para o outro, dentre outras formas.

Nesta pesquisa buscou-se identificar por qual meio os associados ficaram sabendo da 

assembleia, para que se possa ampliar e melhorar o método mais utilizado. Como pode se 

observar no Gráfico 35, a forma mais acessível e usada foi o convite, meio mais formal de se 

convidar  uma  pessoa,  tem-se  um  contato  mais  direto,  valorizando,  conversando  com  o 

associado.  A outra  maneira  bastante  votada  foi  a  divulgação  em Rádio,  uma  vez  que  os 

agricultores  ouvem bastante  esse  veículo  de  comunicação,  tornando  a  mensagem melhor 

transmitida.  O Edital  que é afixado no mural da cooperativa para que permaneça de fácil 
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visualização,  pode passar despercebido,  pois foi à opção menos mencionada,  exigindo ser 

complementado o convite de forma falada.

GRÁFICO 35: Meios de informar o associado da realização de uma assembleia
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Fonte: Equipe de Estágio (2012)

Uma forma de tornar a assembleia mais atrativa e produtiva é buscando saber se ela 

vem sendo organizada de maneira satisfatória: se o local tem sido adequado, se as condições 

são boas, oferecem certo conforto e segurança a quem participa, é realizada em um ambiente 

harmonioso, limpo, agradável, enfim, são fatores que podem determinar a participação ou não 

das pessoas nesse evento.

Conforme mostra a quadro 14, uma das perguntas da pesquisa objetivou avaliar esses 

fatores ligados a realização da assembleia, sendo o primeiro deles: 

a) quanto a satisfação do cooperado em relação aos assuntos apresentados. Verificou-se 

com as respostas que foi boa a apresentação, podendo ser melhor explanado. Sugestão 

de  usar  formas  mais  objetivas  e  práticas  de  se  explicar  o  assunto  facilitando  o 

entendimento;

b) quanto a duração da assembleia foi avaliada como boa. Estava previsto o início para às 

9h, mas começou às 10h 15min encerrando-se às 12h 40min. No entanto, sugere-se 

que não ocorra atraso mais que 1h, o que torna a assembleia cansativa, dispersando 

muito as pessoas, tendo em vista que o término passa do horário de almoço. Outro 

ponto é estabelecer um tempo de fala para cada membro da mesa, aconselha-se não ul-

trapassar 6 membros;
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c) em relação ao local, a maioria avaliou entre bom e ótimo, o que demonstra que a esco-

lha tem sido assertiva;

d) em relação as instalações, responderam estar ótima. Mediante observações da equipe 

de estágio, sugerem-se algumas providências simples para melhorar esse item, consi-

derando o conforto e bem estar dos participantes:

a. procurar colocar placas de indicação para a assinatura de sócios e não sócios 

agilizando o direcionamento de cada participante;

b. providenciar um púlpito para o mestre de cerimônia.

e) quanto as informações repassadas no dia do evento, a avaliação variou entre boa e óti-

ma, os participantes estavam atentos e receptivos;

f) quanto ao material oferecido no dia da assembleia, ilustrando melhor o conteúdo apre-

sentado, recebeu avaliação como ótimo;

g) pontualidade, esse item deve ser reavaliado pela cooperativa, tendo em vista que os 

dados apontam que a avaliação ficou entre boa e ruim deve ser considerado. A duração 

foi de 2h25min, ocorrendo atraso de mais de 1h de acordo com horário previsto para 

início. Esse atraso atrapalha toda a programação e causa irritação as pessoas que che-

gam no horário. Sugestão para que a última convocação seja às 9 h, com tolerância de 

no máximo 30 minutos para o início da assembleia;

h) quanto a recepção, foi avaliada como ótima. As pessoas foram muito bem recepciona-

das. De acordo com as observações poderia ter sido melhor sinalizada, evitando filas 

muito longas, ocasionando a demora na entrada e atraso ao início da assembleia. Colo-

car placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas mesas da entrada direcionando o 

pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no mínimo 2 funcionários para que 

se dirija aos presentes que estão na parte externa do local, orientando-os para assinatu-

ras e mais 2 funcionários para que fiquem na parte interna, orientando quanto a locais 

para sentar, fornecendo informações quando requisitas, enfim, dando suporte ao even-

to;

i) quanto aos equipamentos utilizados durante a assembleia, foram avaliados como bons, 

materiais de audiovisual bem postos, tela de projeção nas laterais, músicas apropria-
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das, boa sonorização, porém conforme foi observado o som teve algumas oscilações 

dificultando ao pessoal que estava mais ao fundo  escutar com clareza o que estava 

sendo explanado. Sugestão de contratar um bom técnico e som mecânico ou cobrar 

mais qualidade daquele contratado. Boa parte do sucesso da assembleia provém desse 

item, tendo em vista que os assuntos são proferidos perante o público por meio desses 

equipamentos;

j) em relação ao transporte oferecido pela cooperativa, aquelas pessoas que fizeram uso 

dele e responderam o questionário avaliaram como bom;

k) quanto ao entretenimento: considerando que nesta assembleia houve somente almoço 

após as atividades, a avaliação em geral foi boa. Pelo fato da assembleia ocorrer so-

mente uma vez por ano e que é um momento de maior aproximação dos funcionários e 

direção junto ao quadro social, esta equipe de estágio sugere um dia de atividades di-

versas. Podendo ter brincadeiras para as crianças: como cama elástica, piscina de boli-

nhas, gincana, Copa Cresol Mirim, dentre outras. Para as mulheres pode-se aproveitar 

o momento para fornecer algum curso: panificação, doces, artesanato, reaproveitamen-

to, palestras, entre outras. Pode também se pensar na organização de uma tarde espor-

tiva, Copa Cresol Municipal com jogos variados para homens, mulheres e crianças. 

Feira de produtos, baile e muitas outras opções de atividades;

l) quanto a limpeza do local, avaliaram como boa e ótima;

m) estacionamento, foi avaliado como bom, tendo algumas respostas ao item regular. Po-

rém essa variável é difícil de agradar a maioria, pois nem todos os locais disponibili-

zam de local apropriado e em ótimas condições para se deixar o carro ou qualquer ou-

tro veículo.
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QUADRO 14 : Qualificação da assembleia

Ótimo Bom Regular Ruim
Muito 
ruim Não responderam

Quanto a 
programação

Assuntos 
apresentados 29 46 3 0 0 17
Duração 11 40 9 1 0 34

Quanto a 
organização Local 9 21 3 0 0 12

Instalações 51 25 3 0 0 16
Informações 33 31 3 0 0 28
Material oferecido 39 30 9 0 0 17
Pontualidade 10 29 27 2 2 25
Recepção 49 24 1 0 0 21
Equipamentos 27 41 6 1 0 20
Transporte 11 10 0 0 3 71
Entretenimento 23 21 4 1 0 46
Limpeza 50 26 1 0 0 18
Estacionamento 18 30 18 3 0 26

Fonte: Equipe de Estágio (2012)

A data  escolhida  para  realização  da  assembleia  muitas  vezes  não  é  consultada  ao 

associado. Por isso, levantou-se como uma das questões de pesquisa, se ele tinha sugestão de 

dia  da  semana  e  período,  para  realização  das  assembleias,  facilitando  sua  participação. 

Conforme se observa no quadro 15, houve maior ocorrência pelo sábado de manhã, seguido 

do sábado em períodos integral. Pode ser alterado o dia caso sejam preparadas mais atividades 

para o período integral.

QUADRO 15: Sugestões de dias e horários para realização da assembleia
DIAS PERÍODO FREQUÊNCIA

Segunda-feira

manhã 0
tarde 0
noite 2
integral 1

Terça-feira manhã 0
noite 0

Quarta-feira manhã 0

Sexta-feira

manhã 1
tarde 0
noite 7
integral 0

Sábado

manhã 54
tarde 1
noite 3
integral 13

Fonte: Equipe de estágio (2012)
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Visando avaliar de forma geral a assembleia da Cresol Prudentópolis, foi questionado 

os cooperados presentes quanto ao grau de satisfação. Das respostas obtidas a maioria avaliou 

como satisfatório, conforme se observa no Gráfico 36.

GRÁFICO 36: Grau de satisfação
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 Fonte: Equipe de estágio (2012)

Quanto ao cerimonial foi avaliado como bom. A equipe de estágio menciona algumas 

sugestões que podem melhorar ainda mais:                                                     

• providenciar um púlpito ou tribuna para o mestre de cerimônias, objeto este que forne-

ce mais segurança a sua fala;

• o cerimonial deve ser objetivo, sem muitas repetições;

• estabelecer um tempo  de fala para cada membro da mesa, no máximo, 10 min.;

• no momento da apresentação dos gráficos e tabelas (balanço); buscar esclarecer me-

lhor os dados, levando-se em conta que muitos são leigos no assunto de balanço patri-

monial; 

• aconselha-se antes do início da assembleia entreter o pessoal com: música, DVD musi-

cal, vídeos engraçados, filmes (Charlin Chaplin, Sítio do pica pau amarelo, Mazarope, 

Pedro Malazarte e outros filmes da época), fotos tiradas na comunidade ou em visita 

aos associados, para que todos ao entrar no salão vão se acomodando evitando maiores 

atrasos;
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• sempre providenciar água (garrafas sem rótulo com copo de vidro) na mesa das autori-

dades;

• é importante ter comissões de trabalho, delegando responsabilidades para várias pes-

soas. Por exemplo: alguns funcionários ficam responsáveis pela organização do espa-

ço, outros ficam com a função de organizar a mesa de autoridades, data show e outros 

detalhes, outros ficam na recepção, etc.

Os respondentes deixaram algumas sugestões ou recomendações: explicar melhor os 

assuntos, cumprir o horário da assembleia, diminuir a burocracia e fornecer mais crédito para 

o  produtor,  ratear  o  lucro,  disponibilizar  transporte,  divulgação  das  mudanças  de  capital 

social, mais brindes (sugeriram a camiseta e o boné juntos), buscar uma maior participação 

das mulheres nas pré-assembleias e assembleias.

De  modo  geral,  a  assembleia  foi  avaliada  como  boa.  Os  convidados  foram  bem 

recepcionados. Foram contemplados com brindes, o que torna a assembleia mais atrativa.

5.2 PONTOS EM COMUM E ESPECIFICIDADES DAS ASSEMBLEIAS VISITADAS

Após a análise das 7 assembleias visitadas,  esta equipe de estágio levantou alguns 

pontos negativos em comum, sendo:

a) a maioria das cooperativas atrasou o início da assembleia em mais de 1 hora, isso é um 

ponto negativo, tendo em vista que as pessoas começam a ficar cansadas e sentem-se 

incomodadas,  pois  chegaram no horário  marcado  e  tiveram que  esperar.  Então  se 

sugere  que  não  ocorram  atrasos  em  mais  de  1h,  sendo  que  devem  dar  início  a 

assembleia com o público já presente. Caso necessite-se prolongar o tempo de espera, 

propõe-se passar  um vídeo com algo atrativo  ou que cause  descontração  antes  do 

início,  para  que  as  pessoas  que  chegaram  antes,  não  se  cansem  e  dispersem  no 

decorrer da reunião;

b) outro ponto levantando em grande parte das assembleias observadas é a extensão das 

filas para entrada dos sócios e não sócios ao local, o que ocasiona a demora na entrada 

e, por consequência, o atraso para o início do evento. Um dos motivos levantados que 

contribuem para o aumento das filas é a pouca organização da recepção.  Então se 

deixa algumas sugestões: colocar placas indicativas - “Sócios” e “Não sócios” - nas 

mesas da entrada direcionando o pessoal para a fila correta, além de disponibilizar no 
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mínimo 2 funcionários para que se dirija aos presentes que estão na parte externa do 

local, orientando-os para assinatura dos livros e mais 2 funcionários para que fiquem 

na parte interna,  orientando quanto a locais para sentarem, fornecendo informações 

quando requisitas, dando suporte ao evento; 

c) a  duração  da  assembleia  também foi  um fator  agravante.  A  maioria  delas  teve  a 

duração acima de 2h, o que torna a assembleia cansativa e improdutiva. Sugestão de 

diminuir  o  número  de  autoridades  e  o  tempo  de  fala  dos  componentes  da  mesa 

diretiva, sendo que se aconselha convidar para compor a mesa no máximo 6 membros 

e que o tempo de fala de cada um, se limite a 10 min.;

d) a  qualidade  do  som e  recursos  audiovisuais  também  determina  o  sucesso  de  um 

evento.  Percebeu-se  na  maioria  das  assembleias  que  o  som  deixou  a  desejar 

dificultando  o  entendimento  e  acompanhamento  dos  assuntos  explanados, 

principalmente, para as pessoas que se encontravam ao fundo dos locais de realização 

das mesmas. Isso gera reclamações e aversões à participação na próxima assembleia. 

Contratar bons operadores de som.

Houveram  também  pontos  positivos  em  boa  parte  das  assembleias,  que  convém 

compartilhar:

a) oferta  de  um  almoço  ou  jantar  após  as  atividades,  o  que  torna  a  assembleia 

atrativa;

b) realizar sorteio de brindes ou de prêmios de alguma campanha que foi divulgada 

durante o ano anterior;

c) fazer  uma  campanha  exclusiva  para  atrair  os  associados  à  assembleia.  Por 

exemplo,  sortear  uma  moto  para  os  associados  que  se  fizerem  presentes  na 

assembleia;

d) organizar  atividades  complementares  após  a  assembleia,  por  exemplo,  Copa 

Cresol, Baile e outras;

e) feira de artesanato ou de produtos da agricultura familiar.
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5.3 SUGESTÕES E PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS

De  modo  geral,  foi  elaborada  uma  Cartilha  de  Gestão  de  Eventos,  contendo 

informações e procedimentos de como organizar Assembleias, visando facilitar a execução 

desse tipo de reunião. 

Além da Cartilha esta equipe de estágio deixa algumas sugestões e proposições de 

melhorias para a organização de assembleias:

a) criação de um vídeo ou apresentação de slides, com depoimentos de associados ou 

fotos de visitas feitas aos associados, para ser passado antes do início da assembleia, 

deixando o público mais a vontade;

b) para dar maior visibilidade ao momento da votação, poderia ser usando um cartão de 

votação com a logo da Cresol, podendo ser na cor verde para quem concorda com a 

aprovação do ponto discutido, vermelho para quem é contrário e branco para quem se 

absteve. Esses cartões seriam disponibilizados aos sócios, podendo ser entregues na 

entrada  ou  colocados  sobre  as  cadeiras.  Ao  término  da  assembleia  o  cartão  seria 

devolvido a recepção ou duas pessoas passam recolhendo e servirá para a próxima 

assembleia.  Seria confeccionado em papel cartão ou em plastificado para que dure 

mais. Orçamento anexo;

c) no caso do associado levar toda a família e até mesmo para atrair a participação da 

família, convém organizar atividades paralelas ao evento. Para que o associado, esposa 

e jovem não perca o foco, que é participar e acompanhar as discussões da assembleia, 

em vez de ficar atento aos filhos, principalmente, crianças que não tem paciência em 

ficar  sentado,  apenas  ouvindo.  A  cooperativa  poderia  disponibilizar  em  outro 

ambiente,  brincadeiras  para  as  crianças,  por  exemplo,  cama  elástica,  piscina  de 

bolinhas, gangorra, balanço e outros. Haveria algumas pessoas cuidando das crianças, 

podendo ser funcionários ou outras pessoas contratadas. Orçamento anexo;

CRESOL XXX CRESOL XXX CRESOL XXX
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d) como já tem sido feito em algumas assembleias, para evitar tumulto na hora do almoço 

ou jantar, sugere-se distribuir no momento da entrada cartões/vale-refeição de cores 

diferenciadas, que conforme a cor será chamada gradativamente para se servirem. Ou 

no caso de já estarem arrumadas as mesas, aonde o pessoal irá se sentar, colocar sobre 

cada mesa um cartão ou tecido com uma cor diferente, ter pelo menos 4 cores, para 

que seja chamado conforme a cor para irem se servir. Sugere-se que seja arrumada em 

separado uma mesa para os convidados e autoridades presentes, colocando sobre a 

mesa, uma plaquinha de RESERVADO.

5.4  APRESENTAÇÃO  DO  RELATÓRIO  DE  ESTÁGIO  SUPERVISIONADO  À 

EMPRESA 

O Relatório de Estágio Supervisionado foi apresentado à Cresol Base Centro-Oeste no 

dia 19 de outubro de 2012, às 13h em sua sede em Guarapuava, para 16 pessoas, a maioria 

diretores presidente das cooperativas de abrangência dessa Base regional.

Neste  momento  de  explanação  além  da  apresentação  da  Cartilha  de  Gestão  de 

Eventos, salientou-se de modo geral os pontos negativos e positivos observados em visita as 

assembleias, sendo feitas algumas sugestões e foi sugerido algumas proposições de melhoria 

para a organização desse tipo de evento. O tempo total de apresentação foi em torno de 40 

minutos.

Durante  a  apresentação  os  diretores  mostraram-se  interessados  e  ao  final  fizeram 

vários questionamentos, sendo reforçado pelo Sr. Nilceu Evanir Kempf, diretor presidente da 

Cresol  Base Centro-Oeste,  sobre a  necessidade da melhoria  da organização  desse tipo de 

evento, demonstrando a importância desse estudo para a empresa.



115

FOTO 02 – Apresentação do Relatório no campo de estágio

Fonte: equipe de estágio (2012)

FOTO 03 - Apresentação do Relatório no campo de estágio

Fonte: Equipe de Estágio (2012)
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As análises presentes nesse relatório de estágio supervisionado, foram feitas com base 

nos  dados  coletados  durante  observações  das  assembleias  e  apresentadas  aos  respectivos 

responsáveis de cada cooperativa, em material digital (slides), facilitando a explanação e uma 

melhor compreensão dos dados.

Para tanto, notou-se um despreparo didático e técnico para organização desse tipo de 

evento, pois sabe-se que há pouco entendimento para realização dessas assembleias, no que 

tange  todo  seu  processo  de  planejamento,  execução  e  pós-evento.  Os  responsáveis  pelas 

assembleias  compreendem  que  há  a  necessidade  de  pessoas  que  sejam  preparadas  para 

exercer  essas  atividades,  assim  como  materiais  de  apoio,  como  por  exemplo,  a  cartilha 

proposta neste estudo.

Enquanto  acadêmicas  e  ex-estagiárias  na  empresa,  pode-se  observar  a  carência  de 

profissionais da área de Secretariado Executivo, os quais são preparados e possuem um alto 

nível  de  entendimento  e  experiência  adquirida  nas  aulas  técnicas  da  graduação  e  pós-

graduação, sendo esses capazes para planejar, coordenar e supervisionar esse tipo de evento.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  estudo  objetivou  analisar  como  se  dá  a  organização  de  assembleias  de  uma 

Cooperativa de Crédito do Paraná, assim como identificar as causas da baixa participação dos 

associados nas mesma. Foram coletadas informações e ouvidas orientações dos colaboradores 

das Cooperativas, possibilitando a observação e o entendimento da importância de se fazer 

um planejamento e a posterior organização dessas assembleias, com o intuito de facilitar e 

tornar este evento mais informativo e produtivo.

O estágio é o momento em que o graduando tem o primeiro contato com a prática. 

Permite  aos  acadêmicos  que  não  exercem  a  profissão,  a  oportunidade  de  construção  de 

saberes  na  prática  e  a  formação  da  identidade  profissional,  servindo  como  uma  prática 

essencial para a formação do futuro profissional. 

Sendo assim, esse trabalho justifica-se por apresentar um tema de grande interesse para às 

Cooperativas, não só de Crédito, pois todas passam por este processo todo ano, por isso a 

importância  de  se  ter  claro  os  procedimentos  para  preparação  de  eventos,  facilitando  o 

trabalho de quem organiza.

Dentre as dificuldades encontradas no processo de pesquisa, a principal e de maior 

relevância  foi  a  resistência  de  alguns  membros  das  cooperativas,  no  que  se  refere  a 

colaboração  na  obtenção  de  dados,  por  meio  de  questionários.  Muitos  sentiam-se 

incomodados  por  ter  pessoas  “diferentes”,  pesquisadoras  no seu meio  de convívio  social, 

sendo  que  os  próprios  organizadores  sentiam-se  constrangidos,  pelo  simples  fato  de 

acreditarem que  possíveis  falhas  no  planejamento  e  execução  desse evento  pudessem ser 

apontadas.

Como sugestão para aperfeiçoamento na organização dessas assembleias, sugere-se o 

sistema de biometria digital, com o intuito de agilizar o seu início e diminuir o tempo nas 

filas, visto que este é um agravante o qual pode influenciar negativamente para o êxito deste 

evento. 
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8 APÊNDICES

8.1 APÊNDICE 01: Questionário.

Questionário de avaliação sobre a assembleia

Este  questionário  faz  parte  de  um  trabalho  acadêmico.  Os  questionários  são  anônimos, 
portanto,  não  coloque  seu  nome.  Solicitamos  sua  colaboração  respondendo  correta  e 
francamente os diversos itens, agradecendo-lhe antecipadamente. Os resultados da pesquisa 
ficarão disponíveis para a comunidade acadêmica.

01 - Em qual município você reside: 
___________________________________________________________________________

02 - Você participou da Pré-assembleia? 
( )sim  ( ) Não. Por quê _______________________________________________________

03  -  Os  assuntos  tratados  na  Pré-assembleia  foram  aceitos  ou  mencionados  na 
Assembleia Geral?    Se sua resposta na questão 2 foi sim, responda esta questão.
( )  Sim            ( ) Parcialmente         ( )  Não

04 - As propostas expostas nesta Assembleia foram claras e objetivas? 
( ) Sim

( ) Parcialmente. Por quê? _____________________________________________________

( ) Não. Por quê?_____________________________________________________________

05 -  Você já deixou de participar de alguma Assembleia da CRESOL? 
 ( ) Sim. Por qual motivo? _____________________________________________________

( ) Não.

06 - Você se considera importante para a Cooperativa CRESOL? 
( )sim ( ) Não. Por quê?_______________________________________________________

07  -  Você  considera  a  Assembleia  importante  para  o  conhecimento  dos  processos 
executados na Cooperativa? 
( ) Sim        ( )  Não

08 - Como você ficou sabendo desta Assembleia? 
( ) Edital afixado na Cooperativa;               ( ) Convite;

( ) Rádio;                                                      ( )Jornal impresso;

( )Informação de outros cooperados;           ( ) Pré-assembleia;

( )Outro:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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09 - Como você qualifica a Assembleia quanto a: 
PROGRAMAÇÃO:

Ótimo Bom Regular Ruim Muito ruim
Assuntos apresentados
Duração:

ORGANIZAÇÃO:
Ótimo Bom Regular Ruim Muito ruim

Local:
Instalações (ventilação, 
cadeiras,...):
Informações sobre a Assembleia
Material oferecido 
(Relatório de atividades, brindes e 
outros):
Pontualidade (a Assembleia 
começou no horário previsto no 
Edital?):
Recepção:
Equipamentos (Som, Vídeo, 
Microfone, ...):
Transporte (caso tenha sido 
oferecido):
Entretenimento (teve outras 
atividades após a Assembleia?):
Limpeza do local:
Estacionamento  (amplo?, com 
segurança?):

10- Você tem alguma sugestão referente a data e horário de realização das Assembleias 
anuais? Considerando as  normas  do Banco  Central,  as  Assembleias  Gerais  deverão, 
obrigatoriamente, ser realizadas no período de Janeiro a Abril.

Dias da Semana Manha Tarde Noite Dia 
todo

Mês

Segunda
Terça 
Quarta 
Quinta
Sexta
Sábado 

11 - Sua avaliação geral da Assembleia foi: 

(   ) Satisfeito       (   ) Pouco satisfeito       (   ) Insatisfeito



123

Sugestões: 
___________________________________________________________________________

8.2 APÊNDICE 02:  Orçamentos

8.2.1 Brincadeiras para as crianças

O orçamento cita abaixo foi solicitado à empresas de Guarapuava/PR.

QUADRO 16: Orçamento dos aparelhos para recreação nas assembleias

Local Contato Produto Valor Dia
Casa de 
doces

3623 – 9275 Piscina de bolinha R$ 80,00 01 dia

Cama elástica R$ 80,00

Sônia 
Gelinski

3035- 1300 Piscina de bolinha R$ 100,00 01 dia

Cama elástica R$100,00

Charutinho 9977 - 3174 Piscina de bolinha R$ 200,00 01 dia
Cama elástica R$120,00

Disponibiliza a mão de obra 
para atender as crianças, 
fazer o algodão e para 

pintura de rosto, tudo incluso 
no valor.

Futebol inflável R$250,00
Tobogã 7m R$350,00
Máquina  de  algodão 
doce 

R$ 250,00

Pintura de rosto R$ 250,00
Fonte: Equipe de estágio (2012)

8.2.2 Cartões de votação

Segue orçamento realizado na Vermelho Gráfica localizada na Rua Saldanha Marinho, 

708, Centro de Guarapuava/PR, telefone (42) 3627-2419:
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QUADRO 17: Orçamento cartões de votação “Vermelho Gráfica”

3.000 unidades (1.000 unidades de cada 

cor)

10x15cm

Colorido Frente (Logomarca Cresol) 

01 Cor Verso (3 cores diferentes)

Com Fotolito

R$ 450,00

Com plastificação fica mais R$ 100,00

1.000 unidades (333 unidades de cada cor)

10x15cm

Colorido Frente (Logomarca Cresol) 

01 Cor Verso (3 cores diferentes)

Com Fotolito

R$ 250,00

Com plastificação fica mais R$ 75,00

Fonte: Equipe de estágio (2012)

8.3 APÊNDICE 03: Cartilha de Gestão em Eventos.

8.4 APÊNDICE 04: Lista de participantes na apresentação do Relatório.
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