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CARTA DE ABERTURA 

 

 

Este plano de negócios destina-se a banca avaliadora do Curso de MBA em 

Estratégias Cooperativas com Ênfase em Gestão de Pessoas, da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e também para a Cooperativa de Crédito 

Rural com Interação Solidária de Tenente Portela – Cresol Tenente Portela. 

O projeto propõe a implantação de um programa de capacitação e treinamento 

aos novos colaboradores da Cresol Tenente Portela - Sede e Postos de Atendimento. 

A implantação deste programa é fundamental para capacitar os novos profissionais 

que venham a fazer parte do quadro funcional da Cooperativa de Tenente Portela, 

dando a eles todo o treinamento necessário para desenvolver suas atividades com 

zelo, comprometimento, segurança e atingindo os objetivos da Cooperativa. 

O programa abrange todo o acolhimento do novo colaborador até o 

desenvolvimento de atividades operacionais diárias através do treinamento de um 

colaborador “Mentor” que irá repassar informações específicas, durante o período de 

vinte (20) dias, sobre todas as atividades, funções, regras e procedimentos que o novo 

colaborador desempenhará na cooperativa para que o mesmo esteja apto a assumir 

sua função. 

O Projeto prevê a contratação de um (1) colaborador “Mentor” para o ciclo de 

formação de 20 dias e uma proposta de estudo para criação de uma (1) plataforma 

ambiente teste do sistema. Nesta proposta, a plataforma contribuiria para o 

treinamento dos novos colaboradores, pois será possível treinar, simular, lançar 

propostas, efetuar o cadastramento de patrimônio, realizar aberturas de contas entre 

outros procedimentos sem o medo de errar e prejudicar um colega, associado ou a 

própria cooperativa. Após todo processo de treinamento que este projeto apresenta o 

novo colaborador estará apto a assumir sua função com segurança, um bom 

desempenho e potencializar seus resultados diários. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

 

A Cresol Tenente Portela é uma cooperativa de Crédito do Sistema Cresol 

Confederação, sendo filiada à Central Cresol Sicoper. Este Plano de Negócios tem 

como objetivo implantar um programa de formação para a capacitação e treinamento 

de novos colaboradores que exercerão a função de Atendimento PF. Após analisado, 

testado e aprovado este plano de negócios poderá ser desenvolvido e incorporado 

para demais funções da Cooperativa. O Projeto atenderá todos os colaboradores 

contratados para a função de Atendimento PF., independentemente para o Posto de 

Atendimento que for contrato. Para implantar o projeto será necessário um (1) 

colaborador com conhecimento suficiente que desempenhe a parte operacional do 

sistema e de todos os produtos e serviços que a cooperativa oferece, o mesmo terá 

um custo mensal em torno de R$ 6.937.59, também teremos despesas operacionais 

que irão variar dependendo para qual PA o novo colaborador ser contratado. Para 

melhorar ainda mais este processo de treinamento propomos a criação de uma 

plataforma ambiente teste do sistema, onde o colaborador iniciante poderá acessar e 

desenvolver as atividades práticas do dia a dia da Cooperativa, a qual terá um custo 

em torno de R$ 28.000.00 (vinte e oito mil) para ser desenvolvida. Um dos pontos 

importantes deste projeto é a padronização do treinamento e a sequência dos 

conteúdos, todos os colaboradores contratados passarão pelo mesmo processo que 

será realizado e acompanhado por um só colaborador da cooperativa chamado de 

“Mentor”. Treinar pessoas não significa somente ter um setor de treinamento na 

Cooperativa, mas capacitar e treinar o colaborador para que o mesmo faça um bom 

desempenho e potencialize resultados diários à Cresol Tenente Portela e a sua 

carreira profissional.  

 

.  
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2 A CRESOL TENENTE PORTELA E A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

  

 Em 1994, ser uma família agricultora era um desafio e tanto. O acesso ao 

crédito era complicado, o sistema financeiro inadequado e a sustentabilidade, inviável. 

Foi então que, após inúmeros debates sobre a ampliação e a profissionalização de 

fundos rotativos, um grupo de pessoas se uniu para fundar a Cresol. 

  No ano 2000 o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela 

(SINTRAF) organizou o Seminário de Organização da Agricultura Familiar de Tenente 

Portela e região, onde foi apresentado uma proposta de constituição de uma 

cooperativa de credito para atender as demandas dos agricultores familiares e 

também uma cooperativa de produção, essas para fortalecer as organizações ligadas 

a agricultura familiar. Após vários encontros e debates em 17 de fevereiro de 2001 é 

fundada a Cresol Tenente Portela, a mesma iniciou suas atividades em 11 de outubro 

de 2001, ocupando uma sala cedida pelo SINTRAF. 

  A Cresol Tenente Portela é uma cooperativa de Crédito do Sistema Cresol 

Confederação, sendo filiada à Central Cresol Sicoper. Legalmente constituída como 

Cooperativa  de Crédito Rural com Interação Solidária de Tenente Portela – Cresol 

Tenente Portela, constituída do CNPJ 04.622.657/0001-41, localizada na Rua Tapijara 

Nº 09 – Centro – Tenente Portela – RS – CEP: 98500-000. Compõe hoje um dos 

maiores sistemas de cooperativas de crédito do Brasil, uma instituição financeira 

completa, em constante evolução, que oferta excelência no atendimento e soluções 

financeiras que geram oportunidades para investir e realizar sonhos. Seja através de 

seus Postos de Atendimento ou dos canais de comunicação digitais, estando pronta 

para oferecer o melhor atendimento e relacionamento para seus associados. As 

cooperativas Cresol representam um instrumento de inclusão e gestão financeira, um 

caminho para você alcançar seus objetivos com confiança, ética e eficácia. A Cresol 

(2020), estabelece como Visão: Fomentar a cooperação entre associados, 

especialmente agricultores familiares e cooperativas, por meio do crédito orientado e 

da educação financeira construindo novos saberes, visando o desenvolvimento 

regional de forma sustentável e solidária; Missão: Ser referência das cooperativas de 

crédito solidário do Brasil atuando em prol da agricultura familiar e Valores: • 

Democracia;• Transparência e confiança;• Cooperação e solidariedade;• Ética e 
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profissionalismo;• Articulação com os movimentos populares;• Governança pelos 

agricultores familiares;• Sustentabilidade institucional. 

Conforme a Figura 01, a Cresol Tenente Portela tem seus associados 

representados pela assembleia geral, para visão estratégica possui um conselho de 

administração e fiscal atuantes. O conselho de administração possui 11 (onze) 

conselheiros o qual está representado tendo como Presidente: Olimpio Wolfardt, Vice-

Presidente: Gelson José Ferrari e Secretário: Gilmar Urnau. O Conselho Fiscal possui 

3 (três) conselheiros efetivos e 3 (três) suplentes o mesmo é representado pelos 

fiscais efetivos: Jair Antônio Callai, Gilmar Luiz Canzi e Adhemar José Tolotti. Para 

execução da visão tática, possui governança cooperativa com três executivos, tendo 

como Diretor Executivo: Cleber Carlos Barato, graduado em Ciências Contábeis, 

Diretora Administrativa: Alessandra Walk Krumenauer, graduada em Ciências 

Contábeis e Diretor Comercial: Tiago Goettems da Silva, Graduado em Gestão 

Financeira. A cooperativa também possui Auditoria Externa e Auditoria Cooparativa, 

terceirizadas contratadas. Os coordenadores dos PAs juntamente com os demais 

profissionais desempenham a visão operacional do dia a dia da cooperativa (CRESOL 

TENENTE PORTELA, 2019).  

 

FIGURA 01: Organograma da Cresol Tenente Portela (2019) 

  

Fonte: Construído pelo Autor a partir de Cresol Tenente Portela (2020). 
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 A Cresol Tenente Portela conta hoje com uma equipe de 71 profissionais 

contratados divididos em 10 Postos de Atendimento, com funções e tarefas divididas 

em setores, administrativo, caixa, negocial, produtos, copeiras, auxiliara de limpeza e 

jovem aprendiz. Todos os profissionais da Cooperativa possuem oportunidades de 

crescimento e evolução, recebem salários e direitos justos conforme CLT, Normas do 

Plano de Cargos e Salário e Acordo Coletivo.   

 A Cresol possui produtos e serviços competitivos para atender as necessidades 

dos associados, e atuar no mercado financeiro, seus principais associados no início 

estavam concentrado no público rural, com o passar do tempo passou-se a atender o 

público urbano voltado mais a PF e nos últimos anos passou a atender o público 

empresarial – PJ, este elevado crescimento de novos segmentos de carteiras justifica-

se pelo crescimento e incremento constante nos produtos e serviços oferecidos, pelos 

10 (dez) Postos de Atendimento sendo eles: Sede (Tenente Portela) Águas Claras 

(Viamão), Augusto Pestana, Campo Novo, Derrubadas, Jaboticaba, Miraguaí, Seberi 

e Três Passos no estado do RS, e Tabira no estado do Pernambuco, atendendo a 

mais de 45 municípios e regiões com diferenças econômicas e cultural.  

 Apresenta elevado crescimento dos indicadores nos últimos exercícios, 

sendo o fechamento do exercício de 2019: Associados: 10.080; Patrimônio de 

Referência: R$ 24.300.000,00; Ativos Totais: R$ 167.400.000,00; Carteira de Crédito: 

R$ 168.448.844,40; Depósitos Totais: R$ 79.577.483,56 e Resultado do exercício: R$  

4.959.040,66 (CRESOL TENENTE PORTELA, 2020).  

 Neste ano de 2020 a Cooperativa está com um projeto de expansões, 

onde está em andamento conforme Plano de Viabilidade a abertura de 3 (três) novos 

Postos de Atendimento, sendo eles PA Viamão, abertura prevista julho de 2020, PA 

Palmeira das Missões, abertura prevista para Agosto de 2020 e PA Porto Alegre, no 

momento sem data definida de abertura (CRESOL TENENTE PORTELA, 2020).   

Esses projetos de expansão da Cresol Tenente Portela têm como objetivo aumentar 

a área de atuação da Cooperativa, bem como disponibilizar a população destes 

municípios o completo portfólio de produtos e serviços da Cooperativa, a excelência 

no atendimento e relacionamento com o associado e levar soluções financeiras que 

geram oportunidades para investir e realizar sonhos.   

 Diante do exposto acima este projeto tem como objetivo implantar uma 

proposta de formação para a capacitação e treinamento de novos colaboradores que 
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exercerão a função de Atendimento PF, podendo o mesmo ser desenvolvido e 

incorporado para demais funções da Cooperativa. Com este treinamento o novo 

colaborador desenvolverá um bom desempenho e potencialize resultados diários à 

Cresol Tenente Portela e aos Postos de Atendimento em que estão alocados. Para a 

implementação desta proposta será necessário 1 (um) colaborador com conhecimento 

suficiente que desempenhe a parte operacional do sistema e de todos os produtos e 

serviços que a cooperativa oferece e uma plataforma ambiente teste do sistema, onde 

o colaborador iniciante poderá acessar e desenvolver as atividades práticas do dia a 

dia da Cooperativa.  

  

 

3 PROJETO 

 

 

 O Objetivo geral deste plano de negócios é implantar uma proposta de  

Capacitação e Treinamento para Novos Colaboradores da Cresol Tenente Portela 

para atender os dez (10) Postos de atendimento locados nos seguintes municípios: 

Tenente Portela, Três Passos, Miraguai, Derrubadas, campo Novo, Augusto Pestana, 

Seberi, Jaboticaba e Aguas Claras (Viamão) no estado do RS e Tabira no estado do 

Pernambuco. O projeto será desenvolvido no PA Tenente Portela que é a Sede da 

Cooperativa, e onde ocorre a maior parte dos processos operacionais. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

  

 As mudanças pelas quais o cooperativismo de crédito tem passado nos últimos 

anos exige da Cresol uma nova postura, bem como a necessidade de adoção de 

novas estratégias, novas estruturas e também renovação do seu capital intelectual, 

visando garantir sua efetividade organizacional. Estas mudanças, demandam a 

contratação constante de novos profissionais para integrar a “Família Cresol” e a sua 

capacitação constante. Portanto, apresentamos a seguir uma proposta de capacitação 

e treinamento para novos colaboradores.  
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3.1.1 O processo de contratação, acolhida e formação atual na SICOPER e na 

Cooperativa Tenente Portela  

 

Atualmente as contratações são facilitadas pela Central SICOPER através da 

área de Gestão de Pessoas, a qual hoje está a cargo de uma psicóloga. Quando uma 

Cooperativa precisa realizar a contratação de mais um colaborador, por exemplo, 

motivo abertura nova Unidade, recomposição da equipe, aumento do quadro funcional 

ou outro, a área de gestão de pessoas da Central Cresol Sicoper confecciona o Edital 

de Seleção, faz a divulgação do mesmo, acompanha o interesse pelas vagas divulgada 

e após faz a toda a parte de seleção que consiste em análise dos currículos, 

entrevistas e aplicações de teste de Perfil (Thomas Internacional) caso necessário, e 

emite parecer as Cooperativas, em todo este processo a Cooperativa que solicitou a 

demanda faz parte e acompanha.  Após todo este processo a Cooperativa analisa o 

perfil mais adequado para a vaga e define a pessoa a ser contratada. 

Repassado a decisão final ao setor de Recursos Humanos da Cooperativa, o 

colaborador responsável faz o contato com a pessoa selecionada apresenta o 

resultado do processo e solicita se possível que o mesmo venha até a cooperativa 

para tratar sobre sua contratação, neste momento realizamos um breve resumo da 

Cooperativa, colocamos os objetivos e o que esperamos da pessoa contratada para 

assumir a vaga, normas e regras do trabalho, proposta salarial e é repassado a 

documentação necessária para efetivação. 

 Ao realizar uma nova contratação, uma das situações que merece grande 

atenção é o processo de adaptação do novo colaborador à Cooperativa. Tal situação 

é imprescindível, tanto para o bem-estar do colaborador, quanto para a incorporação 

da cultura organizacional. Diante disto a Área de formação da Central Cresol Sicoper 

em conjunto com o Cresol Instituto criou o Programa INTEGRAR, o qual apresenta 

estratégias para a realização do processo de acolhimento dos novos colaboradores, 

traçando o caminho a ser percorrido para se construir a socialização organizacional 

adequada à realidade das Cooperativas Cresol. 

O Programa Integrar possui três (3) etapas: 1ª) - Acolhida no primeiro dia, que 

consiste na recepção e apresentação da Cooperativa Singular ou Agência de trabalho 

ao novo colaborador, apresentação e organização de seu posto de trabalho, 

apresentação aos colegas; 2ª) - O Papel do Mentor, o “Mentor” é um colaborador da 
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agência que atuará durante o período de experiência do novo colaborador como apoio 

e referência na orientação do seu trabalho, bem como esclarecimento de dúvidas, o 

mesmo tem experiência na área que o novo atuará. Mentor trata-se de um colaborador 

que terá a função de instruir e ensinar o novo membro até que ele compreenda a 

organização e sua atuação e, então, possa responder pelas suas próprias atividades. 

3ª) - Curso Integração Novos Funcionários, é um momento de imersão e 

aculturamento a Cresol. Mais do que esclarecer sobre atribuições e procedimentos 

operacionais, neste momento, o objetivo é apresentar os elementos e o diferencial do 

Sistema Cresol. Este é o momento oficial que acontece por meio de curso presencial, 

com duração de 16 horas, realizado em turmas a cada 60 dias, na Sede da Cresol 

Sicoper, em Passo Fundo (RS). Todos os colaboradores são convidados a participar 

independente do cargo que estão ocupando. Os colaboradores devem participar na 

edição imediatamente após à sua contratação. 

O programa visa o acolhimento de novos colaboradores, sendo este um 

importante momento, tendo em vista que o Sistema Cresol considera de fundamental 

importância integrá-los de maneira que possam apropriar-se da cultura organizacional 

de forma motivadora e aprofundada. Sendo assim, o processo de acolhida de novos 

colaboradores acontece no momento de sua contratação e de sua chegada no local 

de trabalho, em qualquer uma das instâncias da Cooperativa. 

Uma das limitações do Programa Integrar é que o mesmo não apresenta um 

processo de treinamento e nem uma plataforma ambiente teste do sistema, onde os 

colaboradores podem realizar as atividades operacionais e seguir uma sequência. 

Observamos que as cooperativas não seguem um padrão no treinamento, os novos 

colaboradores são treinados por outro colega que desempenha a mesma função, com 

isso muitas vezes demoram a aprender determinado produto e desenvolver suas 

habilidades, dificultando assim sua avaliação no período de experiência que é 

realizada pela área de Gestão de RH em conjunto com a direção. 

Hoje após o processo de acolhida, o treinamento prático de um novo 

colaborador é realizado por outro colaborador chamado de “Mentor” que atua na área 

que o novo foi contratado, não é seguido um padrão são repassadas as informações 

conforme as demandas vão surgindo, como lançamento de proposta de um 

determinado modelo ex. 2050, neste momento é explicado a forma de contratação, 

garantias, prazos, juros entre outras exigências do manual, se tivéssemos um 
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processo de treinamento e uma plataforma ambiente teste do sistema onde o novo 

colaborador pudesse praticar, lançar propostas, cadastrar patrimônio, realizar 

aberturas de conta entre outros sem a preocupação que se fizesse algo de errado não 

prejudicaria o colega, a Cooperativa e nem o associado, seria melhor, pois 

poderíamos lançar uma proposta de cada modelo e o colaborador que está treinando 

passaria todas as informações necessárias e se ocorresse algum erro no lançamento 

o mesmo apontava e explicaria a forma correta e seria lançado novamente. Além 

destes benefícios já citados os colaboradores que atuam no atendimento as carteiras 

não precisariam parar de desenvolver as mesmas, prospectar negócios, atingir suas 

metas para ensinar desde o início o novo colaborador o que demanda tempo e 

paciência.  

Diante do exposto podemos identificar que seria de suma importância 

implementar no Programa Integrar mais uma fase de treinamento, onde poderia ser 

listado um cronograma de aprendizado das funções operacionais diárias e na 

sequência breve relato dos produtos e serviços seus benefícios, regras, normas, 

procedimentos, para o colaborador ter ciência de todas as soluções financeiras que a 

cooperativa oferece antes de ir para o atendimento, além disso ser disponibilizado 

uma plataforma ambiente teste do sistema onde os colaboradores pudessem praticar. 

 

3.1.2 Proposta de Implantação de um Processo de Capacitação e Treinamento 

 

Com base no potencial de melhoria apresentado acima, apresentamos à 

Cooperativa Cresol Tenente Portela uma proposta de plano de negócios para a 

implantação de um processo de treinamento e capacitação para novos colaboradores 

voltados para Atendimento PF. Neste modelo, será possível seguir um regramento 

padrão para todos os novos colaboradores contratados, bem como qualificar e 

capacitar o mesmo para a função que foi contratado. Assim, todos receberão o mesmo 

treinamento e capacitação e após um período de vinte dias (20) estarão aptos e 

qualificados para assumir sua função com zelo, dedicação, responsabilidade e 

segurança, atendendo os objetivos da Cooperativa. Treinar pessoas não significa 

somente ter um setor de treinamento porque a Cooperativa decidiu. Conforme sugere 

Araújo, Carioca e Machado (2012), a socialização do novo colaborador através de 

diversos tipos de treinamento de integração é essencial e muito importante para a 
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adaptação a cultura, valores e costumes da Cooperativa, além disso possibilita um 

melhor entrosamento e convívio com os demais colaboradores que podem lhe auxiliar 

e fornecer informações para cada vez mais melhorar seu conhecimento dos produtos 

e serviços que a Cooperativa oferece.  

Treinamentos são ferramentas essenciais para as Cooperativas que buscam 

equipes alinhadas e engajadas entre si e com objetivos traçados conforme 

planejamento. Os treinamentos que possuem um processo educacional definido e 

voltado para o ambiente de trabalho são o ponto de partida e um instrumento muito 

importante, onde os colaboradores conseguem demonstrar e potencializar suas 

habilidades e competências profissionais, desenvolvendo assim um colaborador 

qualificado e capacitado (OLIVEIRA, 2017). 

O principal alvo do treinamento é o desempenho do funcionário treinado. É para 

isto que apresentamos esta proposta de treinamento onde serão feitos todos os 

esforços para que o mesmo ocorra de forma clara, capacitando e desenvolvendo o 

colaborador. O projeto prevê o treinamento completo para a função de Atendimento 

PF. Em um primeiro momento a proposta é composta por um (1) colaborador “Mentor” 

que passará os conhecimentos e conteúdo de forma sequencial, e após será 

analisado a incorporação de uma Plataforma Ambiente Teste do Sistema.  Um ponto 

importante deste projeto é que todo o processo de treinamento será realizado e 

acompanhado por um só colaborador da cooperativa “Gestor RH ou Mentor” e este 

acompanhará todo o cronograma de treinamento abaixo apresentado além das 

regras, normas e procedimentos repassando todas as informação das soluções 

financeiras e dos produto e serviços, podendo assim após o período de experiência o 

Setor de Recursos Humanos em conjunto com a direção analisar a efetivação ou 

desligamento do mesmo e realizar um feedback do trabalho. 

Apresentaremos no quadro 1 os conteúdos para o treinamento de novos 

colaboradores que atuará na função de Atendimento PF. 

 

Quadro 1 – Cronograma de Treinamento e Capacitação de Novos Colaboradores 

DIA RESPONSAVEL 
CARGA  

HORARIA 
CONTEÚDO 

1º Dia 

 

 

Gestão RH 

Programa Integrar 

 

 

 

 

4 horas 

 

- Recepção 

- Apresentação entre Colegas; 

- Familiarização; 

-Abordado sobre ética, sigilo bancário, comprometimento com a Coopera-

tiva; 
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  - Repassado Manuais, Resoluções e Ebooks. 

- Repassado Cursos EADs, conforme Quadro 2. 

 

Diretoria Executiva 

 

4 horas 

- Apresentação Institucional do Sistema Cresol  (Missão, Visão, Valores); 

- Apresentação da Cooperativa - Indicadores, Ações Estratégias, Planeja-

mento; 

2º Dia 

 

Gestão RH 

 

 

1 hora 

- Ajustes Senhas – Sistema, Portal, E-mail, Chat, Sesuíte, outros; 

- Primeiros acessos, como proceder; 

 

Colaborador “Mentor” 

 

7 horas 

- Acesso Colmeia – apresentação das funções e onde localizar (extrato, 

F12, Empréstimos, Aplicações, Cartão, outros) 

3º Dia 
 

Colaborador “Mentor” 

4 horas 

- Documentação necessária abertura de conta PF e PJ; 

- Lançamento no sistema abertura de conta; 

- Digitalização dos Documentos; 

1 horas 
- Interpretação e analise Imposto de Renda, DAP, Matricula Imóveis, ou-

tros 

3 horas - Cadastramento de Patrimônio; 

4º Dia Colaborador “Mentor” 8 horas 
- Lançamento de Abertura de Contas e Cadastramento Patrimônio – Pla-

taforma Teste 

5º Dia Colaborador “Mentor” 

2 horas 
- Consulta Restritivos Sistema, Consulta Serasa Externo e Sisbacen; 

- Explicação e análise do SCR PF e PJ; 

5 horas 

- Apresentação Linhas de créditos, Modelos de Créditos RP, Taxas de Ju-

ros, Prazos (Duvidas verificar Manual); 

- Modelos Veículos – Como Proceder com a alienação; 

- Modelos com garantia real – Como proceder, registro, documentos ne-

cessários, liberação recurso); 

- Limite de Conta Corrente 

1 hora - Formalização do Dossiê do Credito; 

6º Dia Colaborador “Mentor” 

2 horas - Formalização do Parecer; 

2 horas 
- Manual do Score / Explicações dos Nível/ 

Agravamentos / Onde verificar Score no Sistema 

4 horas 
- Lançamento de Propostas Diferente Modelos – 

Plataforma Teste – Formalização Dossiê Completo 

7º Dia Colaborador “Mentor” 8 horas 
Lançamento de Propostas Diferente Modelos – Plataforma Teste - Forma-

lização Dossiê Completo 

8º Dia Colaborador “Mentor” 

2 horas 
- Apresentação Cartão; 

-  APP 

6 horas 
- Como Solicitar Sistema; 

- Desbloqueio, bloqueio e cancelamento no sistema; 

9º Dia Colaborador “Mentor” 
4 horas 

- Apresentação IB; 

- Cadastramento de Senhas PF e PJ; 

- Como Baixar – Telefones, computadores; 

4 horas - Aplicações: Modelos, prazos, carência, juros, como negociar. 

10º 

Dia 
Colaborador “Mentor” 

4 horas 

- Apresentações Linhas de Crédito Agrícola – Investimento, Pecuário, 

Custeio - Modelos Sistema;  

- Finalidades das Linhas e documentação necessária (Duvidas verificar 

manual); 

1 hora - Analise Sicor; 

3 horas 

- Formalização do Dossiê (Conforme Checklist) 

- Consultas Necessárias e declarações; 

- Comprovações 

11º 

Dia 
Colaborador “Mentor” 8 horas 

- Formalização Dossiê (Conforme Checklist) 

- Lançamento de Propostas Diferentes Modelos – Plataforma Teste; 

- Formalização Parecer 

12º 

Dia 
Colaborador “Mentor” 8 horas 

- Formalização Dossiê (Conforme Checklist) 

- Lançamento de Propostas Diferentes Modelos – Plataforma Teste 

- Formalização Parecer 

13º 

Dia 
Colaborador “Mentor” 

2 horas - Digitalização Dossiê para Analise; 

2 horas - Acompanhamento Portal; 

4 horas - Informações Básicas Proagro 
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14º 

Dia 
Colaborador “Mentor” 8 horas - Duvidas e esclarecimentos 

15º 

Dia 

Colaborador Produtos 

e Serviços 

e Colaborador “Men-

tor” 

1 hora - Corretora Solidária; 

2 horas 

- Modalidades Seguros: 

* Veículos; 

* Vida; 

* Residencial; 

* Multirrisco; 

* Outros 

4 horas – Simulações, contratação,  

1 hora - Sinistro 

16º 

Dia 

Colaborador Produtos 

e Serviços 

e Colaborador “Men-

tor” 

8 horas 

- Cobrança Bancaria: 

* Sistema; 

* Cadastro Empresa; 

* Valores; 

* Emissão Boletos 

17º 

Dia 
Diretor Comercial 

2 horas - Encarteiramento; 

2 horas - Metas; 

2 horas - Genesis (acompanhamento relatórios); 

2 horas - Acompanhamento metas – Portal. 

18º 

Dia 

Gestão RH 

Colaborador 

“Mentor” 

8 horas 
- Atendimento acompanhado; 

- Abordagem ao Associado 

19º 

Dia 

Gestão RH 

Colaborador 

“Mentor” 

8horas - Atendimento acompanhado 

20º 

Dia 
Colegas 8 horas - Capacitado/Apto ao atendimento 

45º 

Dia 

Gestão RH 

Diretor Administrativo 
1 hora 

- Avaliação Desempenho  

- Feedback 

90º 

Dia 

Gestão RH 

Diretor Administrativo 

 

 1 hora 

 

- Feedback 

- Efetivação na Cooperativa 

 

Colaborador Contra-

tado 
1 hora - Avaliação Colaborador 

Fonte: Autor (2020) 

 

Conforme apresentado no quadro 1, o cronograma foi construído em conjunto 

com colegas da cooperativa que também veem a necessidade de uma sequência nos 

processos de treinamento. Colaboradores bem treinados e capacitados fazem a dife-

rença na ponta quando são abordados pelos associados. Outro ponto importante 

deste processo é que a Cresol Tenente Portela está com projetos de expansões para 

regiões distantes da Sede de mais de 500 km de distância. Se o treinamento para os 

novos colaboradores que irão atuar na função atendimento PF ocorrer conforme apre-

sentado no quadro acima não iremos ter problemas de falta de conhecimento quando 

o colaborador assumir sua função de trabalho, pois estará ciente de todos nossos 

produtos e serviços. O cronograma procura seguir uma ordem sequencial de conteúdo 

para o novo colaborador ter o conhecimento primeiramente dos colegas, Sistema e 
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Cooperativa que fará parte, suas obrigações e deveres e em seguida os processos 

operacionais do dia a dia desde a admissão de um novo associado no sistema até a 

utilização de todos os produtos e serviços. No entanto, devido a alguma necessidade 

sua ordem pode alterar-se, sem que mude a qualidade do trabalho.  

Todos os dias irão possuir uma carga horária, um responsável pela atividade e 

conteúdo específicos, designados de acordo com o conhecimento adequados para a 

função. Podemos denominar como um processo de conhecimento, com abordagens 

teóricas e práticas que perpassam vivências, senso comum, experiências e saberes 

novos.  

No primeiro dia ocorre uma atividade muito importante ao novo colaborador, 

pois como todos falam a primeira impressão é a que fica, neste dia ocorre a acolhida 

do novo colaborador na Cooperativa, são apresentado ao mesmo a Cooperativa, local 

de trabalho, os colegas em seguida aborda-se alguns temas como Código de ética, 

Sigilo Bancário, o que ë o Cooperativismo, deveres e direitos, são repassados os 

ebooks, manuais e resoluções e após através da Direção da Cooperativa ocorre a 

apresentação do Sistema Cresol Sicoper e da Cooperativa que o mesmo fará parte. 

O primeiro dia funciona como um processo de conhecimento da cultura da 

organização, trazendo informações importantes para que o novo colaborador possa 

atuar de forma satisfatória na empresa.  

Do segundo ao décimo sexto dia ocorre o treinamento das atividades 

operacionais que o colaborador irá utilizar para desempenhar sua função no dia a dia 

da Cooperativa, o qual está voltado as soluções financeiras, produtos e serviços que 

a Cooperativa oferece. O cronograma segue um roteiro que ocorre da admissão de 

um associado que é o primeiro passo para ingressar na Cooperativa para em seguida 

ocorrer as demais demandas, que podem ser solicitação de um crédito, cartão, 

admissão de um seguro ou Produto e serviços.  

Após todo o treinamento operacional no décimo sétimo dia o diretor comercial 

apresenta todo o processo da segregação da carteira (encarteiramento), como 

funciona e são designadas as metas, onde buscar relatórios que auxiliarão para o 

desempenho das mesmas e onde acompanha-las no dia a dia.  

Do décimo oitavo ao decimo nono dia o novo colaborador colocará em pratica 

todo o processo até aqui desenvolvido acompanhado do mentor e colegas, abordará 

associados, sanar dúvidas e atender as necessidades que o mesmo procura além 
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disso desenvolverá suas habilidades negocias até aqui aprendidas, ofertando os 

produtos e serviços que a Cooperativa oferece. No vigésimo dia o colaborador está 

apto a começar a atuar na Cooperativa sem acompanhamento, pois realizou um 

cronograma de treinamento que apresentou todas as soluções financeiras da 

Cooperativa. Poderá em alguns dias na sequência do treinamento ocorrer duvidas 

pequenas que serão de imediato sanadas pelos colegas, mas nada que comprometa 

o desenvolvimento e atendimento do colaborador. 

Durante o período de experiência que ocorre nos primeiros quarenta e cinco 

(45) dias, seguido de mais quarenta e cinco (45) dias serão desenvolvidos avaliações 

e feedback ao colaborador até que ocorra sua efetivação na empresa. 

Para dar suporte ao cronograma de treinamento realizamos um estudo para 

criação de uma plataforma ambiente teste do sistema a qual terá como objetivo o 

treinamento prático do colaboradores referente as atividades diárias desenvolvidas na 

Cooperativa, a plataforma é composta por um servidor onde consta a base de dados 

do sistema, a mesma será atualizada sempre que necessário e terá capacidade para 

20 (vinte) colaboradores realizar o treinamento ao mesmo tempo, nela os 

colaboradores poderão fazer simulações como: aberturas de contas, propostas de 

crédito, cadastramento de patrimônio entre outros, sem o medo de errar. 

Além do cronograma apresentado no quadro 1 o qual terá o auxílio da 

plataforma para melhor capacitar e treinar o novo colaborador, o mesmo após o 

período de acolhida, será convidado a realizar uma grade de cursos EADs 

relacionados a seu cargo e função, abaixo no quadro 2 está mencionado os cursos 

obrigatórios conforme Programa Integrar aos colaboradores admitidos para a função 

de atendimento. Além disso, o Sistema Cresol e o Cresol Instituto oferecem 

mensalmente novos cursos de qualificação, contemplando algumas áreas como 

comercial, de atendimento, administrativa e institucional. Portanto, à medida que os 

cursos vão sendo inseridos na plataforma EAD e direcionados aos cargos, eles são 

agrupados em uma dessas grandes áreas, a qual o colaborador tem acesso e pode 

realizar os mesmos conforme suas necessidades, todos os cursos estão voltados para 

auxiliar o profissional bem como qualificar o atendimento no dia a dia da Cooperativa, 

além disso agrega cada vez mais conhecimento capacitando e desenvolvendo os 

profissionais que atuam na Cooperativa. 
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Quadro 2 – Cursos EADs Obrigatórios Conforme Programa Integrar - Atendimento 

Código Curso 

135 Curso Bem – Vindo a Cresol 

210 Curso sobre Cooperativismo: Cenários e Perspectivas 

222 Curso sobre Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro 

237 Curso sobre Ética e Conduta 

290 Curso sobre Sigilo Bancário 

356 Curso sobre Cooperativa de Crédito: o que é? 

238 Curso sobre Operacionalização do crédito Rural 

304 Curso sobre Crédito Rural no Plano Safra 2020/2021 

157 Curso de Negociação 

190 Curso Sobre Sistema Financeiro Nacional 

            Fonte: Programa Integrar - Central Cresol Sicoper (2020) 

 

Pensando no crescimento, desenvolvimento e na troca das informações diárias 

entre os colaboradores da Cooperativa, e para dar suporte a todo este processo 

acima, também serão criados grupos via WhatsApp, os quais auxiliarão na 

qualificação e desenvolvimento dos profissionais. Será disponibilizado nestes grupos 

informações que venham contribuir para o colaborador realizar um bom atendimento 

a seu associado no dia a dia, como novas regras, procedimentos, resoluções, 

informações rápidas de taxas de juros, novos modelos, entre outras. Como as 

mudanças ocorrem muito rápido temos que manter os colaboradores atualizados e no 

menor tempo possível, e esses grupos fazem com que as informações chegam de 

forma clara e rápida a todos, além disso é um espaço que os colaboradores podem 

tirar suas dúvidas, realizar questionamento e quando serem respondidas atenderá ao 

mesmo tempo todos os colaboradores da Cooperativa. A Figura 02 apresenta um 

fluxograma completo do programa de formação proposto por este plano de negócios.  
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Figura 02: Fluxograma de implementação do programa de formação e da plataforma 

 

Fonte: Autor, 2020.  

 

 

4 INVESTIMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 

O investimento para implantação do programa de treinamento e capacitação 

para novos colaboradores será originado das próprias receitas mensais da 

Cooperativa não sendo necessário capital externo. Para implantação do projeto será 

necessário a cooperativa fazer investimentos mensais em salário para o profissional 

que irá compor a equipe de Gestão de Pessoas “Mentor”, o qual será responsável 

pelo processo de treinamento e capacitação, despesas administrativas e 

operacionais, além disso estamos estudando a viabilidade e os custos para implantar 

ao projeto uma plataforma ambiente teste. 

 

4.1 PLANO FINANCEIRO PARA O CICLO DE FORMAÇÃO DE 20 DIAS 

 

Para a implementação do Ciclo de Formação de 20 dias será necessário 

recursos para contratação de um “Mentor” que será em torno de R$ 6.937.59 (seis mil 

novecentos e trinta reais e cinquenta centavos) pois o profissional que atuará nesta 
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área não poderá ser um iniciante, o mesmo terá que ter o conhecimento do sistema, 

produtos e serviços que a Cooperativa oferece. As correções dos salários, como 

dissídios, avaliação por méritos serão conforme determinações dos acordos sindicais 

e planos de cargos e salários da cooperativa. Custos detalhado referente o Mentor 

apresentaremos na tabela 01. 

Além disso, teremos outras despesas administrativas e mensais que 

incorporam neste programa, e quando for contratado um novo colaborador para um 

Posto de Atendimento que não seja o PA Sede teremos despesas de deslocamento, 

alimentação e hospedagem. Abaixo na tabela 02. Apresentaremos uma relação de 

custos correspondente a um novo colaborador contratado para o PA de Campo Novo, 

custos para o período de 20 (vinte) dias de treinamento. Esta relação de custos poderá 

sofrer alterações dependendo para qual PA o colaborador for contratado. 

 

Tabela 01: Projeção valor Mentor área treinamento e capacitação novos 

colaboradores Cresol Tenente:  

CUSTO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELA ÁREA DE 

TREINAMENTO E CAPACITACAO 

INVESTIMENTOS MENSAIS PROFISSIONAL 

SALÁRIO R$                       2.841,77 

GRATIFICACAO R$                       1.136,71 

VALE ALIMENTACAO R$                       1.000,00 

INSS EMPREGADOR R$                       1.127,96 

FGTS R$                          351,12 

13º SALÁRIO R$                          331,54 

1/3 FÉRIAS R$                            78,94 

PIS R$                            43,89 

MEDICINA OCUPACIONAL R$                            14,66 

SEGURO DE VIDA R$                            11,00 

TOTAL MENSAL R$                       6.937,59 

ANUAL R$                     83.251,08 

 Fonte: Construído pelo autor a partir de dados da Central Cresol Sicoper (2020) 

 

Tabela 02: Projeção Custos Operacionais treinamento e capacitação novos 

colaboradores Cresol Tenente: Exemplo tabela abaixo treinamento de 20 (vinte) dias 

colaborador contratado para o PA Campo Novo: 

Despesa Custo Unitário Descrição Despesa Total 

Deslocamento R$ 0,91 376 km  R$      342,00  
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Hospedagem  R$ 109,00 16 pernoites  R$   1.744,00  

Alimentação R$ 25,00 36 alimentações  R$      900,00  

Material/Kit R$ 69,00 1 unidade  R$        69,00  

Energia/Agua/outros  R$ 5,49 20 dias  R$      110,00  

Valor Diretores R$ 50,00 12 horas   R$      600,00  

Custo Total      R$  3.765,00  

      Fonte: Construído pelo autor a partir de dados da Central Cresol Sicoper (2020) 

  

4.2 PLANO FINANCEIRO PARA CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA AMBIENTE 

TESTE  

 
Em um estudo realizado junto a Central, nos foi repassado que no passado 

tínhamos uma plataforma onde os colaboradores desenvolviam algumas atividades 

práticas, mas hoje não está mais disponível, devido aos grandes avanços tecnológicos 

e mudanças de sistema.  

Frente a proposta de criação de uma plataforma ambiente teste realizamos uma 

pesquisa no mercado e junto a técnicos especializados referente aos custos de 

manutenção, usuários, tempo para implantação/criação do ambiente, entre outros. 

Diante disto, em um primeiro momento para criar o ambiente, e uma base de dados 

para treinamento precisaria em torno de 160 horas de trabalho, equivalente a 20 dias 

considerando 8 hs/dia e um custo aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

com profissionais, o custo do profissional por hora fica em torno de R$ 156.00 (cento 

e cinquenta e seis reais), a mesma teria capacidade para treinar 20 (vinte) novos 

colaboradores ao mesmo tempo. Referente a manutenção desta plataforma, a qual 

seria um ambiente interno completo, sem comunicação aos serviços externos e sem 

a emissão de relatórios ficaria em torno de R$ 3.000.00 (três Mil reais) mês para o 

servidor (armazenamento de dados) mais o custo de R$ 12.000.00 (doze mil reais) 

mensal em profissionais que irão dispor em torno de 80 horas de trabalho para manter 

o ambiente atualizado, base de dados preparada e acompanhamento dos 

agendamentos para treinamento e suporte a possíveis problemas. O custo total no 

primeiro mês para colocar a plataforma ambiente teste em atividades ficará em torno 

de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), já para manutenção da plataforma o custo 

mensal será em torno de R$ 15.000.00 (quinze mil reais, esses valores poderão sofrer 

alterações caso haja uma atualização maior ou compra de mais equipamentos. 
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5 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

 

Este plano de negócio destacou a importância do primeiro contato do novo 

colaborador na Cooperativa e o valor deste momento de acolhida, apresentações e 

familiarização do mesmo no Sistema que fará parte. 

O Programa Integrar apresenta e desenvolve muito bem este momento de 

adaptação do colaborador na Cooperativa, pois apresenta estratégias e todos os 

processos que precisamos fazer para que o novo colaborador se sinta bem, fique 

tranquilo e entenda a cultura organizacional da Cooperativa.  

Podemos identificar que processos de capacitação e treinamento para novos 

colaboradores são muito importantes para o desenvolvimento profissional dos 

mesmos na Cooperativa. Pois as mudanças e a atual conjuntura competitiva que o 

cooperativismo de crédito tem passado nos últimos anos exige dos colaboradores da 

Cresol uma nova postura, a qual contempla a capacitação técnica e operacional do 

dia a dia, e também o conhecimento da cultura organizacional da Cooperativa. 

Colaboradores bem treinados e capacitados fazem a diferença na ponta 

quando atendem e negociam com os associados, pois estão cientes de todas as 

soluções financeiras que a cooperativa oferece. Seguir um padrão de treinamento é 

importante, pois só assim conseguiremos atingir os resultados esperados tanto para 

a Cooperativa quanto para o profissional que está em treinamento. 

Diante disto este Plano de Negócios propôs implantar um programa de 

treinamento e capacitação a Cresol Tenente Portela, contemplando todos os seus 

Postos de Atendimento, neste processo foi apresentado um cronograma de 

treinamento que visa capacitar e desenvolver o profissional em um curto prazo, 

podendo assim o mesmo desenvolver e potencializar grandes resultados diários a 

Cooperativa. Além disso propõe um estudo para a criação de uma plataforma 

ambiente teste onde os colaboradores poderão desenvolver a pratica do dia a dia. 
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