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CARTA DE ABERTURA 

 

 

Através deste trabalho de conclusão de curso com o título Sistemas de 

informação automática para vencimentos de contratos através de mensagens, à 

banca avaliadora do TCC e a cooperativa de crédito rural com interação solidária 

CRESOL unidade de Tenente Portela RS.  

Através do tema escolhido e do estudo realizado pode-se afirmar que os 

associados ativos da cooperativa são peças fundamentais para o desenvolvimento e 

permanência da mesma no mercado.  

Este trabalho ratifica que deve-se investir na satisfação do associado, na 

modernização de produtos e serviços e na fidelização do mesmo. 

O referido trabalho tem por interesse por em discussão um sistema para 

informação das datas dos vencimentos dos contratos dos associados na 

cooperativa, o que é vivenciado diariamente, pois se faz necessário entrar em 

contato com antecedência com o associado informando-o dos vencimentos para o 

mês dentro da sua carteira de crédito na cooperativa, o que demanda muito tempo e 

custo. 

Com estas informações ativadas a todo o quadro social da cooperativa, será 

possível informar o mesmo com antecedência a se programar e organizar suas 

finanças para pagamento, o que não implicaria na provisão. 

Também destaca-se que a CRESOL possui um excelente quadro de TI 

(Tecnologia de informação) e com um programa que seria a “colmeia”, que serve de 

base para o desenvolvimento adequado deste serviço. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 
 



 
 

 

Este projeto é baseado em análise de dados da Cooperativa de crédito rural 

com interação solidária Cresol Tenente Portela, localizada na Rua Tapejara número 

09 centro da cidade de Tenente Portela. 

A proposta é apresentar um novo serviço, através de mensagens que serão 

disparadas no celular, sendo prático e assertivo, atingindo a todos os associados da 

cooperativa. Sendo um serviço que transmite mais informações aos associados 

referentes aos vencimentos de seus contratos com a cooperativa, através de 

mensagens telefônicas disparadas pelo sistema colmeia, sem custo para a 

cooperativa, pois a mesma já possui uma linha telefônica a qual permitirá o 

desenvolvimento do serviço, e assim ajudando os associados a se programarem 

com seus compromissos, o que interferiria diretamente na provisão, mensal da 

cooperativa. 

Este serviço poderá ser desenvolvido através da equipe de TI da central da 

Cresol, beneficiando a todas as cooperativas que a ela pertencem. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 A COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO 

SOLIDÁRIA CRESOL - TENENTE PORTELA E MELHORIA DE 

PROCESSO DE GESTÃO  
 

 

De acordo com dados do Estatuto Social Cooperativa de Credito Rural com 

Interação Solidaria de Tenente Portela – Cresol Tenente Portela, a Cooperativa de 

crédito rural com interação solidária CRESOL Tenente Portela, está localizada na 

Rua Tapejara número 09, centro de Tenente Portela RS, fundada em 17 de fevereiro 

de 2001. Sua história vem dos esforços de inúmeras pessoas que protagonizaram a 

experiência de organizar uma cooperativa de crédito, considerando a atuação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tenente Portela, desde 1984 alicerce de 

muitas iniciativas no campo da organização popular, palco do debate do grupo de 

lideranças locais e regionais. 

No dia 17 de dezembro de 2000, o Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTRAF), organizou o Seminário de 

Organização da Agricultura Familiar de Tenente Portela e região, contando com a 

participação de 64 (sessenta e quatro) lideranças, onde foram debatido vários temas 

para atender as necessidades da população local e da região. Como principal 

conclusão, o Seminário apresentou a proposta da constituição de uma cooperativa 

de crédito para atender as demandas dos agricultores familiares e também uma 

cooperativa de produção, essas para fortalecer as organizações ligadas à agricultura 

familiar. 

Dessa forma, a Cresol Tenente Portela foi fundada em 17 de fevereiro de 

2001, com a premissa de ampliar a organização dos agricultores familiares. Tendo 

como Conselho Eleito: Presidente, Alencar Balestrin; Vice-Presidente, Jair Luis 

Wolmmer; e, Secretaria, Clarice Barella Ferrari. A Cresol foi criada, porque se dizia 

ser uma alternativa para os agricultores excluídos do sistema financeiro de acessar 

ao crédito, uma ferramenta absolutamente avalizadas pelas experiências das 

lideranças dos municípios de Constantina e Erechim, que haviam constituído alguns 

anos antes. Depois da Assembleia Geral e da aprovação do Estatuto Social, juntou-

se os recursos necessários para o envio dos documentos ao Banco Central, a 

contribuição realizada por cada sócio fundador foi de R$ 100,00 (cem reais).  



 
 

A Cresol inicia suas atividades em 11 de outubro de 2001, ocupando uma sala 

cedida pelo SINTRAF e também com alguns móveis emprestados. Nos primeiros 

anos de atividade, a Cresol Tenente Portela contava somente com os recursos que 

vinham dos associados do Sindicato, porém as lideranças, mesmo assim, faziam 

suas atividades centradas na construção de uma alternativa ao modelo de 

agricultura adotado anteriormente.  

Assim, a cooperativa superou várias dificuldades em sua trajetória, sempre 

vislumbrando o melhor para seus associados. Por isso em 2006, o conselho de 

administração tomou a decisão de construir uma sede própria, para melhor atender 

seus associados; a obra concluiu-se em junho de 2007, atingindo uma área 

construída de 487 m² (quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados). 

A partir da sede própria, a Cresol Tenente Portela alcançou o reconhecimento 

da comunidade local e regional, o que transmitiu segurança ao quadro social. 

Instantaneamente, essa mudança e o aumento da credibilidade da cooperativa 

refletiram na captação de depósitos e na busca de serviços por empresas e 

associados mais capitalizados, aliado aos produtos e serviços que já eram 

oferecidos, o que significou o dobro do montante de ativos a cada ano desde então. 

A partir da experiência de construção de sua sede própria, a Cresol Tenente 

Portela passou a atender reivindicações das cidades vizinhas pela expansão dos 

serviços. Hoje a Cresol Tenente Portela possui 08 (oito) unidades de atendimento, 

compreendendo a sede Tenente Portela, Derrubadas, Seberi, Três Passos, Miraguaí, 

Augusto Pestana, Campo Novo e Tabira (PE). 

Atualmente a cresol conta com o conselho administrativo tendo como 

Presidente o Sr. Olímpio Wolfardt, Vice-presidente o Sr. Gelson José Ferrari e como 

Secretário Sr. Gilmar Urnau, possui também uma diretoria executiva composta por 

um diretor comercial, um diretor administrativo e um diretor executivo. A Cresol é 

uma instituição financeira completa que vem apresentando crescimento significativo 

a cada ano e busca sempre inovar, trazendo novos produtos e melhores opções 

para a melhoria da qualidade de vida dos associados, promovendo inclusão 

financeira e desenvolvimento social. 

 



3 PROJETO  
 

 

3.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

 

 Hoje, mais que ganhar clientes se faz necessário preocupar-se em não perdê-

los, mantê-los e encontrar maneiras de manter um bom relacionamento, fazendo 

ações que surpreendam o mesmo, objetivando o conforto, comprometimento e, 

acima de tudo a credibilidade. Para que os associados falem positivamente de sua 

empresa, que está fazendo por ele algo que no momento ninguém faz. 

Segundo Bogman (2002), a qualidade do atendimento que a empresa oferece 

ao Cliente pode determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio. O contato de 

um funcionário com os clientes da empresa como um todo influenciará o 

relacionamento com a mesma.  

Assim, o marketing de relacionamento é criar, manter e aprimorar  

relacionamentos com os clientes e outros interessados. Além de elaborar estratégias 

para atrair novos clientes e criar transações com eles, as empresas empenham-se 

em reter os clientes existentes e construir com eles relacionamentos lucrativos e 

duradouros. (KOTLER; ARMSTRONG 1993). 

Para que este relacionamento seja um sucesso, é fundamental que os 

colaboradores da empresa estejam sempre em treinamento e comprometidos com 

os objetivos traçados. Por isso, é de grande importância que a empresa apresente 

aos seus colaboradores suas estratégias, e como cada um deles é importante para o 

bom relacionamento entre a empresa e o cliente. 

Dentro da realidade hoje, de transformação digital impõe as empresas, novas 

atitudes, pois as mesmas precisam usar da tecnologia a seu favor, como uma 

oportunidade de competir de forma mais eficiente e otimizada. Muitas empresas 

assim como a CRESOL, localizada em municípios pequenos, lutam por um mercado 

quase que esgotado, trazendo também assim um custo mais alto para a atração e 

fidelização de novos clientes. Não havendo disponibilidade de dinheiro sobrando é 

preciso escolher novas estratégias para atrair e manter clientes. 



 
 

Os associados já existentes são oportunidades de investir, pois os mesmos já 

conhecem a marca e a maneira que o trabalho é executado. Clientes fiéis tendem a 

consumir mais. E quanto mais fiéis, maior a vida útil da carteira de clientes da 

empresa, menor o custo de recuperação de cientes e maior valor financeiro 

agregado à marca (MOUTELLA, 2003). 

Numa economia altamente competitiva, onde no mercado sobrevivem 

somente aquelas empresas que conseguem lidar com grandes concorrências, o 

maior patrimônio de todas essas empresas são seus associados ou clientes, eles 

são os responsáveis pela sobrevivência da empresa. 

 

3.2 PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS, OPORTUNIDADE E AMEAÇAS 

(SWOT).  

 

À análise de SWOT tem como objetivo identificar e listar todos os pontos 

fortes, pontos fracos, as oportunidades e ameaças de uma determinada empresa. O 

mesmo ajuda a listar informações valiosas para organizar um plano de ação, reduzir 

riscos e aproveitar as oportunidades. Estes pontos serão analisados dentro da 

Cooperativa de Credito Cresol Tenente Portela.  

O ambiente dentro das empresas é apresentado de forma muito dinâmica, 

pois oferecem rápidas mudanças nos quesitos em que necessitam se esforçar para 

conquistar e manter seus clientes. Neste sentido os próprios associados vão 

mudando seus hábitos, ficando cada vez mais informados e exigentes, o que obriga 

as cooperativas a adotarem novas alternativas. Dentro desta realidade é preciso 

montar estratégias para atingir os objetivos de forma eficaz e com baixo custo. 

A análise dos ambientes deve nortear qualquer processo de administração 
estratégica, com um exame crítico dos fatores internos e externos a 
organização, fatores estes que podem influenciar os resultados da empresa. 
Assim nesta análise abrangente e necessário monitoramento contínuo não 
só do ambiente organizacional, mas também do mercado como um todo. 
MARQUES (2013, p.72.) 

 

Para esta análise, usamos uma ferramenta chamada SWOT, que de acordo 

com Marques (2013, p. 73), é uma forma muito difundida de fazer diagnósticos da 

empresa. O que pretende definir as relações existentes entre os pontos fortes e 



 
 

fracos as oportunidades e ameaças da organização e do mercado onde está 

atuando. 

Neste contesto, a partir da análise a ser realizada de todas as áreas da 

cooperativa de crédito, sendo ambientes internos e externos, busca-se identificar as 

forças e as fraquezas da instituição para revelar importantes características e 

relações futuras. Para o ambiente externo fez-se a identificação das ameaças e 

oportunidades. 

Dentro do ambiente interno é possível destacar alguns pontos fortes, como os 

recursos humanos, onde a equipe de trabalho é qualificada e empenhada em 

realizar o trabalho tanto nas agências de atendimento quanto na central da 

cooperativa, onde dispõe de pessoas capacitadas e também de uma estrutura 

adequada para o desenvolvimento e melhoramento do sistema interno colmeia. 

Com o crescimento e desenvolvimento da Cooperativa Cresol Tenente 

Portela nos últimos anos, faz-se necessária a implantação da plataforma para 

informação dos vencimentos automaticamente, onde diminui o tempo gasto em 

contatos telefônicos a custo zero, sendo um processo assertivo e que diminui o 

impacto na provisão da Cooperativa. 

Destaca-se também como forças da cooperativa de crédito, a relação humana 

com os associados, as cobranças de taxas, sendo as menores do mercado e ainda 

a cada enceramento de ano, as sobras revertem em favor do associado. Também 

pode-se citar a captação de recursos, concessão de crédito, comercialização de 

seguros, de cartões de crédito e débito e realização de cobrança bancária. 

Os pontos fortes constituem as forças propulsoras da empresa que facilitam 
o alcance dos objetivos organizacionais, enquanto os pontos fracos 
constituem as limitações e forças restritivas que dificultam ou impedem o 
alcance daqueles objetivos (CHIAVENATO, 1987, p. 252). 

 

Dentre os pontos fracos Internos da cooperativa, destaca-se a grande 

demanda de tempo para poder manter a quantidade de associado informados dos 

seus vencimentos. Outro aspecto é a falta de terminal de autoatendimento, que 

demanda maior tempo de atendimento presencial; e também outro ponto que é 

possível citar, é possuir grande número de sócios, sendo poucos os ativos que 

realizam negociações com a cooperativa, tudo isso gera custos, consequentemente 

a diminuição dos lucros.  



 
 

Nas oportunidades externas, destaca-se vários pontos como, visitas as 

residências dos associados, com intuito de estreitar o relacionamento, distribuição 

de brindes personalizados de acordo com o uso de produtos e serviços, também, 

outro ponto forte é a mídia utilizada para divulgar os produtos e serviços da 

cooperativa.  

Por outro lado existem as ameaças externas para a cooperativa, que são as 

instituições concorrentes localizadas nas áreas de abrangências. Onde as mesmas, 

oferecem serviços com terminais de outo atendimento, uso de alta tecnologia e 

também a maneira agressiva de abordagem e contratação de crédito. 

É possível destacar ainda alguns aspectos relacionados ao ambiente externo, 

que podem influenciar diretamente no desenvolvimento da cooperativa, como, 

mudança de governo, alterações nas taxas de câmbio, variação nos indicadores 

econômicos aumenta de cargas tributárias, alterações na legislação, ausência de 

inovações tecnológicas e de atualização dos sistemas de segurança e também o 

nível de escolaridade das pessoas. 

 

Quadro 1 – Sintetização da análise de SWOT 

 

PONTOS FORTES DESCRIÇÃO DAS EVIDENCIAS 

Tempo 
 

Diminuição de tempo gasto com 
ligações. 

Custo 
Custo zero com a informação através de 

mensagens. 

 

Provisão  
Menor incidência de contratos na 

provisão. 

Recursos humanos 
Equipe qualificada. 

Bom ambiente para o trabalho. 

Sistema, equipamentos de TI 
Possui um bom sistema e comporta 

alterações e inovações. 
Equipamentos de TI atualizados. (Novos) 

Estratégias 

Diretores, administradores e 
coordenadores, sempre se atualizando e 

montando estratégias para atingirmos 
os objetivos. 

Taxas 
 

Menores do mercado. 

Produtos e serviços 
Diversos, com baixo custo e ótima 

qualidade. 

Relações humanas 
Uma relação próxima, pois o associado 

é o dono da cooperativa. 



 
 

PONTOS FRACOS DESCRIÇÃO DAS EVIDENCIAS 

Terminal de autoatendimento Praticidade e agilidade no atendimento. 

Números de associados 
Grande número de sócios, sendo 

poucos os ativos que realizam 
negociações. 

OPORTUNIDADES EXTERNAS DESCRIÇÃO DAS EVIDENCIAS 

Venda de produtos e serviços 
Usar o mesmo sistema de mensagem 

para efetuar venda de produtos e 
serviços.  

Visitas aos associados 
Relação de maior proximidade, presença 
nas festas e eventos das comunidades. 

Brindes personalizados 
Valorização do associado, e divulgação 

da marca. 

Mídia 
Divulgação através da TV, rádio e outros 

canais de mídias eletrônicas. 

AMEAÇAS EXTERNAS DESCRIÇÃO DAS EVIDENCIAS 

 

Tecnologia 

Ausência de inovações tecnológicas e 
de atualização dos sistemas de 
segurança. 

 

Politica 

Mudança de governo onde pode ocorrer 
a estagnação da economia.  
Renovação dos quadros políticos, os 
quais possam ser contra o sistema 
financeiro. 

Economia Alterações na taxa de câmbio. 
Variações nos indicadores econômicos. 
Inflação, o aumento de preços, 
diminuição no poder aquisitivo. 

 

Sócio cultural 

Mudança nos hábitos dos associados. 
O nível de escolaridade afeta 
diretamente o nível de Investimento. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

 

Considera-se também alguns dados disponibilizados pelo IBGE (2019), 

referente ao município de Tenente Portela, que é onde está inserida a Cresol 

Tenente Portela, cooperativa está em questão. De acordo com estes dados a 

população em 2019 era de 13.485 pessoas, sendo que 96.75% possui 

escolarização, com um PIB per capita de 28.174,67 R$ (2017) e um IDH de 0.708 – 

considerado alto (2010).  

De acordo com Nei Grando (2011), os pontos fortes, são características que 

indicam como a organização pode continuar a crescer dentro de seu mercado, como 

por exemplo: mudança, tecnológica, política governamental, padrões sociais.  

 As ameaças podem atingir as empresas, sendo estes fatores externos, fora 

de nosso controle. É vital estar preparados para enfrentar as ameaças durante 



 
 

situações de turbulência. A prevenção ajuda a reduzir os riscos de suas 

consequências. Um dos principais fatores externos são as cooperativas de crédito 

que são os concorrentes de mesmo perfil e a entrada de novos concorrentes. 

  

3.3 ANÁLISE DO MERCADO 

 

A Cresol Tenente Portela vem crescendo e se desenvolvendo muito nos 

últimos tempos, teve um aumento de 12,67% na quantidade de associados, 17,68% 

aumento do valor do capital social, 25,54% aumento de depósitos a prazo e 33,68% 

os ativos, dados estes de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Com este crescimento 

da cooperativa, vão ocorrendo várias mudanças dentro do sistema interno, pois o 

mesmo acaba não comportando mais certos hábitos os quais vinham sendo 

praticados. Sendo assim, devido a este desenvolvimento e aumento de demanda 

não comporta mais o colaborador ligar para todos os associados para informar os 

vencimentos de seus contratos. Neste sentido observa-se a viabilidade da  

implantação do programa de informação automática ao associado. 

A cooperativa vem crescendo e se desenvolvendo gradativamente nos 

últimos anos, está inserida em um mercado competitivo com mudanças 

tecnológicas, e econômicas que elevam a complexidade dos serviços oferecidos 

pelas instituições financeiras, entretanto, faz com que este sistema se reinvente em 

vários aspectos, para poder atender as exigências e as necessidades dos 

associados. 

De acordo com o Bloglecom (2020), a revolução digital têm causado muitos 

impactos no mercado atual. Assim todos os setores estão sendo desafiados a 

diversificar seus modelos de negócios. As transformações ocorrem de forma muito 

rápida, e as organizações precisam estar preparadas para acompanhar.  

Afirma CHAHAD (2003), no Brasil, na década de 90, grandes transformações 

tecnológicas foram experimentadas, as empresas passaram por uma pressão para 

maior produção e competitividade. Essas inovações tornaram-se condição 

indispensável ao desenvolvimento econômico-social, sendo processadas em níveis 

cada vez mais intensos, que levaram as empresas a repensar o modo de 

organização, as formas de gestão, e da produção, causando impacto no emprego, 

na estrutura ocupacional, no conteúdo do trabalho.  



 
 

Podemos destacar alguns dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) quanto ao desenvolvimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 

2019, que registrou alta de 1,1% na comparação com o ano anterior. O Produto 

Interno Bruto é a soma de tudo o que o país produziu em um determinado período. 

Esse é um dos indicadores mais importantes do desempenho de uma economia. O 

que favorece ao desenvolvimento do país.  

De acordo com o Banco Central (BC) podemos destacar outro aspecto que 

favorece o desenvolvimento do país neste momento, a diminuição da Selic, pela 

oitava vez consecutiva, os juros básicos da economia, está no menor nível desde o 

início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 a abril de 

2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente 

até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em outubro de 2016, o Copom voltou 

a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em 

março de 2018, só voltando a ser reduzida em julho de 2019. Portanto a conjuntura 

econômica continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado. 

Outro ponto que merece destaque, sendo os reflexos das novas tecnologias é 

a capacitação dos trabalhadores, cujo nível de exigência de qualificação, pelas 

empresas, torna-se cada vez mais intenso. Os trabalhadores com pouca 

escolaridade vão sendo excluídos do mercado de trabalho e substituídos pelos mais 

capacitados e a com maior gama de competências.  

Com impacto direto nas cooperativas de crédito, a evolução tecnológica 

atingiu o setor de serviços, resultou na implantação de caixas eletrônicos, Internet 

Banking, aplicativos e demais funcionalidades. CHAHAD (2003). 

A competitividade faz parte do dia a dia das empresas, pois são muitas 

empresas que oferecem produtos e serviços semelhantes e todas querem crescer e 

se destacar.  

Na conjuntura econômica atual, conseguir a fidelização do cliente não 

costuma ser uma tarefa simples, pois tem afetado muito os hábitos de consumo das 

pessoas. Em função disso as empresas precisam a cada dia criarem estratégias de 

relacionamento para atrair e reter consumidores. Com esta competitividade acirrada, 

atender as necessidades dos associados e fidelizar e essencial para o sucesso da 

instituição. Nesse momento, a tecnologia se mostra como uma grande aliada para 

promover a fidelização de clientes.  

https://www.mega.com.br/blog/como-a-tecnologia-pode-ajudar-na-tomada-de-decisao-estrategica-9773/


 
 

Atualmente a cooperativa adotou o sistema de encarteiramento, onde cada 

funcionário do atendimento é responsável por certa quantidade de associados, onde 

os mesmos administram as mesmas e efetuam a venda dos produtos e serviços aos 

associados. Com este novo serviço que será apresentado, onde os associados 

passarão a ser informados com antecedência dos vencimentos de seus contratos 

facilitara ao funcionário administrar a sua carteira de associados. 

Com todas estas mudanças tecnológicas é preciso que a cooperativa tenha 

um sistema digital que atenda aos associados em paralelo as instituições físicas, 

podendo efetuar abertura de conta até a solicitação de um cartão através deste 

sistema. Com este novo serviço, todos os associados da cooperativa de crédito com 

interação solidaria cresol serão beneficiados. 

Este projeto pode ser considerado como simples, mas que trará grandes 

melhorias, agilidade e um maior vínculo com o associado. Se o mesmo passar a ser 

executado, deverá ocorrer uma solicitação da cooperativa de crédito Cresol Tenente 

Portela para a equipe de TI da Cresol Central, onde os mesmos poderão 

desenvolver o projeto acrescentando dentro do próprio sistema já utilizado pela 

cooperativa que é o colmeia. 

No presente trabalho não foi realizada pesquisa de mercado, surgiu de uma 

demanda diária vivenciada pelos funcionários e atendentes da CRESOL Tenente 

Portela, onde os mesmos dedicam parte de seu tempo diário para estar entrando em 

contato com os associados da cooperativa e avisando dos vencimentos das parcelas 

dos contratos. Foi um habito criado pela mesma e sendo assim quando não são 

avisados, os mesmos veem até a cooperativa e relatam que não foram avisados, 

“não me avisaram por isso achei que não tinha nada com vencimento para este 

mês”. Este contato direto aproxima mãos o associado da cooperativa além do que, o 

mesmo procura a cooperativa com antecedência para efetuar o pagamento eu até 

mesmo renegociar a parcela quando necessária. 

Este serviço além de ser de baixo custo, ajuda a cooperativa a manter seus 

associados sempre informados; caso algum sócio não apresentar condições de 

pagamento da parcela poderá entrar em contato com a cooperativa antecipando a 

renegociação da parcela não deixando entrar na provisão (provisões dizem respeito 

aos lançamentos de valores como se fossem despesas, apesar de ainda não 

poderem ser classificados como tal, o que seria de certa forma prejudicial a 

cooperativa). 



 
 

4 ESTRUTURA  
 

 

O trabalho está sendo desenvolvido através de uma necessidade identificada 

na sede da cooperativa de crédito com interação solidaria cresol Tenente Portela, 

pois dentro da mesma são realizadas ligações aos associados que possui parcelas 

de contratos vencendo durante o mês, o que demanda um acompanhamento, tempo 

e custo. 

A Cresol trabalha com um modelo de encarteiramento, onde cada colaborador 

que atua na área do atendimento é responsável por “cuidar” de certa quantidade de 

associados, este serviço que está sendo desenvolvido, para maior agilidade, além 

de beneficiar a Cresol Tenente Portela, poderá ser disponibilizado e usado por todo 

o sistema pertencente ao cresol sicoper, se assim desejarem.  

De acordo com dados do IBGE em 2018, tinha 93.2% de domicílios com 

telefone móvel celular, isso significa que com estas informações sendo disparada 

através do telefone, atingira quase toda a carteira de associados da cooperativa.  

 
Considera-se custo, todo o gasto aplicado ao produto ou serviço que será 
comercializado. Portanto, somente será custo aquele gasto feito que irá 
atuar diretamente no produto final. Os gastos que não forem direcionados 
aos produtos ou serviços serão considerados despesas. Então, custo é todo 
material ou serviço que produzirá outro produto ou um serviço que será 
comercializado. PEREIRA (2014). 

 

O projeto não demanda de valores para ser executado, portanto não terá 

custos específicos, pois o mesmo depende de uma linha telefônica com mensagens 

ilimitada a qual a Cresol já possui e mantêm por outros motivos, portanto basta ser 

incluído o programa dentro do sistema colmeia, sistema este usado pela 

cooperativa. 

 



 
 

Figura 1 Pagina inicial para pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Nesta figura acima temos a apresentação inicial do modulo que poderá ser 

desenvolvido dentro do sistema colmeia, onde apresenta diversos campos, como a 

conta-corrente, onde coloca-se o número da mesma e pesquisar os dados do 

associado; podendo ainda pesquisar digitando o nome ou o CPF, nos dois campos 

próximos. Também possuem outras especificações, como o tipo de pessoa, física ou 

jurídica, categoria, agricultores, autônomos e outros. Situação do associado, se 

sócio ativo ou inativo. Na descrição tipo de conta se ela é uma conta secundaria ou 

principal. Assim se torna possível pesquisar o associado individualmente, incluir 

associados em uma lista especifica, fazendo isso de forma manual e individual, e 

ainda nesta mesma aba abre o item “incluir a carteira” onde abrira uma nova aba 

onde poderá ser incluída a carteira individual de cada colaborador automaticamente. 

Também é possível acrescentar a data que gostaria que a mensagem fosse 

enviada, como exemplo, podendo ser uma semana antes do vencimento e depois 

repetir a mesma após cinco dias; também através de um comando individual e 

manual, podendo selecionar associados específicos para avisar na data do 

vencimento novamente. 

 

 

 

 



 
 

Figura 2 Modelo de mensagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Figura 3 Identificação do número DD telefone 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 



 
 

Nestes quadros o campo onde aparece o número do telefone que consta no 

cadastro do associado e para a que a mensagem seja enviada com sucesso o 

mesmo deve estar correto. Na sequência um exemplo de mensagem para ser 

enviada para o associado. 

 

Figura 4 Definição dos campos da mensagem ao associado 

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

 

Nesta aba onde consta a mensagem o próprio sistema incluirá 

automaticamente nos pontos indicados (@saudação), conforme for o horário a 

saudação adequada, como bom dia pela manhã, boa tarde a pós o almoço ou boa 

noite após as seis da tarde. No campo @nome, incluirá o nome do associado, na 

sequência @contrato selecionará o número do contrato e posterior a isso o sistema 

também selecionara todos os contratos com vencimento sete dias antes do envio da 

mensagem. 



 
 

Figura 5 Definição de associados a serem comunicados 

 

Fonte: Elaborado pela autora, (2020). 

 

Esta aba é acessada através do primeiro módulo, no ícone exibir carteira; 

esta aba apresenta os campos conta corrente para efetuar pesquisa do associado 

através do número de sua conta, ou pesquisar pelo nome do mesmo ou ainda pelo 

campo CPF, após pesquisa realizada será possível ir ao ícone incluir e incluir 

manualmente o nome do associado para estar encaminhando a mensagem de 

informação, montando assim uma lista com nomes específicos ou apenas incluir um 

único nome. 

 

 

 

 



 
 

5 OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

 

Neste trabalho foi possível identificar que a cooperativa de crédito cresol 

Tenente Portela, está bem localizada possui uma boa estrutura física e de recursos 

humanos, está inserida em uma comunidade com um bom poder aquisitivo, com alto 

índice de escolaridade o que contribui para um bom desenvolvimento, e grandes 

investimentos.  

A mesma está sempre montando estratégias para atingir os objetivos 

estabelecidos, nem sempre sendo possível atingir a excelência absoluta no 

atendimento as necessidades do associado, mas é preciso adaptar-se às mudanças, 

identificar o perfil de cada um, personalizar os produtos e serviços de acordo com as 

necessidades dos mesmos, buscando atender suas expectativas. Assim é possível 

desenvolver um bom relacionamento com o associado, visando garantir à satisfação 

e fidelização do mesmo com a cooperativa e deste modo tornar-se um diferencial no 

mercado competitivo.  

Para melhor entendermos este senário mercadológico que fizemos parte, 

utilizamos a análise do SWOT, onde identifica-se e analisa-se os pontos, fortes, 

fracos, as oportunidades e ameaças. Também destaca-se que devido a toda 

evolução tecnológica, a cooperativa não deve ficar pra traz, tendo que desenvolver 

novos produtos e serviços para atender as expectativas e as necessidades dos 

associados.  

Conclui-se que a cooperativa possui a necessidade da implantação deste 

sistema automático de informação dos vencimentos dos contratos aos associados, 

através de mensagens, com custo zero; possui a estrutura necessária para o 

desenvolvimento e implantação, o que contribuirá para o melhor desempenho das 

atividades diárias, diminuindo custos e tempo disponibilizados pelos colaboradores 

para efetuarem o contato com os mesmos. 

Priorizar a implantação deste novo modulo é essencial na busca pela 

agilidade e qualidade do serviço. Assim, solidificando ainda mais seu espaço e a 

fidelização de seus associados.  
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