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CARTA DE ABERTURA

Este plano de negócios é destinado a banca avaliadora do Curso de MBA em

Estratégias  Cooperativas  com  Ênfase  em  Gestão  de  Negócios  e  Finanças,  da

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e também para a Cooperativa de

Crédito  Rural  com  Interação  Solidária  de  Tenente  Portela.  O  plano  propõe  a

implantação  de  ATM  no  posto  de  atendimento  de  Três  Passos,  localizado  na

Avenida de Santos Dumont n° 400, Centro de Três Passos, com sede em Tenente

Portela.

A  implantação  do  ATM  vem  para  disponibilizar  um  novo  serviço  para  os

associados, onde estes têm acesso a diversos serviços, como retirada de dinheiro,

consulta de extratos, entre outros, sem a necessidade da ajuda de um colaborador

da cooperativa, se auto atendendo. Além de suprir uma crescente demanda para

esse  serviço,  pensando  no  momento  que  estamos  vivendo  e  com  os  avanços

tecnológicos, as pessoas buscam comodidade e facilidade ao seu dia a dia.

O projeto prevê uma maior abrangência em relação aos tipos de associados,

suprindo  não  somente  a  necessidades  da  área  rural  como  também  urbana,

principalmente na questão do horário de atendimento, que com o caixa eletrônico

aumentará  e  dará  uma disponibilidade maior  de  tempo para  que  os  associados

possam consultar e movimentar suas contas.

Em  relação  a  análise  do  investimento,  o  projeto  apresentou  viabilidade

econômica, com uma projeção de retorno dos valores investidos a partir do sexto

mês,  pois  o  mesmo potenciará  a  abertura  de novas contas  e  em consequência

aumento no volume de negócios, levando em consideração os créditos liberados e a

utilização dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa.
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1 RESUMO EXECUTIVO

O  presente  plano  de  negócios  tem  por  objetivo  a  análise  de  viabilidade

econômica  da  implantação  de  um  ATM,  terminal  de  autoatendimento,  na

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Tenente Portela, Posto de

Atendimento de Três Passos, localizada na cidade de Três Passos – RS, a qual tem

por sede a Cresol de Tenente Portela, que pertence a Central Sicoper, uma das

centrais da Cresol Confederação.

 Atualmente  o  posto  de  atendimento  de  Três  Passos  conta  com  2.078

associados,  dentre  estes  existe  uma  grande  demanda  em  relação  ao  caixa

eletrônico, vinda principalmente dos novos associados, um dos motivos da escolha

desse plano de negócios é justamente em virtude desta carência.

O projeto pretende atingir todos os tipos de associados, principalmente os que

já utilizam o Internet Banking, as pessoas com faixa etária menor, já que 40% dos

associados possuem mais de 50 anos, e é importante a diversificação de faixas

etárias,  e  também  as  empresas  que  atuam  no  município,  que  conforme  dados

fornecidos  pela  SEBRAE –  Perfil  das  Cidades  Gaúchas,  em 2019  contava  com

2.384  empresas,  divididas  em  diferentes  setores  e  portes  segundo  seus

faturamentos,  as  quais  possuem funcionários  que na  sua maioria  trabalham em

horário comercial o que acaba sendo um empecilho para receber salários junto a

cooperativa (GENESIS, 2020).

Com a implantação de um terminal de autoatendimento, espera-se suprir as

necessidades  dos  associados,  e  em  consequência  aumentar  a  receita  da

cooperativa.  A  prospecção  de  novos  associados  e  fidelização  dos  antigos,

potenciará o aumento da carteira negocial da unidade de atendimento, através do

aumento das liberações de créditos e utilização dos produtos e serviços.



2 A COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE

TENENTE PORTELA – CRESOL TENENTE PORTELA - PA DE TRÊS PASSOS E

A IMPLANTAÇÃO DE ATM

A Cresol Tenente Portela é filiada à Central  Sicoper,  uma das centrais da

Cresol  Confederação,  localizada na Rua Tapijara N° 09, Centro do Município de

Tenente  Portela,  iniciou  suas  atividades  em 2001,  hoje  com quase  20  anos  de

atuação, possui mais de 10 mil associados, oferece produtos e serviços similares

aos dos bancos, mas com um diferencial, os clientes são donos do negócio, são

associados  de  uma  cooperativa  de  crédito.  Está  constituída  legalmente  como

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

Tenente Portela, cooperativa onde todos tem participação livre, respeitando direitos

e  deveres  de  cada  um  dos  cooperados,  aos  quais  presta  serviços  sem  fins

lucrativos.

Atualmente  a  Cresol  Tenente  Portela,  possui  postos  de  atendimento  nos

municípios de Tenente Portela, Derrubadas, Seberi, Três Passos, Miraguaí, Augusto

Pestana,  Campo Novo,  Pajeu,  Jaboticaba e Aguas Claras,  tem como Presidente

Olimpio Wolfardt, Vice-Presidente Gelson Ferrar, Secretário Gilmar Urnau, Diretor

Administrativo Alessandra Walk, Diretor Executivo Cleber Barrat, e Diretor Comerial

Tiago Goettems da Silva, e uma equipe profissional composta por 69 colaboradores,

divididos em setores administrativo, caixa e negocial (Ata, 2019).

Este plano de negócios propõe a instalação de terminal de autoatendimento,

pois com o aumento na abrangência da cooperativa, também aumenta a procura

pelos serviços, neste sentido surge a necessidade de implantar este novo serviço, o

que levaria a uma prospecção de novos associados e assim aumento dos negócios.

Primeiramente sendo instalado na Unidade de atendimento de Três Passos, que

possui alvarás e licenças necessárias para o funcionamento, localizada na Avenida

Santos  Dumont,  n°  400,  Centro  do  Município  de  Três  Passos,  sua  organização

interna conta com doze colaboradores, divididos nos setores negocial e caixa, além

destes também trabalham na unidade o diretor comercial e o secretário da Cresol

Tenente Portela.

A Cresol é uma instituição financeira completa, que além de oferecer serviços

financeiros também contribui para o desenvolvimento local e social. Possui produtos

e  serviços  competitivos  para  atender  seus  associados,  focando  sempre  no  bom
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relacionamento.  Com  o  crescimento  do  público  urbano  e  empresarial,  que  no

princípio era mais rural, a cooperativa vem investindo constantemente para atender

todos os  tipos  de público,  por  isso  este  plano de negócio  vem para  somar  nos

negócios da cooperativa.

Nos  últimos  anos  vem  apresentando  um  elevado  crescimento  em  seus

indicadores, tendo um resultado de exercício em 2019 no valor de R$ 4.959.040,66,

e uma visão futura com crescimento médio de 50% nos seus indicadores até final de

2022, o que levaria para um resultado de exercício no valor de R$ 7.438.560,00

(GENESIS, 2020).

Para atingir esta projeção a Cresol está investindo na expansão para novas

regiões, hoje conta com 10 postos de atendimentos, que atendem seus municípios e

ao redor, mas sua visão futura conta com 5 novos postos de atendimento até final de

2022, a previsão é que até final do ano abra mais 3 postos de atendimento, nos

municípios de Porto Alegre, Viamão e Palmeiras das Missões, e para os próximos

dois anos nos municípios de Santiago e Panambi, todos no RS.
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3 O PROJETO

Implantação de um ATM, autoatendimento, na Cresol Tenente Portela, Posto

de Atendimento de Três Passos, localizada na Avenida Santos Dumont,  N° 400,

Centro de Três Passos.

3.1 Características Gerais

A  Implantação  de  um  ATM,  autoatendimento  bancário,  ou  como  é  mais

conhecido,  caixa  eletrônico,  proporciona  maior  comodidade  aos  associados  da

cooperativa,  pois  nele  poderão  sacar,  depositar,  consultar  saldos,  fazer

transferências entre contas, sem precisar entrar da agência de atendimento e sem a

necessidade de um colaborador,  deste modo,  se auto atendendo.  O terminal  de

autoatendimento traz mais segurança e oferece transações em tempo real para os

associados,  já para a cooperativa reduzir  custos,  uma operação eletrônica custa

menos  que  um  procedimento  manual.  Segundo  a  FEBRABAN  –  Federação

Brasileira de Bancos (2012), os caixas eletrônicos no Brasil mantêm uma trajetória

de crescimento ininterrupto desde 2002.

O projeto sugere mudança na estrutura física do posto de atendimento, já que

é necessário espaço físico para o caixa eletrônico, para quem irá abastecê-lo e para

os associados. Além da mudança de público da cooperativa, prevendo um aumento

de aberturas de contas para pessoas mais jovens, que em virtude da tecnologia,

buscam serviços mais ágeis e práticos, com o tempo disponível os atendentes, tanto

caixas como gerentes de carteiras podem buscar negócios através de visitas para

associados  e  assim  prospectar  novos  negócios  para  a  cooperativa,  gerando

aumento nas receitas.

Segundo Francisco Moura(2020), o mundo está em constante evolução, se

tornando  totalmente  tecnológico  e  os  investimentos  em melhorias  nas  redes  de

caixas eletrônicos são imprescindíveis,  pois  hoje  em dia as pessoas estão mais

ocupadas e buscam aproveitar melhor seu tempo., 

O  caixa  eletrônico,  suprirá  a  demanda  existente  desse  serviço,

disponibilizando aumento no horário de atendimento, ou seja, além do horário de

serviço  interno  na  agência  haverá  horário  estendido  através  do  terminal  de



6

autoatendimento, também potenciará o aumento de negócios, através das aberturas

de contas, para pessoa física e pessoa jurídica, dentro dessa a possibilidade de

pagamento de seus funcionários.

As  áreas  envolvidas  na  implantação  do  projeto,  será  o  Conselho  de

Administração,  Diretoria  Executiva  e  equipe  de  profissionais,  não  havendo

necessidade  de  financiamento  para  comprar  o  caixa  eletrônico  e  mudança  na

estrutura física do posto de atendimento.

3.2 A Análise de Mercado

A Implantação do ATM possui muita demanda vinda dos associados, tendo

como base as informações prestadas pelos colaboradores, principalmente na hora

de oferecer o cartão de débito e crédito da cooperativa para os associados, 7 em

cada 10 pedem sobre o caixa eletrônico, querem utilizar o cartão no comércio em

geral mas também ter disponível para saque e outros serviços.

O serviço que o caixa eletrônico oferece para os associados já estaria incluso

na cesta de serviços e na tarifa do cartão, sendo assim um grande benefício para os

associados,  pensando  principalmente  naqueles  que  já  utilizam  o  aplicativo  da

cooperativa,  Internet  Banking,  que  em  abril  deste  ano  já  totalizam  25,54%  dos

associados (GENESIS, 2020).

O terminal  de  autoatendimento  já  vem sendo utilizado  a  anos por  muitas

instituições financeiras, o que demonstra a importância de implantar o mesmo na

Cresol Tenente Portela.

Segundo Jaques Rosenzvainh(2020),  o  ATM está  em constante  evolução,

suprindo as necessidades de quem o utiliza, ao mesmo tempo, continua sustentando

o dinheiro físico, pois este não deixará de circular tão cedo. 



7

3.3 Tamanho e Localização

A Implantação do ATM está sendo proposta para o Posto de atendimento de

Três  Passos,  devido  ao  volume  de  negócios  que  o  mesmo  possui  dentro  da

cooperativa, e da quantidade de habitantes da cidade em que se localiza, segundo

dados do IBGE (2010), o Município de Três Passos possui 23.965 habitantes, sendo

um indicativo  da  capacidade  de  crescimento  da  unidade,  também  é  Capital  da

Região  Celeiro,  região  composta  por  21  municípios,  apresenta  uma  economia

diversificada, oportunizando investimentos em diversas áreas.

Levando  em  consideração  a  quantidade  de  associados  e  o  volume  de

negócios,  próximo  posto  de  atendimento  a  ser  implantado  o  terminal  de

autoatendimento seria de Tenente Portela, sede da Cooperativa.

4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL

Quadro a seguir identifica a projeção de custos necessários para implantar o

projeto, para isso foram utilizados orçamentos de fornecedores e informações da

Cresol Central Sicoper.

Quadro 01: Projeção de Custos com Implantação de ATM.

Custos com Implantação de ATM
Caixa Eletrônico 56.510,00
Divisórias Blindadas, Portas 2.500,00
Vidros 7.500,00
Móveis 2.000,00
Câmeras 800,00
Luminárias 500,00
Equipamentos de Rede 1.100,00
Fechadura Elétrica, Botão Saída Inox 1.500,00
Mão de Obra 5.000,00
Projeto Arquitetura 1.000,00
Cortina, Adesivos 1.000,00
Parte Elétrica 500,00
TOTAL 79.910,00
Fonte: Autora, 2020.
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O projeto consiste na mudança da infraestrutura do posto de atendimento e

na  compra  de  um  caixa  eletrônico,  dentro  disso  estão  inclusos  os  materiais,

equipamentos e serviços necessários para a implantação e funcionamento do ATM,

para tanto o valor total de investimento conforme exposto no quadro 01 será de R$

79.910,00.

Referente  ao  sistema  que  irá  ser  instalado  no  caixa  eletrônico,  a  Cresol

Central Sicoper possui técnicos em informáticas designadas para cada região que

atua, e o técnico que auxilia na região Noroeste que fará a instalação e devidos

ajustes para o funcionamento do ATM.

 O Investimento necessário para implantação do ATM será proveniente das

próprias receitas mensais da cooperativa, não sendo preciso fazer qualquer tipo de

financiamento ou entrada de capital externo.

Através da projeto de arquitetura elaborado por Lucas S. Wolf,  Arquiteto e

Urbanista,  CAU  RS  A88296-8,  para  o  posto  de  atendimento  de  Três  Passos,

levando em consideração como está organizado a estrutura interna, identifiquei na

planta o local para o ATM ser instalado, no qual não haverá mudança significativas

na estrutura interna e com isso proporcionará menos custos para a cooperativa.



9

Figura 01: Planta Posto de Atendimento de Três Passos         

Arquiteto e Urbanista Lucas s. Wolf com sugestões da autora.
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5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A implantação do autoatendimento será um novo serviço que a cooperativa

disponibilizará para seus associados, dentro disso espera-se haver um aumento de

negócios, gerando assim mais receita para a cooperativa.

O quadro abaixo  refere-se  ao resultado operacional  que a cooperativa de

Tenente  Portela  teve  mensalmente  durante  o  ano  de  2019,  e  a  projeção  de

rendimento futuro com a implantação desse novo serviço, para isso foi utilizado uma

média de 5% de crescimento em cada mês. Este percentual foi definido através de

pesquisa  de  viabilidade  realizada  com  colaboradores  da unidade,  pensando  na

prospecção de associados e junto disso aumento dos negócios e receitas

Quadro 02: Projeção de Receita com Implantação de um ATM.

Projeção de Receita com Implantação de ATM
Meses Resultado Operacional/2019 Acréscimo com ATM Diferença

1° mês 444.721,34 466.957,41 22.236,07
2° mês 229.544,61 241.021,84 11.477,23
3° mês 347.946,37 365.343,69 17.397,32
4° mês 253.305,36 265.970,63 12.665,27
5° mês 323.311,22 339.476,78 16.165,56
6° mês 430.936,52 452.483,35 21.546,83
7° mês 978.488,95 1.027.413,40 48.924,45
8° mês 184.895,12 194.139,88 9.244,76
9° mês 455.881,78 478.675,87 22.794,09
10° mês 241.084,33 253.138,55 12.054,22
11° mês 345.617,91 362.898,81 17.280,90
12° mês -531.145,20 -504.587,94 26.557,26
TOTAL 3.704.588,31 3.942.932,25 238.343,94
Fonte: Genesis/Autora, 2020.

5.1 Demonstração de Resultados

Conforme quadro 02, no final de um ano o projeto dará a cooperativa uma

receita operacional de R$ 238.343,94, a partir deste resultado temos que deduzir as

despesas geradas pela implantação do autoatendimento. O quadro 03 refere-se a

projeção  de  crescimento  econômico  para  a  cooperativa  no  final  de  12  meses,
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descontado  as  despesas  geradas  pela  implantação  do  ATM,  e  levando  em

consideração uma taxa mensal de 0,23%, CDI mês de junho de 2020.  

Quadro 03: Fluxo de caixa do projeto de implantação de ATM

Projeção fluxo de caixa

Meses Fluxo de Caixa Custo
Resultado 
Acumulado

Fluxo de Caixa
Descontado

Fluxo de Caixa 
Descontado 
Acumulado

0 mês -R$ 79.910,00

1° mês R$ 22.236,07 -R$ 79.910,00 -R$ 57.673,93 R$ 22.185,04 -R$ 57.724,96

2° mês R$ 11.477,23 -R$ 57.673,93 -R$ 46.196,70 R$ 11.424,62 -R$ 46.300,34

3° mês R$ 17.397,32 -R$ 46.196,70 -R$ 28.799,38 R$ 17.277,83 -R$ 29.022,51

4° mês R$ 12.665,27 -R$ 28.799,38 -R$ 16.134,11 R$ 12.549,42 -R$ 16.473,09

5° mês R$ 16.165,56 -R$ 16.134,11 R$ 31,45 R$ 15.980,93 -R$ 492,16

6° mês R$ 21.546,83 R$ 21.578,28 R$ 21.251,86 R$ 20.759,70

7° mês R$ 48.924,45 R$ 70.502,73 R$ 48.143,96 R$ 68.903,66

8° mês R$ 9.244,76 R$ 79.747,49 R$ 9.076,40 R$ 77.980,07

9° mês R$ 22.794,09 R$ 102.541,58 R$ 22.327,63 R$ 100.307,70

10° mês R$ 12.054,22 R$ 114.595,80 R$ 11.780,45 R$ 112.088,15

11° mês R$ 17.280,90 R$ 131.876,70 R$ 16.849,67 R$ 128.937,82

12° mês R$ 26.577,26 R$ 158.453,96 R$ 25.854,58 R$ 154.792,39

Fonte: Autora, 2020.

Conforme a projeção do fluxo de caixa, a implantação do autoatendimento

trará para a cooperativa um fluxo de caixa descontado acumulado no montante de

R$ 513.756,46.

5.2 Análise de Viabilidade Econômica

Através dos dados gerados pelo quadro 03 podemos calcular os indicadores

econômicos, os quais permitem analisar a viabilidade econômica do projeto, pois

representam a realidade econômica do mesmo, em forma quantitativa, dentro de um

determinado  período,  permitindo  comparar  o  investimento  demandado  com  os

retornos gerados pelo mesmo.

Os  indicadores  econômicos  analisados  neste  projeto  são:  Valor  Presente

Líquido – VPL; Valor Presente Líquido Anualizado – VPLa; Índice Benefício/Custo –
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IBC; Retorno do Investimento – ROIA; Taxa Interna de Retorno – TIR; Prazo de

Retorno – PAY – BACK; e Taxa Média de Retorno – TMR.

Quadro 04: Indicadores Econômicos.

Indicadores Econômicos
Valor Presente Líquido - VPL R$ 234.702,39 – R$ 79.910,00 = R$ 154.792,39

Valor Presente Líquido Anualizado - VPLa R$ 13.093,02

Índice Benefício/Custo - IBC R$ 2,94

Retorno do Investimento - ROIA 9,39%

Taxa Interna de Retorno - TIR 21,24%

Prazo de Retorno - Pay-back 6,02

Taxa Média de Retorno - TMR 24,86%
Fonte: Autora, 2020.

Analisando  o  quadro  04,  que  trata  sobre  os  indicadores  econômicos,

considera-se a implantação do projeto viável, pois o mesmo demostra que no final

do período de 12 meses o projeto terá uma rentabilidade no valor de R$ 154.792,39

(VPL), com um retorno mensal de R$ 13.093,02 (VPLa), onde a cada real investido

retorna R$ 2,94 (IBC) ao investidor. O projeto apresenta um adicional de ganho de

9,39% (ROIA) ao ano, com uma taxa interna de retorno de 21,24% (TIR), onde após

5 meses da implantação,  o  projeto tem pago suas despesas,  recupera o capital

investido,  e  a partir  do 6°  mês (PAY-BACK) o valor  das receitas acumula até o

fechamento do período analisado, e a taxa média de retorno de investimento no

período de 1 ano é de 24,86% (TMR).
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS

Com o crescente  aumento  dos  recursos  tecnológicos  e  da  própria  Cresol

Tenente  Portela  nos  últimos  anos,  tanto  em  números  quanto  em  agências  de

relacionamento,  a implantação do ATM será um novo serviço que disponibilizará

para seus associados maior comodidade, através de um serviço ágil e seguro, que

proporcionará modernização e aprimorará as operações da cooperativa, suprindo a

demanda existente desse serviço e visando o aumento do volume de negócios. 

O projeto  propõe que o  ATM seja  implantado primeiramente  no Posto  de

Atendimento de Três Passos, devido ao fluxo de negócios que a unidade possui e

pela abrangência do município em que se localiza. O autoatendimento funcionará

por  um  período  maior  durante  o  dia,  atendendo  assim  um  maior  número  de

associados, mas com um custo menor para a cooperativa.

A cooperativa terá que investir  no projeto o valor de R$ 79.910, mas que

conforme  análise  de  viabilidade  demostrada  anteriormente,  até  o  quinto  mês  o

investimento retornará e após proporcionará receitas para a cooperativa, e estas

receitas, fluxo de caixa descontado, no final de um ano chegaram a R$ 234.702, 39,

assim  durante  o  período  analisado  o  valor  presente  líquido  (VPL)  será  de  R$

154.792,39, já levando em consideração o fluxo de caixa descontado acumulado a

cooperativa terá uma receita no valor de R$ 513.756,43.

A  implantação  do  ATM  trará  benefícios  para  os  associados  e  para  a

cooperativa, para os associados disponibilizará um novo serviço que facilitará seu

dia a dia, e para a cooperativa além de satisfazer a demanda existente, somará

receitas para o fechamento de cada exercício, pois conforme demostrado no pano

de negócios o projeto possui viabilidade econômica. 
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