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CARTA DE ABERTURA  

O presente plano de negócio é destinado a banca avaliadora do Trabalho de 

Conclusão de Curso de MBA em Estratégias Cooperativas com ênfase em Gestão de 

Cooperativas, e à Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária (CRESOL), 

unidade de Tucunduva/RS, tendo como finalidade apresentar estratégias para a 

prospecção de novos associados da instituição acima mencionada.   

 A conquista de novos associados é fundamental para o crescimento e o 

desenvolvimento de qualquer segmento de mercado e está diretamente relacionado à 

maiores e melhores oportunidades de novos, e lucrativos negócios. Com uma carteira 

de associados mais ampla é possível trabalhar com todos os produtos e serviços de 

forma abrangente e eficaz.  

 Este plano de negócios foi elaborado para estabelecer estratégias para a 

prospecção de novos clientes para a Cresol localizada em Tucunduva, no noroeste do 

Rio Grande do Sul, município que hoje possui cerca de 5.700 habitantes e que faz divisa 

com Novo Machado, município de menor porte, que não possui uma unidade da Cresol, 

mas possui potenciais consumidores dos produtos e serviços oferecidos pela instituição. 

Nestes municípios a atividade econômica é movida principalmente pelo agronegócio, 

porém, o segmento empresarial também está bem representado, com pouco mais de 

cem empreendimentos.   

 As estratégias definidas para o presente plano tem como base o delineamento 

dos perfis comportamentais a serem prospectados, através da melhor utilização de 

tecnologias, de redes sociais, e de outros meios de comunicação, além de reuniões, 

visitas e eventos presenciais, essenciais para consolidar um relacionamento entre 

Cresol e o novo associado.  
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1 RESUMO EXECUTIVO  

  

Este plano de negócio tem como objetivo fazer uso de ferramentas para planejar 

a prospecção de novos associados para a Cooperativa de Crédito com Interação Solidária 

Cresol Tucunduva/RS, e também, enfatizar a importância de tal ação para tomada de 

decisões. Entendendo, por sua vez, que a Cresol Tucunduva/RS tem um mercado com 

amplo potencial a ser explorado, pois faz divisa com o município de Novo Machado, no 

qual há pouca concorrência com instituições financeiras e nenhuma unidade de 

atendimento da Cresol, oportunizando, deste modo, a difusão dos produtos e serviços 

oferecidos pela instituição.  

Dentre os pontos identificados neste mercado é que a Cresol Tucunduva/RS é 

relativamente nova no município em que atua, e a população da localidade apresenta um 

comportamento conservador e resistente à mudanças. Neste contexto, identificou-se o 

perfil das pessoas, que por sua vez, mesmo tendo contato com a instituição, nunca 

fizeram nenhum tipo de negociação, e também de pessoas que nunca tiveram contato 

com a mesma.   

A identificação do perfil das pessoas foi realizada através de uma pesquisa que 

abordou temas relacionados ao comportamento financeiro de cada participante, sendo 

que 73 pessoas aderiram ao questionário e a maioria delas não possuía nenhum vínculo 

com a instituição. Com as informações obtidas foram traçadas ações, desenvolvidas a 

partir da elaboração do mapa da estratégia desejada para a prospecção, tendo como 

horizonte temporal de execução, o período de 6 meses, a contar a partir de sua 

aprovação. Através das pesquisas realizadas e da elaboração deste plano, o caminho 

que elevará o número de associados da Cresol Tucunduva/RS estará desenhado, e os 

resultados financeiros positivos poderão ser obtidos a longo prazo. 

2 A COOPERATIVA/CENTRAL/CONFEDERAÇÃO OU OUTRA E O SEU 

PRODUTO/SERVIÇO OU MELHORIA DE PROCESSO DE GESTÃO   

  

Em 1994 foi criado o Sistema Cresol, ação que resultou de lutas incansáveis de 

agricultores que buscavam acesso a crédito e ações que desenvolvessem projetos 
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sustentáveis. Através de debates sobre a ampliação de fundos e de recursos, precisava-

se traçar estratégias os mesmos pudessem ter acesso ao recurso do Sistema Nacional 

de Crédito Rural. Diante da situação, e em função da mesma, em 10 de Janeiro de 1996 

nasceu o Sistema Cresol, cuja primeira Central foi chamada de Central Cresol Baser, 

localizada em Francisco Beltrão-PR.   

Com o crescimento e o aumento no número de cooperativas de crédito, em 2004 

foi constituída a segunda Central de Crédito, denominada Cresol Central, que está 

localizada na cidade de Chapecó-SC. Em 2008 foi criada a Central ASCOOB, com sede 

em Serrinha, Bahia. Já em 2014 foi instituída mais uma central, denominada Central 

Cresol Sicoper, sediada em Passo Fundo/RS, e que tinha como objetivo fomentar a 

marca Cresol em novas oportunidades de negócios. Atualmente a Cresol já alcançou 17 

estados, 553 mil cooperados distribuídos em 560 agências de atendimento, onde seu 

sistema organizacional é composto por 1 confederação, 4 centrais e 86 cooperativas.  

Após sua evolução em vários estados e regiões, no ano 2000 o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Santo Cristo/RS, juntamente com outros parceiros e 

apoiadores, começaram um trabalho para estabelecer a Cresol neste município, o que 

se concretizou em 12 de junho de 2003, onde foram reunidos em assembleia de 

fundação, 31 sócios fundadores com apenas cerca de R$ 3.100,00 de cota capital.  

A Cresol, unidade de Santo Cristo/RS foi inaugurada em 5 de janeiro de 2004, e 

através da melhoria contínua trouxe consigo um leque de produtos e serviços nos quais 

podemos identificar: Carteira Própria (Empréstimos Pessoais, Financiamentos de 

veículos, motos, Crédito Rotativo, Capital de Giro, Crédito Consignado); Pronaf 

(convênios com BNDES e BRDE, Banco do Brasil), Consórcios, Seguros, Depósitos com 

Garantia, Linha de Cartões Cresolcard, Site da Cooperativa, Internet Banking (Acesso 

biométrico; Transferência; Extrato e saldos; Pagamentos e Boletos; Pagamento com 

código de barras; Compartilhamento de comprovantes), para beneficiar os associados e 

suas famílias e trazer crédito e recursos a quem mais precisava.   
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Hoje, a Cresol Santo Cristo/RS conta com 10 unidades de atendimento, 86 

funcionários e 2 diretores. As unidades estão localizadas em vários pontos da região 

Porto Lucena, Cândido Godói, Campinas das Missões, Cinquentenário interior de  

Tuparendi, Santa Rosa e Três de maio, Teutônia, Bom Princípio (região da serra) e  

Tucunduva. A unidade de atendimento de Tucunduva, foi inaugurada em 10 de Outubro 

de 2014, e hoje conta com 1.034 associados e 5 funcionários, e representa em ativos 

totais 171 mil, em Depósitos totais 3,5 milhões, em Carteira Comercial, 3,2 milhões, em 

Carteira Agrícola, 2,8 milhões e em Capital Social, 594 mil.  

Neste plano estaremos trazendo estratégias para melhoria na captação de 

cooperados no município de Tucunduva/RS onde a unidade da Cresol está localizada e 

também, no município vizinho de Novo Machado/RS. Toda a parte legal, como registros, 

alvarás de funcionamento ou licenças já estão de acordo com normas estabelecidas para 

o devido funcionamento, sendo também, que toda a proposta a ser apresentada por este 

trabalho se concentra na unidade de Tucunduva/RS, que está localizado no centro de 

Tucunduva, na Avenida Doutor Oswaldo Teixeira nº 1147, e conta com 4 funcionários, 

sendo 1 atendente de caixa e 3 atendentes gerais, incluindo o coordenador da unidade. 

Atualmente, além da unidade estar localizada em um município de pequeno porte, 

existem concorrentes muito tradicionais, com clientes já fidelizados, resultado de anos de 

atuação no município. Entretanto, a Cresol Tucunduva/RS já conta com uma carteira de 

1.034 associados, dos quais grande parte dos mesmos são do meio rural.  

Dos princípios que orientam as atividades da Cresol, podemos destacar: Visão: 

ser referência das cooperativas de crédito solidário do Brasil atuando em prol da 

agricultura familiar. Missão: 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. Valores: Democracia; Transparência e confiança; Cooperação e 

solidariedade; Ética e profissionalismo; Articulação com os movimentos populares; 

Governança pelos agricultores familiares; Sustentabilidade institucional. Desde então, a 

Cresol vem evoluindo constantemente, buscando sempre oferecer suas soluções 



9 

 

financeiras a quem mais precisa, para quem tem oportunidade de investir para colher 

resultados e sonhos.  Através do cooperativismo, valores, confiança e solidez a Cresol é 

uma instituição financeira completa, que preza pelo atendimento e por um ótimo 

relacionamento com seus associados. 

3 O PROJETO  

  

 O detalhamento do plano para prospecção de novos cooperados para a unidade 

da Cresol em questão será apresentado a seguir.  

3.1 Características Gerais   

 O contexto onde está inserida a instituição cooperativa deste estudo foi 

identificado através do processo de benchmarking, que é definido por Chiavenato e  

Sapiro (2009, p. 206) como um “processo de medir e comparar estratégias e operações 

de uma organização com outras atividades”, além disso, seu objetivo é “identificar as 

melhores práticas alheias que podem ser adotadas, adaptadas ou melhoradas...”.   

 Outro diagnóstico que auxiliou na contextualização das características gerais da 

organização estudada, foi resultado da análise FOFA - forças (strengths), oportunidades 

(opportunities), fraquezas ou fragilidades (weaknesses) e ameaças (threats), também 

conhecida como matriz SWOT. Chiavenato e Sapiro (2009) apresentam a matriz como 

sendo o resultado de um estudo da Harvard Business School realizado para tratar do 

comportamento das organizações frente a seus pontos fortes e fracos, em relação às 

oportunidades e ameaças, no contexto de ambiente interno e externo.   

  O benchmarking realizado contemplou alguns produtos, serviços e ações entre 

Cresol e outras três instituições financeiras concorrentes com atuação em 

Tucunduva/RS. Dos resultados encontrados, a Cresol possui muitas similaridades com a 

atuação dos mesmos, entretanto, com algumas desvantagens no oferecimento de 

produtos e serviços, e em vantagem em relação a realização de ações sociais, 

envolvimento com a comunidade, ações de marketing local, desburocratização de 

operações e proximidade com as pessoas. 
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A partir das metodologias, identificou-se que este trabalho contempla um município 

de pequeno porte com instituições financeiras muito conhecidas e bem consolidadas ao 

longo dos anos, as quais mantém seus negócios através de um comportamento 

conservador adotado por grande parte da população, que apresenta certa resistência em 

se conectar com uma instituição financeira relativamente “jovem” no município (como é o 

caso da Cresol) e que está em processo de conquista da confiança da população. A 

dificuldade em competir com instituições deste tipo ocorrem não só pelo fato de que estas 

instituições já possuem um grande portfólio de clientes e de negócios, mas também pelo 

fato de que a infraestrutura operacional e diversidade de produtos já estão estruturadas 

e são bem abrangentes. Como consequência, alguns produtos e serviços oferecidos por 

outras instituições, ainda não estão aptos a serem oferecidos pela instituição alvo deste 

estudo. Isso gera certa desvantagem em relação à concorrência, como é o caso de 

agendamentos para pagamentos de débito em conta e realização de transações 

financeiras em caixa eletrônico.  

  Com  ótimos  produtos  e  serviços,  oferecidos  com  qualidade  e  

responsabilidade, a cooperativa possui, em contrapartida, diversas vantagens em relação 

à concorrência, como o atendimento em horário diferenciado na agência e que é realizado 

por pessoas qualificadas, zero taxa de manutenção de conta, rapidez e agilidade em 

repasses do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura), acionamento 

de seguros diretamente via agência, além de outros serviços que as instituições também 

oferecem, como pagamento de contas, contratos de seguros de vida, imóveis e veículos, 

empréstimos, transações financeiras, aplicativo de internet banking, máquina de cartão, 

cartão de crédito e débito. Dos pontos positivos mencionados, há ainda um que se 

destaca dos demais, que é o fato da Cresol ser uma cooperativa de crédito. O 

cooperativismo foi e tem sido importante para o crescimento das comunidades ao longo 

da história, e em tempos de retração econômica devido a pandemia do Covid-19, a 

preservação da renda através do apoio cooperativo, onde o cooperado é também o 

“dono” da instituição, é um fator muito relevante para a conquista de novos clientes.   

 Das oportunidades encontradas para a cooperativa crescer em termos de portfólio 

de clientes, estão os indivíduos que ainda não são clientes da Cresol e que buscam por 

atendimento diferenciado, pela ausência de taxas, ou taxas mais aceitáveis para 
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determinados produtos e serviços, agilidade na resolução de problemas e menos 

burocracia para realização de suas operações. Além destas oportunidades condicionadas 

pelo ambiente, outra oportunidade é o fortalecimento da marca Cresol nas comunidades, 

associações recreativas, associações de ação social e parcerias com empresas, fazendo-

se constantemente lembrada a nível coletivo e não apenas individual, onde através deste 

fortalecimento a nível coletivo, poderá ser gerado o primeiro contato individualizado e 

personalizado. O uso da tecnologia por meio das redes sociais possuem grande potencial 

para alcançar os indivíduos a serem prospectados se os recursos disponíveis forem 

utilizados de forma correta, organizada e planejada.   

 As ameaças identificadas estão relacionadas ao fato de que as instituições 

concorrentes também estão em constante atualização e já possuem uma carteira de 

clientes bem consolidada. Além disso, a atual situação econômica do país devido à 

pandemia causada pelo Covid-19 e instabilidade política, têm resultado no aumento do 

desemprego e na queda das rendas familiares, fazendo com que o interesse dos 

indivíduos em trocar ou se aliar a uma nova instituição financeira, seja diminuído, havendo 

desse modo, dificuldade de aproximação com os potenciais cooperados.  

 O processo de prospecção de clientes realizado atualmente na instituição tem 

ocorrido através da presença dos representantes da instituição em diversas atividades 

realizadas na comunidade tucunduvense. O primeiro contato realizado com um potencial 

associado pode ocorrer a qualquer momento, seja em uma atividade oferecida pela 

Cresol à comunidade ou atendimento na agência (de modo direto), ou em eventos em 

que os representantes estão ou onde a marca está exposta.  

Embora isso ocorra, a Cresol Tucunduva/RS não possui um processo de gestão 

de prospecção de clientes estruturado, ou seja, as atividades de prospecção ocorrem 

esporadicamente, em tempos e situações diversas, não seguindo atividades 

padronizadas nem baseando-se em indicadores numéricos e de prazos. Por este motivo, 

um plano estruturado e organizado com ações, metas e prazos será criado para auxiliar 

no processo de prospecção, que após realizado, poderá gerar muitas oportunidades de 

negócios para a instituição.  

 A estruturação do processo de prospecção de clientes a ser estabelecido irá 

abranger o município de Tucunduva/RS e seu município vizinho, Novo Machado/RS, dos 
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quais este último não possui uma unidade de atendimento da Cresol. A execução do 

processo de prospecção será realizada com o apoio de toda a equipe da Cresol 

Tucunduva/RS. Os custos envolvidos para a estruturação em si, são relativamente 

baixos, e envolvem apenas materiais de expediente. Já os custos para operacionalização 

do processo de prospecção estariam relacionados à custos de deslocamento para visitas 

individuais, participação em eventos, e também para concessão de patrocínios.   

3.2 A Análise de Mercado 

No desenvolvimento de um plano de negócios, um dos fatores determinantes para 

que o planejamento esteja bem direcionado é a análise de mercado. Através dela, os 

dados captados tornam-se informações que podem esclarecer qual é o cenário que 

deverá ser trabalhado, bem como, quais são as carências e as oportunidades a serem 

consideradas para os recursos disponíveis. Tendo em vista a criação de melhores 

condições para prospectar clientes, de acordo com Alves, Barboza e Rolon (2014), sabe-

se que um grande desafio dos profissionais responsáveis por divulgar uma marca (por 

exemplo, profissionais de marketing), é ter uma boa percepção e conhecimento em 

relação às preferências do consumidor, e dessa forma, saber o contexto em que este se 

encontra e os tipos de produto que podem agregar valor, o qual seja facilmente percebido. 

Para obter tais informações, realizou-se uma pesquisa quantitativa, a qual será 

apresentada a seguir.  

A pesquisa quantitativa compreende o comportamento do consumidor através de 

perguntas para quais existem alternativas pré-determinadas. Para tal, elaborou-se um 

questionário com 15 questões de múltipla escolha que foi compartilhado por meio de 

redes sociais a um público aleatório da localidade alvo deste estudo, que ficou disponível 

por 4 dias e obteve 73 respostas.  

O questionário aplicado possui perguntas relacionadas às preferências do público-

alvo como: a utilização de mídias sociais, meios de comunicação coletivo, e seu 

relacionamento com as instituições financeiras (cooperativas de crédito ou bancos), 

produtos e serviços que costumam utilizar, seu comportamento em relação à renda 

mensal, e também, questionamentos determinantes para a marca Cresol. Tais perguntas 

determinaram um pouco do perfil dos potenciais cooperados.  
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Identificou-se que a rede social que costuma ser mais utilizada pelos entrevistados, 

é o WhatsApp (87,7%), seguido pelo Instagram (6,8%), e pelo Facebook (2,7%), 

demonstrando que o público está nas redes sociais, e pode ser abordados de diferentes 

formas, oportunizando que os recursos disponíveis nestas ferramentas sejam mais 

explorados e utilizados. Apenas 2,7% dos entrevistados não utilizam estas redes sociais. 

Em relação às preferências de rádio, televisão e jornal, a televisão teve a 

preferência de 58,9% dos entrevistados, seguido pelo rádio, com 39,7%, e jornal, com 

apenas 1,4% e embora tenha-se identificado a preferência do público para a televisão, é 

importante levar em consideração na definição da estratégia de prospecção, a relação 

entre custo x benefício.  

Quando questionados sobre se sabiam a diferença entre cooperativa de crédito e 

banco, 20,5% dos entrevistados responderam não saber a diferença, sendo um 

percentual que merece atenção no momento do desenvolvimento da estratégia de 

prospecção dos clientes, já que estar vinculada a uma cooperativa de crédito pode ser 

mais vantajoso do que estar vinculado a um banco.  

Em relação ao comportamento dos entrevistados com as instituições financeiras, 

cerca de 45,2% trabalham com cerca de dois bancos ou cooperativas, e 46,6% trabalham 

com apenas um banco ou cooperativa de crédito. Destes 46,6%, 27 pessoas ainda não 

são cooperados da Cresol, sendo considerados potenciais prospectados.  

Das preferências relacionadas a produtos e serviços, 52,1% dos entrevistados 

responderam que produtos e serviços casados é o fator que mais os desagrada no 

relacionamento com as instituições financeiras, fazendo com que este fator seja relevante 

na execução da estratégia, já que a instituição alvo deste estudo não trabalha com este 

tipo de venda em seus produtos e serviços.   

O produto/serviço que mais é utilizado pelos entrevistados (69,9%) é o cartão de 

débito/crédito, seguido pela realização de transações financeiras via plataforma internet 

banking (28,8%), e com menos representatividade, o uso de talão de cheques (1,4%). 

Com esta informação, pode-se, por exemplo, ampliar a divulgação do produto cartão de 

débito/crédito, por se tratar de um ótimo produto que a instituição tem a oferecer aos 
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potenciais cooperados, bem como, a ampliação da divulgação e uso da plataforma de 

internet banking.  

Cerca de 56% dos entrevistados preferem ser atendidos por plataformas digitais e 

cerca de 43,8% dos entrevistados, preferem ser atendidos face a face. Tendo em vista 

estes dados, percebe-se que é importante que estes dois aspectos sejam contemplados 

na elaboração do plano, a fim de que ambas as preferências sejam atendidas. 

Outras questões que puderam traçar o perfil comportamental dos entrevistados, 

foram direcionadas à gestão de renda mensal recebida. Estas informações são 

relevantes para entender que tipos de produtos e serviços poderão ser ofertados para o 

público da localidade. Quando questionados sobre a realização de orçamento mensal, 

39,7% dos entrevistados afirmaram fazer seu orçamento mensal e então, comparam com 

os gastos realizados. Já 37% dos entrevistados não fazem um orçamento dos gastos 

mensais antes de realizá-los, apenas tomam nota dos mesmos quando já concretizados.   

 Neste contexto, 46,6% afirmam que a renda que administram mensalmente é 

suficiente para cobrir os gastos e ainda guardam um pouco do dinheiro. Cerca de 43,8% 

responderam que a renda mensal é suficiente, porém sobra pouco dinheiro, e 9,6% 

afirmam que a renda mensal não é suficiente e geralmente precisam fazer uso do limite 

do cheque especial para se manter. Ainda assim, 47,9% afirmam planejar a compra antes 

de realizá-la e 46,6% costumam parcelar as compras de acordo com o orçamento que 

dispõem. Com menor representatividade, 4,1% realizam a compra antes de ter clareza 

de como irá quitá-la, pressupondo que os potenciais prospectados não apresentam em 

sua maioria, um perfil com tendência ao endividamento.  

 A pesquisa ainda contemplou questões para identificar o quanto a Cresol está 

presente no pensamento dos entrevistados. Identificou-se que 52,1% nunca pensaram 

em ter uma conta na instituição, 6,8% tem conta e não costumam movimentá-la, 30,1% 

já pensaram em ter conta na Cresol, e 11% tem conta e costumam movimentá-la. Quando 

questionadas sobre quais das alternativas mais lhe faziam lembrar da Cresol, o 

envolvimento com as comunidades teve uma representatividade de 35,6%. Já 26% 

lembram da Cresol por entenderem que a cooperativa possui um atendimento 

diferenciado. Em contrapartida, a agilidade nas operações representaram apenas 1,4%, 

e nenhuma das alternativas anteriores, representou cerca de 37%. Com isso, é notável a 
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necessidade da instituição em ampliar suas ações de marketing, prospecção de clientes 

e envolvimento com atividades que possam levar o nome da instituição a estar mais 

presente na vida das pessoas, e consequentemente, despertar o interesse das mesmas 

em se tornarem cooperados.   

3.3 Tamanho e Localização   

A região que será abrangida pelo novo sistema de captação de cooperados é 

composta pelo município de Tucunduva e pelo município de Novo Machado. O município 

de Tucunduva está contemplado com o espaço físico da unidade da Cresol. Já o 

município de Novo Machado é vizinho ao município de Tucunduva, e pelo fato histórico 

de ter sido distrito da cidade de Tucunduva até o ano de 1992, as relações econômicas 

intermunicipais ainda são muito fortes. Embora o município de Novo Machado seja 

relativamente novo e a sua cidade apresenta uma concentração populacional de menor 

número, se comparada à cidade de Tucunduva, sua extensão territorial é maior. Já em 

número de habitantes, Tucunduva apresenta cerca de 5.678 habitantes, enquanto Novo 

Machado apresenta cerca de 3.323 habitantes. Outro dado importante a ser considerado 

é o PIB de cada município. Novo Machado quase alcança o município de Tucunduva em 

termos de Produto Interno Bruto Per Capita.  De acordo com dados do IBGE, o PIB Per 

Capita de Tucunduva no último censo realizado pelo IBGE em 2010, é de 32.979,14, já 

em Novo Machado, o PIB Per Capita é de 30.897,14. Com isso, é evidente o potencial 

que o município de Novo Machado apresenta para prospecção de novos cooperados, 

justificando as ações da marca Cresol na busca por negócios nesta localidade.  

Para tal abrangência não serão necessários grandes montantes, apenas custos de 

deslocamento e patrocínios, que consequentemente servirão como base para criação de 

laços com as comunidades para que possa ser iniciado o processo de captação. 

Investimentos mais elevados, como uma proposta de instalação de um posto de 

atendimento da Cresol no município de Novo Machado, poderão ser considerados 

apenas quando houver resultados significativos de captação, o que no momento, não é 

o foco atual do trabalho e poderá ser explorado em outro estudo.   
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3.4 Aspectos Tributários do Projeto   

O sistema de prospecção que está sendo proposto não envolverá aspectos 

tributários, pois a instituição que irá implantá-lo já contempla todos os aspectos legais, 

sendo que tais aspectos não sofrerão alterações.  

4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL  

A instituição dispõem mensalmente de recursos destinados para materiais de 

expedientes e para despesas fixas e variáveis. Todas as ações realizadas farão uso 

destes recursos, e também, dos recursos do Fundo Social. 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

O plano econômico-financeiro foi elaborado com base nas ações propostas e que 

irão sustentar todas as estratégias definidas para a captação de novos cooperados. Para 

colocá-lo em prática, foi definida a utilização da ferramenta de gestão Balanced 

Scorecard, onde determinou-se a ambição ou visão a ser alcançada pela instituição 

dentro do horizonte de atuação do plano, que é: ser a instituição financeira referência na 

prospecção de novos associados nos municípios de Tucunduva e Novo Machado.  

  Esta ferramenta de gestão propõem o desenvolvimento de estratégias e ações 

para o alcance da ambição ou visão definida. Para este plano, a definição das estratégias 

foi realizada após o desenvolvimento do Mapa da Estratégia, que de acordo com 

Chiavenato e Sapiro (2009), é parte da metodologia do Balanced Scorecard e tem a 

finalidade de comunicar a estrutura lógica dos objetivos estratégicos dentro das 

perspectivas: perspectiva financeira, perspectiva do cliente, perspectiva de processos 

internos e perspectiva de inovação e aprendizado, dentro das quais um mesmo objetivo 

estratégico, podem impactar mais de uma perspectiva. 

Perspectiva financeira: De acordo com Paixão (2012), esta perspectiva está 

relacionada a indicadores que avaliam a melhoria financeira na qual a estratégia estará 

resultando. No mapa da estratégia de prospecção de clientes os objetivos estratégicos 

foram os seguintes: aumentar a lucratividade da unidade e aumentar a participação de 

mercado na região estudada.  
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Perspectiva de processos internos: Para Paixão (2012), os processos internos 

estão voltados para as atividades internas e que impactam no atendimento ao cliente e 

na agregação de valor ao produto ou serviço oferecido. Dentro desta perspectiva foram 

definidos como objetivos estratégicos: aumentar a divulgação dos produtos/serviços; 

aumentar o número de parcerias com empresas, grupos e associações; e, criar novas 

oportunidades de negócios.  

Perspectiva de inovação e aprendizado: De acordo com Paixão (2012), esta 

perspectiva está relacionada ao quanto consegue-se melhorar, inovar e aprender. Por 

isso, neste contexto foram definidos os seguintes objetivos: capacitação de 

colaboradores (utilização de mídias sociais), competências pessoais e capacitação de 

colaboradores (produtos/serviços).  

Após a definição dos objetivos estratégicos dentro de cada perspectiva, foram 

criados planos de ações utilizando-se a ferramenta 5W2H (What - O que fazer, Why - 

Como fazer, Who - Quem irá fazer, When - Quando deverá ser feito, Where - Onde será 

feito, How - Como fazer, How Much - Quanto irá custar). 

De modo geral, foram criados 17 objetivos táticos, os quais serão responsáveis 

pelo alcance dos objetivos estratégicos. Eles irão envolver toda a equipe da unidade em 

diversas atividades, voltadas para diferentes áreas, cujo progresso será mensurado 

através de uma painel de controle de indicadores, já mencionado anteriormente. 

 

5.1 Demonstração de Resultados  

Os planos de ações do novo sistema de captação de cooperados são 

consequência do desdobramento dos objetivos estratégicos, cujos resultados serão 

visíveis em grande parte a longo prazo, tendo em vista que o horizonte temporal para 

execução do plano é de 6 meses, a contar a partir de sua data de aprovação. Neste 

período, os resultados esperados são baseados no maior número de associados que o 

mercado permitirá prospectar.  
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Quadro 1. DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2 Análise de Viabilidade Econômica  

Os resultados financeiros não poderão ser definidos como viáveis ou inviáveis 

antes da execução do plano, visto que o processo de captação de clientes consiste em 

uma construção de novos relacionamentos. Neste contexto, o acompanhamento do 

progresso das ações e resultados obtidos será feito através da metodologia do Balanced 

Scorecard, onde que mesmo que os valores monetários não possam ser medidos no 

período de execução, pode-se avaliar a eficácia da organização frente às ações 

determinadas para o período. Desse modo, espera-se que os resultados financeiros 

sejam percebidos a longo prazo por meio de novas captações de associados frente a 

Cresol Tucunduva/RS, no qual através da prospecção, serão criados novos 

relacionamentos e como consequência, a equipe conseguirá ter mais acessibilidade para 

ofertar produtos e serviços da instituição. 
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS  

  

A prospecção de cooperados é fundamental para que haja aumento no volume de 

negócios e de conhecimento de produtos e serviços. Quanto mais pessoas usarem os 

produtos e serviços da instituição e quanto mais pessoas conhecerem a marca, mais 

rápido a empresa terá aumento de lucratividade.  

A importância do estudo se dá pelo fato de que foram levantadas informações reais 

para o desenvolvimento da Cresol Tucunduva/RS, onde identificaram-se as lacunas e as 

oportunidades para a prospecção. Foram elaboradas ações atingíveis, relativamente 

simples e que farão com que a instituição se destaque em relação aos concorrentes, 

criando mais oportunidades de negócio. Os planos elaborados para orientar a execução 

do plano de negócio foram: capacitação dos colaboradores (produtos/serviços); criar 

novas oportunidades de negócios; aumentar o número de parcerias com grupos e 

associações; aumentar a divulgação de produtos/serviços; incentivar a economia local; 

fomentar o cooperativismo; aumentar o número de clientes; aumentar a lembrança da 

marca; e por último, aumentar a lucratividade e a participação de mercado na região 

estudada. 

Dentre as atividades propostas: melhorar a qualidade no atendimento; desenvolver 

competências pessoais; criar o dia do negócio Cresol; abordagens em mercados; 

parcerias para contas-salário, com grupos de terceira idade e revendas agrícolas; 

aumentar o número de postagens na página da local da Cresol, divulgação em rádios e 

jornais; oferecer cursos em parceria com a Emater; destacar as vantagens das 

cooperativas de crédito; aumentar contatos telefônicos; indicação de associados; 

organizar ações solidárias; oferecer patrocínios; realizar reuniões mensais nas 

comunidades; colocar em prática os objetivos estratégicos apresentados. 

Cada plano apresenta no mínimo uma atividade a ser realizada para o alcance dos 

resultados esperados para os mesmos e é importante destacar que seu sucesso depende 

não só de como eles serão conduzidos e monitorados, mas também, da dependência 

direta que apresentam em relação à realização das atividades. Como consequência, 

espera-se que seja iniciado um novo ciclo, e como sugestão fica em aberto uma 

oportunidade para novos estudos e novos planos, focados na fidelização cooperados. 
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