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CARTA DE ABERTURA 

Este Plano de Negócio em Serviço de Consultoria Empresarial na Cresol 

Miraguai está sendo apresentado à Banca avaliadora do curso MBA Estratégias 

Cooperativas - Ênfase em Negócios e Finanças e a Cooperativa de Crédito Rural 

com Interação Solidária Cresol Tenente Portela – Unidade de Miraguaí. 

Gostaria que a Cresol analisasse esse plano como forma de incrementar mais 

um produto diferenciado aos associados pessoa jurídica, oferecendo este novo 

serviço com profissionais capacitados e condições especiais. 

Toda empresa que queiram ter resultados e metas atingidas precisa de um 

bom planejamento e talvez um projeto novo para continuar no mercado que está tão 

competitivo. Toda empresa que adquirir esse serviço terá garantia de retorno, prazo 

e condições acessíveis, qualidade do serviço e consequentemente sucesso futuro. 

Consiste na atividade de investigação, identificação, estudo e solução de problemas 

gerais ou parciais, relacionados à estrutura, ao funcionamento e a gestão de 

organizações buscando de forma sucinta todos os recursos cabíveis para um 

desenvolvimento eficiente com garantia de sucesso. 

 

FOLHA DE ROSTO 

 

NOME DA COOPERATIVA/CENTRAL/CONFEDERAÇÃO, ETC.: Cooperativa de 

Crédito com Interação Solidária Cresol – Unidade Miraguai 

ENDEREÇO: Avenida Ijui Nº 1688 Centro Miraguai/RS  

TELEFONE: (55) 3554-1039 ou (55) 9.9962-0036 

PROJETOS E/OU PRODUTOS E/OU SERVIÇOS E/OU OUTROS:  

RAMO DE ATIVIDADE: Cooperativa de crédito 

PESSOA RESPONSÁVEL: Gilmar Balestrin 

LOCAL E DATA: Miraguai RS, 30 de Junho de 2020. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 
 

 

O Plano de Negócios de Serviço de Consultoria Empresarial que estou 

propondo para Cresol Unidade de Miraguai vai trazer a médio e longo prazo retornos 

positivos na parte financeira e também mais um produto que a Cresol está 

oferecendo com intuito de ajudar as empresas que queiram contratar o serviço e 

alcançar suas metas. 

A Cresol vem crescendo dia a dia, com novos produtos e serviços, sempre 

pensando no melhor dos seus associados, e esta proposta que estou oferecendo 

não só vai aumentar mais tipo de serviço que é totalmente diferente, como também 

abrir novas oportunidades para empresas garantir o sucesso e atingir suas metas e 

a cooperativa ter retornos financeiros para expandir nossa unidade. 

O Serviço de Consultoria Empresarial que estou propondo para Cresol, é um 

investimento diferente e novo para nosso município e região, pois não se tem 

conhecimento que existe alguma empresa daqui que oferece este serviço, por isso 

acredito que seja uma grande oportunidade de crescimento tanto para Cresol quanto 

para as empresas que adquirir o serviço. Claro que talvez no primeiro momento as 

empresas podem ficar com medo de investir em algo diferente, mas ainda assim tem 

chance de ser um grande negócio, pois as empresas só tem a ganhar com isso, 

estabilidade financeira através de um bom planejamento, assim o consultor vai 

montar um projeto mostrando quais os passos a empresa deve seguir, como deve 

seguir e 

 

2 COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - 
CRESOL UNIDADE MIRAGUAI – SERVIÇO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 
 

 

  A Cresol Unidade de Miraguaí pertence a Cresol Tenente Portela 

ambas pertencem a Cresol Sicoper e a Unidade já está instalada na cidade há sete 

anos. Com o passar dos anos vem adquirindo novos produtos e serviços para 

oferecer aos associados, e conquistando um público cada vez maior. A Unidade está 

constituída como uma cooperativa de crédito que disponibiliza aos associados 

financiamentos, custeios de lavoura, investimentos entre outros. 
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Com a concorrência e as tecnologias cada vez mais avançadas, um 

diferencial na unidade que estou propondo é um Serviço de Consultoria Empresarial, 

pois hoje em dia uma empresa precisa ter um planejamento para cuidar de suas 

finanças e alcançar suas metas, e com este serviço acredito que qualquer empresa 

pode ter sucesso e a cooperativa também ganha com isso tanto em números quanto 

em credibilidade oferecendo um novo produto e de qualidade. A Cresol está 

constituída como uma cooperativa de crédito contando com um CNPJ, e tem registro 

com o Banco central e alvará de funcionamento da prefeitura, terá que ser informado 

a prefeitura o novo produto que estou oferecendo.  

A nossa Unidade cooperativa fica situada na Avenida Ijui Nº 1688, no centro 

da cidade de Miraguai/RS e está organizada da seguinte forma: Coordenador da 

Unidade que é o cargo maior, um colaborador crédito agrícola, um colaborador 

crédito pessoal e jurídico, um caixa que realiza transações como pagamentos, 

transferências, Ted’s, extratos, depósitos e saques. Mas como a nossa é uma 

Unidade de atendimento, nos reportamos para a Matriz de Tenente Portela que 

conta com diretor e vice-diretor, uma diretoria executiva, conselheiros e delegados 

que nos auxiliam, todos os envolvidos possuem diploma de Graduação, alguns com 

Pós-Graduação concluído e alguns com Pós-Graduação em andamento. E todos os 

colaboradores são obrigados a realizar cursos disponíveis na plataforma EAD 

Cresol, alguns são cursos obrigatórios, outros cursos são opções onde todos podem 

se qualificar para ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

Acredito que para este novo serviço que estou propondo para a cooperativa, 

vai ser preciso procurar um consultor especializado para oferecer uma capacitação 

para os colaboradores da Unidade, para que todos tenham assim conhecimento de 

como funciona no caso de alguém vir procurar informações sobre o novo produto. 

Mas precisa ser feito uma prova de seleção para contratação de um profissional que 

tenha experiência para atuar nessa área dentro da cooperativa, para assim oferecer 

um serviço de qualidade e com resultados positivos tanto para a cooperativa quanto 

a empresa e/ou pessoa que vier requisitar o serviço. E fazer uma visita nas 

empresas do município ofertando o novo serviço, talvez no começo oferecer para 

algumas empresas que são associadas da cooperativa para ser feito uma 

consultoria sem custos, e depois se der resultados esperados, fazer uma parceria 

com essa empresa para indicar outras empresas ou pessoas que estão passando 

por dificuldades a adquirir o serviço. 
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A Cresol Unidade de Miraguai vem crescendo a cada dia, está construindo 

um espaço importante dentro do nosso município, novos associados, fluxo maior de 

pessoas pois conta com serviços de pagamentos de boletos, onde que muitos 

bancos da cidade não estão mais recebendo, entre outros. Acredito que com esse 

crescimento as finanças tendem a subir, onde a cooperativa vai lucrar e pode cada 

vez mais inovar em novos produtos e serviços, como no caso esse que estou 

propondo para nossa Unidade. 

 

3 O PROJETO 
 

 

Um bom projeto é aquele que consegue passar de forma clara e objetiva para 

o cliente, quais são os objetivos e como eles serão alcançados, durante a execução 

do mesmo, para que esse cliente tenha confiança no que está sendo proposto. 

 

3.1 Características Gerais 

 

 

O plano de negócios de Serviço de Consultoria Empresarial que estou 

propondo para a Cooperativa de Crédito Cresol Unidade de Miraguaí, é um novo 

produto a ser oferecido para nossos comerciantes do município, e claro também 

para nossos associados pessoa jurídica. É um serviço que aqui na cidade não tem, 

pois não tenho conhecimento de ninguém que oferece esse tipo de consultoria, por 

isso acredito que é uma boa oportunidade para a cooperativa continuar avançando e 

ser um diferencial para nós enquanto cooperativa e oportunidade das empresas ter 

sucesso para alcançar as metas. 

 Com os avanços tecnológicos crescendo a cada dia, trazer um novo serviço 

na área de finanças, oferecendo as empresas um planejamento para traçar suas 

metas, administrar seu dinheiro de maneira eficiente é um grande diferencial para 

nós, pois acredito que trará benefícios para ambos. Nesse plano de negócios 

analisar o SWOT é uma maneira eficaz de ver como posso melhorar e ter percepção 

do que pode acontecer futuramente. Nas forças acredito que a cresol tem condições 

financeiras e potencial para oferecer esse novo serviço, pois é a cooperativa vem 

crescendo a cada dia, demonstrando credibilidade, responsabilidade, todos os 
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colaboradores capacitados e empenhados em atingir metas e oferecer o melhor para 

nossos associados.  

Analisando as fraquezas, acredito que pode haver num primeiro momento um 

pouco de resistência por parte das empresas, por ser um serviço diferente e talvez 

não ter conhecimento do que é uma consultoria e como ela pode ajudar nas finanças 

da empresa, mas com a divulgação nas redes sociais, realizando visitas as 

empresas explicando como funciona e como pode trazer benefícios e soluções para 

as mesmas vejo muitas possibilidades de dar certo.  

Nas oportunidades será um diferencial que a Cresol passa a oferecer, sendo 

assim a Cresol vai mostrar seu potencial, que pode fazer a diferença e mostrando 

assim sua preocupação com o bem-estar e o sucesso da empresa. Mas com toda 

positividade que tenho em desenvolver esse plano existem as ameaças que tenho 

que analisar também, então um desafio é fazer o plano dar certo e atingir os 

objetivos do mesmo, possíveis concorrências das demais instituições financeiras. 

Como o foco é consultoria empresarial, é claro que a cooperativa vai ter que 

investir, tanto em marketing como na contratação de um profissional capacitado para 

realizar o novo serviço, ou seja a pessoa que desenvolve este tipo de serviço 

precisar ser formado na área e ter conhecimento em consultoria empresarial. O 

preço que a Cresol vai cobrar para oferecer o serviço, varia, pois a empresa pode 

apresentar um projeto na qual queira que o consultor desenvolva, ou se for 

contratado por hora só por meio de diagnóstico e processos que o consultor vai 

levantar, levando em conta as necessidades do cliente, podendo assim indicar 

soluções, recomendar ações e efetivamente implantá-las. 

Acredito que algumas empresas vão querer contratar algum tipo de 

financiamento para pagar este serviço, no caso pode ser feito pela Cresol podendo 

oferecer juros e condições acessíveis a seus clientes. 

 

3.2 A Análise de Mercado 

 

 

Para garantir que o serviço em questão dê resultados positivos, fiz uma 

análise de mercado através de uma pesquisa em algumas empresas do nosso. É 

um serviço novo, diferente e as empresas daqui já ouviram falar de um serviço de 

consultoria, mas ainda nenhuma contratou o serviço. Na oportunidade falei do meu 
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plano de negócios da Cresol de Miraguai oferecer esse tipo de serviço, e todos 

ficaram bem interessados em contratar para fazer um teste. 

Analisando a pesquisa tenho certeza que três empresas da cidade vão 

contratar o serviço, pois são empresas grandes e que demandam um planejamento 

maior e mais detalhado, não que elas estejam defasadas, mas pelo que pude 

observar falta um pouco de foco, planejamento, colocar algumas questões mais 

relevantes em prática, acredito que esse serviço ajudará as mesmas no sucesso 

futuro. Apesar do nosso município ser pequeno de mais ou menos uns cinco mil 

habitantes, as cidades vizinhas não contam com este tipo de serviço, então é uma 

oportunidade e tanto da Cresol ofertar esse serviço, mostrando sua força e 

preocupação do bem-estar das empresas. 

A pesquisa realizei em visita as empresas da cidade, e superou minhas 

expectativas pois todas ficaram interessadas pelo novo serviço, e estão dispostos a 

investir nesse ramo pelo fato de já terem ouvido falar do sucesso de várias 

empresas fora do nosso município que já realizaram uma consultoria e tiverem 

resultados e metas alcançadas. 

 

3.3 Tamanho e Localização 

 

 

O serviço que estou oferecendo será ofertado dentro da cooperativa Cresol, 

pois tem espaço, tem potencial e bastante fluxo de pessoas, onde assim os mesmos 

podem se inteirar do assunto, buscar informações e comentar fora da cooperativa 

que a cresol está com esse novo serviço. 

 Decidi desenvolver esse tipo de serviço pois tem muitas empresas no nosso 

município sendo pequeno, que não conseguem alcançar seus objetivos, que estão 

trabalhando sempre no vermelho, mal conseguem pagar seus funcionários, e nunca 

tem dinheiro em caixa, então isso vai beneficiar tanto nossa cooperativa quanto o 

crescimento das empresas e consequentemente do nosso município também porque 

o que acontece muitas vezes na empresa é falta de um bom planejamento onde 

possam definir suas finanças de maneira correta e eficiente 

Outro município que têm potencial para ofertar esse serviço, é Tenente 

Portela que fica a 17 km de Miraguaí, nessa cidade está situada nossa Matriz da 

Cresol e tem várias empresas associadas na nossa cooperativa que podem adquirir 
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esse serviço de consultoria, pois é uma oportunidade da Cresol crescer e da 

empresa também. 

 

3.4 Aspectos Tributários do Projeto 

 

 

A consultoria empresarial é um serviço que lida com diferentes vertentes para 

tornar a empresa que contratou um sucesso, o valor do serviço vai depender das 

estratégias a serem tomadas e o tempo de trabalho que o consultar vai levar para 

atender determinada empresa, dependendo do seu tipo de ramo. 

Este serviço tem foco em gerar resultados e lucros para a empresa. Posso 

oferecer pacotes de serviços para realizar um projeto específico, no caso com data 

de início e de termino prevendo um determinado lucro. 

 

Tabela 1: Retenção de impostos na prestação de serviços 

SERVIÇO IRRF PIS COFINS CSLL 

Consultoria 1,5% 0,65% 3% 1% 
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4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 
 

 

A Cresol disponibiliza de capital para oferecer este novo serviço, com a 

contratação de um profissional na área, carro próprio da unidade para realizar visitas 

nas empresas, estrutura física e financeira para as empresas contratantes do 

serviço.  

O valor inicial para desenvolver este plano é de R$ 30.000,00 podendo ser 

aumentado conforme necessidades no decorrer da implantação. No nosso município 

tem várias empresas com potencial para contratar o serviço, os possíveis 

investidores são o frigorifico Mais Frango, Distribuidora Rio Grandense e outras 

empresas instaladas no município. 

 

 



 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
  

Para todo e qualquer projeto é preciso ter em mente qual valor fixo de gastos 

para iniciar seu investimento, o valor mensal fixo e variável que terá, no caso água, 

luz, telefone, material de expediente, funcionário, combustível, alimentação, hotel, 

taxi, passagens áreas, tudo depende do que a unidade vai precisar para executar o 

projeto. 

Tabela 2: Custo do projeto 

 

INVESTIMENTO 
INICIAL   

    

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

    

CAIXA 1  R$   30.000,00   R$      30.000,00  

    

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS   

Notebook 2  R$     1.460,00   R$        2.920,00  

Impressora 1  R$     1.700,00   R$        1.700,00  

Aparelho de Telefone (celular) 1  R$     1.299,00   R$        1.299,00  

Mesa de escritório 1  R$        570,00   R$           570,00  

Cadeiras 5  R$        115,00   R$           575,00  

    

   Sub-total   R$        7.064,00  

    

MATERIAL DE EXPEDIENTE   

Folhas Ofício 10 cx  R$          22,80   R$           228,00  

Tonner 2  R$        139,90   R$           279,80  

Grampeador 2  R$          79,65   R$           159,30  

Canetas 10 unid.  R$            2,35   R$             23,50  

Grampos para grampeador 5 cx  R$          16,35   R$             81,75  

Agendas Personalizadas 100 unid.  R$            9,50   R$           950,00  

    

   Sub-total   R$        1.722,35  

    

    

  TOTAL  R$        8.786,35  

Fonte: dados do projeto 

Nesta tabela projetei o gasto inicial para o serviço de consultoria, não coloquei 

as despesas variáveis que terá no fim do mês, pois tudo depende do que vai 

precisar para executar o projeto, por exemplo, gastos com taxi, combustível, hotel 

entre outros. 
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5.1 Demonstração de Resultados 

 

 Vou apresentar de forma simples o preço de venda por projeto, e o valor total 

estimado por mês, seria como uma meta, podendo variar entre mais ou menos as 

vendas mensais, mas tendo assim uma base do que pode esperar de retorno para a 

cooperativa neste novo serviço, pois a partir desses resultados, podemos 

acompanhar e garantir o sucesso do negócio. 

 

Tabela 3: Preço de venda do projeto 

 

 

 

5.2 Análise de Viabilidade Econômica 

 

Na tabela 4, analisando e calculando a viabilidade do projeto em trazer retornos 

futuros para nossa cooperativa a mesma apresentou resultados positivos, então é um 

projeto que vale a pena investir. 

 

Tabela 4: Viabilidade do projeto (R$) 

ANO 0 1 2 3 4 5 
FLUXO DE  
CAIXA FINAL - 30.000,00   8.000,00   12.000,00   20.000,00    25.000,00   28.950,00  

FLUXO DE 
CAIXA 
ACUMULADO - 30.000,00  - 22.000,00  -10.000,00   10.000,00     35.000,00   63.950,00  

FLUXO DE 
CAIXA 
ESCONTADO - 30.000,00    20.000,00   8.264,46     7.513,15    23.905,47   39.707,92  

FLUXO DE 
CAIXA 
DESCONTADO 
ACUMULADO -30.000,00  - 10.000,00  - 1.735,54     5.777,61    29.683,08   69.391,00  

       

VPL  33.879,44       

       

TIR 41,57%      

       

     TMA: 10 % a.a  
 

Preço de venda por Projeto Quantidade estimada por mês Total 

   

 R$                            2.850,00  3  R$                   8.550,00 
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6 OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

 

A área de consultoria empresarial encontra-se em pleno crescimento 

tornando-se um segmento de estratégias que as empresas buscam para alcançar 

suas metas. A importância da mesma deve-se a geração de lucros maiores e a 

diferenciação das empresas no mercado de trabalho, que nos dias atuais está cada 

vez mais competitivo.  

As constantes mudanças no cenário em que vivemos demandam que as 

empresas estejam sempre atualizadas e capacitadas para o desenvolvimento de 

suas atividades, bem como chegar a resultados positivos. O serviço de consultoria 

empresarial vem para alavancar o cenário econômico das empresas, pois oferece 

um consultor qualificado e competente para realizar um planejamento para auxiliar 

os gestores na administração, traças metas, resolver e evitar problemas futuros. 

Portanto a consultoria empresarial é de grande importância para as empresas 

que desejam alcançar suas metas e ter um bom rendimento financeiro, dado que o 

consultor tem um papel de extrema importância para o desenvolvimento das 

mesmas. Além de vários benefícios que a consultoria oferece as empresas, entre 

eles podemos destacar: rapidez e eficiência no alcance dos resultados, suporte para 

tomada de decisões, melhoria no desempenho, visão diferenciada, entre várias 

outras. 

Porém em empresas de pequeno porte ainda encontramos uma certa 

resistência a essa ferramenta, tendo medo de expor suas atividades, considerando 

também um custo elevado pelo serviço. Mas acredito que realizando visitas, 

explicando que a consultoria só trará benefícios para as mesmas, visando seu 

crescimento e permanência no mercado, e trazendo resultados positivos as mesmas 

irão contratar o serviço. 

Analisando de forma geral, cada detalhe deste plano, podemos perceber que 

será de grande importância para nossa cooperativa oferecer este novo serviço as 

empresas, vai alavancar nossos resultados, trazendo receitas e crescimento 

enquanto cooperativa. 
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