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CARTA DE ABERTURA 

 

Hoje é notória a enorme concorrência que nos deparamos no mercado 

financeiro, o que nos leva a primar por inovações, sempre buscando meios para que 

tenhamos condições competitivas, bem como priorizando adequações que 

possibilitem maior proximidade entre cooperativa/cooperado. Para tanto, faz-se 

imprescindível oportunizar a todos os usuários o conhecimento dos produtos e 

serviços e as diversas formas viáveis e satisfatórias para adquiri-los. 

Nos dias atuais, em meio a tantos compromissos rotineiros, torna-se cada vez 

mais difícil abrirmos mão de nosso tempo -“coisa preciosa”. Por isso, temos que saber 

aproveitá-lo da melhor forma possível. Pensando em um meio para dele usufruir, sem 

que nos seja prejudicial, a cooperativa vem proporcionar a todos os usuários 

(cooperados e não cooperados) um novo canal de atendimento, cujo acesso dar-se-á 

por meio de um aplicativo ou pelo site, os quais, tão logo sejam acionados, levarão 

até vocês a celeridade e o conforto, no tão almejado atendimento personalizado.  

Os cooperados serão o público alvo, mas também todos os usuários que assim 

o desejarem, alcançando pessoas físicas e jurídicas. É primordial que haja um 

relacionamento sadio entre os colaboradores e cooperados, pois, desta forma, serão 

viabilizadas condições de atendimento individual satisfatório, priorizando as 

peculiaridades de cada um, podendo avaliar, a contento, o binômio 

necessidade/possibilidade.  

Muitas vezes, um negócio deixa de ser concretizado por falta de fornecimento, 

por ambas as partes, de informações consideradas essenciais, as quais merecem ser 

extraídas num espaço de tempo maior, contudo nem sempre isso é possível. O “canal 

de atendimento” ora proposto tem por objetivo nortear o tipo de atendimento desejado, 

o que dará direcionamento e prioridades na hora de ofertar um produto ou serviço 

para cada usuário.   

Exemplificando o acima narrado, temos que o usuário poderá acessar o canal 

de atendimento, oportunidade em que preencherá um formulário de acordo com suas 

necessidades, sendo que cada solicitação chegará ao setor mais adequado para a 

devida resolução, de acordo com sua demanda; neste momento, poderá, ainda, 

solicitar uma visita por um de nossos profissionais, em sua residência e/ou empresa, 
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bem como, um atendimento por meio telefônico, com data e horário pré-estabelecidos.  

Necessário se faz ressaltar, que os formulários serão confeccionados, visando a maior 

praticidade e compreensão, quando de seu preenchimento por parte de todos os 

usuários. 
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1 RESUMO EXECUTIVO  

 

 A Cresol completou, neste ano, vinte e cinco anos no mercado. Para se 

tornar uma empresa ativa e competitiva frente as demais é essencial sempre estar 

atualizada, pois é um mercado de grande competitividade. O relacionamento e 

atendimento da Cresol busca ser mais humano e diferenciado. Foco no atendimento 

de qualidade é o carro chefe da cooperativa.   

A busca por um atendimento personalizado, com maior grau de qualidade e 

precisão, vai de encontro ao que será abordado neste plano. A ferramenta aproximará, 

ainda mais, a Cresol das pessoas e de sua realidade. Ter na facilidade das mãos uma 

solução de atendimento sob medida, é a proposta.  

Um relacionamento sadio e transparente desencadeia uma série de coisas 

benéficas à instituição e ao associado, como: confiança, lealdade e prioridade. Ser 

uma instituição de referência ao seu cooperado e que atenda às suas demandas, é 

algo almejado. Isso resulta em fechamento de novos e contínuos negócios. A 

comercialização de produtos e serviços ocorrerá de forma mais fluída. É natural que, 

a partir daí, a receita com os negócios, cresça. A ferramenta abrirá oportunidade para 

expandir o quadro social, aumentando consideravelmente o número de associados, o 

que resulta em mais negócios efetivados e, consequentemente, gerando maior 

rentabilidade para a cooperativa.  

Economicamente, é algo viável pela repercussão financeira que acarretará; 

para desenvolvimento da funcionalidade, necessário apenas mão de obra dos 

departamentos de tecnologia, marketing e comercial. 

A ferramenta unirá tecnologia e proximidade. A proposta é algo inovador no 

mercado financeiro, o que trará destaque para a Cresol e contribuirá muito para o seu 

contínuo desenvolvimento. 
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2 A CENTRAL BASER NO DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA 

SOLICITAÇÃO DE CONTATO E VISITA 

 

  

O Sistema Cresol surgiu no ano de 1995, no interior do Paraná, destacando-

se, nos dias atuais, dentre as maiores cooperativas do país, agregando mais de 210 

mil famílias cooperadas, estando presente em 10 Estados com suas agências de 

relacionamento, com notável expansão. 

A Cresol trabalha com foco no atendimento personalizado, levando produtos e 

serviços financeiros para a geração de desenvolvimento dos cooperados e de seus 

empreendimentos e, consequentemente, de toda a comunidade. Preza a oferta de 

soluções financeiras, com excelência, por meio do relacionamento. 

Trata-se de cooperativa de interação solidária que mais repassa recurso AGRO 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No ano de 

2019, começou a repassar ao público PJ também. A ferramenta impulsionará a 

cooperativa a alavancar suas carteiras AGRO e PJ. Conforme já mencionado, a 

Cresol está em progressiva expansão e, de acordo com o seu Planejamento 

Estratégico Participativo (PEP), várias agências serão abertas; para reconhecimento 

do público local e início de relacionamento, a ferramenta também será 

importantíssima. 

A proposta vai de encontro à missão da empresa, qual seja: “Fornecer soluções 

financeiras, com excelência, por meio do relacionamento, para gerar desenvolvimento dos 

cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade”. Gerar relacionamento, 

comunicação e contato com o cooperado é o seu principal objetivo. Feito tudo isso, quando 

se pensar em atendimento de qualidade e a Cresol for lembrada, a visão de cooperativa 

referência que desenvolve seus cooperados, será alcançada. 

Sendo uma cooperativa, a Cresol é constituída por uma associação de pessoas 

que buscam serviços e produtos financeiros. A Assembleia Geral Ordinária (AGO) é 

o órgão máximo. As cooperativas de crédito não possuem uma classificação de porte 

como as demais empresas e, sim, uma legislação própria para o seu regramento. 

Existe um processo interno de filiação dentro do sistema, conforme fluxo abaixo: 
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Figura 1- Fluxo de filiação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Nas agências de relacionamentos, os colaboradores realizam a utilização de 

uma ferramenta de gestão de atendimentos: CRM, que é a sigla usada para “Customer 

Relationship Management” (Gestão de Relacionamento com o Cliente). Neste 

momento, é possível verificar a possibilidade e realizar prospecções de negócios, 

assim como o registro destes. A ferramenta proposta neste plano estará interligada 

ao CRM, visando maior conectividade das informações, bem como maior facilidade 

para o colaborador, no ato de identificação da necessidade do atendimento.  

O desenvolvimento e a inserção da ferramenta ao CRM ocorrerão na Sede da 

Central Baser. Na estrutura, já estão todos os funcionários capacitados para o 

desenvolvimento desta funcionalidade. Para tal, serão necessários os departamentos 

de tecnologia, comercial e marketing. Após o desenvolvimento, este estará disponível 

em todas as agências, para que o cooperado solicite sua visita e esta seja visualizada   

pelo gerente de negócio mais adequado para o atendimento ora pleiteado. 

O mercado financeiro a cada dia encontra-se mais competitivo. Para atingir os 

seus objetivos/metas, mister haver inovação; é importantíssimo. O diferencial no 

atendimento pode destacar uma instituição da outra. Fato é, que o dia a dia de um 
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produtor rural, de um empresário, bem como de grande parte da população, nos dias 

modernos, na maioria das vezes, é muito corrido, razão pela qual, proporcionar a este 

público uma solução mais rápida e confortável de atendimento, é essencial. A 

ferramenta proporcionará um alcance de resultados de forma espontânea. Os 

negócios irão fluir de forma natural, fortalecendo, ainda mais, o propósito da 

cooperativa, que é o de fornecer soluções financeiras, com excelência, por meio do 

relacionamento.  
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3 O PROJETO 

 

 O projeto objetiva manter, cada vez mais forte, a proximidade dos 

colaboradores com seus cooperados e, ainda, a busca por novos cooperados, pois 

funcionará também como um canal de início de relacionamento. Importante ressaltar   

que, de forma prática e sigilosa, é possível sanar dúvidas e resolver questões, no 

conforto de sua residência ou comércio.   

 

 

3.1 Características Gerais  

 

 Trata-se de uma ferramenta a ser implantada no aplicativo Internet Banking (IB) 

e no site da Cresol, com o intuito de o usuário realizar a solicitação de um contato, 

seja ele telefônico, mas com foco principal em visitas de relacionamento e prospecção 

de negócios. O usuário preencherá um questionário, conforme abaixo: 

Acesso ao site para não cooperados: 

 Nome 

 Endereço 

 Telefone para contato 

 Deseja atendimento para PF, PJ, ambos? 

 Ramo de atividade 

 Há quanto tempo atua neste ramo? 

 Tipo de contato que deseja: telefônico, visita residencial ou visita endereço 

comercial? 

 Qual melhor horário e data para visita ou contato telefônico? 

 Tipo de produto e/ou serviço que busca atendimento 

 O que espera encontrar na Cresol? 

Acesso ao site para já cooperados com acesso ao IB: 

 Pode ser solicitada uma visita técnica (Público AGRO) 

 Visita para contratação de um produto ou serviço 

 Visita de esclarecimento de dúvidas sobre determinado produto ou serviço 
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Atualmente, a Cresol trabalha no formato de segmentação de carteiras, sendo:  

Pessoa Física Rural, Pessoa Física Urbana e Pessoa Jurídica. Cada carteira possui 

um gerente de negócios responsável. A ficha com as respostas do questionário, tanto 

do site, quanto do aplicativo, será direcionada ao CRM. Após preencher o 

questionário, será possível pré-identificar o perfil do solicitante, havendo viabilidade 

de direcioná-lo ao CRM do Gerente de Negócios mais adequado à realização do   

atendimento. As principais indagações para que ocorra o processo de direcionamento 

são: deseja atendimento para PF, PJ, ambos?; ramo de atividade? 

A partir das opções selecionadas, a ferramenta já possuirá as configurações 

necessárias ao direcionamento. Acessando o CRM, o gerente de negócios visualizará   

uma notificação, quando acolherá a solicitação, ocasião em que já poderá realizar 

uma pré-análise do tipo de produto e serviço, de acordo com o perfil descrito. Sabendo 

previamente das necessidades, já será possível elaborar um roteiro de visitação. O 

tempo de retorno será de 48 horas, a contar do momento em que a solicitação é 

efetuada; este aparecerá em timer dentro do CRM e ficará como concluído, assim que 

houver progresso de contato com o solicitante. 

 

3.2 Diagnóstico Organizacional a partir da ferramenta análise de SWOT 

 

 

Realizando a análise SWOT da ferramenta, destacam-se os pontos fortes: o 

relevante número de pessoas com acesso à rede; a comodidade de um atendimento 

personalizado, no conforto de sua residência ou comércio, em dia e horário mais 

oportunos, através da visita, possibilitará ao colaborador verificar as condições 

patrimoniais e organizacionais do solicitante; reforça o “Ser Cooperativa”, 

demonstrando maior proximidade e relacionamento; atendimento personalizado e 

baixo custo operacional.  

Lado outro, como pontos fracos: apesar de grande parte das pessoas ter 

acesso à internet, ainda há uma parcela, principalmente do público AGRO, que ainda 

não desfruta dessa funcionalidade; avanço tecnológico moroso e manter controle do 

tempo de retorno de cada solicitação, caso este demore, para que a ferramenta não 

se torne uma arma contra a instituição. 



8 
 

 Como oportunidade: como será possível um não cooperado realizar a 

solicitação, a oportunidade de negócios possui um leque maior; a facilidade deste 

canal de comunicação irá atrair muitas pessoas que não dispõem de tempo e que 

queiram conhecer um pouco mais sobre a cooperativa, diferindo do atendimento frio 

e automatizado que ocorre em bancos, por exemplo.  

Como ameaça: poderá ser desenvolvida uma ferramenta semelhante pelo 

concorrente, com grau de tecnologia ainda mais avançado. A demanda econômica 

será detalhada mais adiante, mas devido à cooperativa já possuir sistemas para que 

essa ferramenta seja inserida, o custo compensará, e muito, o investimento. 

 

3.3 A análise de mercado 

 

O mercado não dispõe deste tipo de serviço no âmbito financeiro. Foram 

verificados vários canais de diversas instituições, não tendo sido encontrado nenhum 

com as mesmas características e funcionalidades, tornando de grande potencial a 

ferramenta, como um diferencial a ser considerado.  

Além da ferramenta, o atendimento mais acolhedor faz toda a diferença. 

Atualmente, nas instituições financeiras, as pessoas são atendidas por robôs, que 

verificam dados e são programadas a fornecer a solução financeira, a partir de 

números. Através de um contato e atendimento mais próximos, é possível extrair um 

potencial muito maior, que, muitas vezes que não é percebido, simplesmente por 

números. O atendimento robotizado nunca substituirá uma pessoa que possui 

sensibilidade e, principalmente, empatia de identificar, por meio de contatos e 

relacionamentos, as reais condições e necessidades dos usuários. 

Verifica-se que em torno de 70% do quadro social possuem acesso à internet, 

o que facilitará a inserção para estes e, ainda, melhorará o relacionamento, uma vez 

que o cooperado terá contato diretamente com o gerente de sua conta. Atingir o 

público não cooperado é essencial, pois irá conhecer a funcionalidade através do site, 

solicitando uma visita e um contato e, posteriormente, efetivando a abertura de uma 

conta, aumentando, consequentemente, o número de cooperados com acesso à   rede 

e uso da ferramenta.    
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A princípio, um plano de marketing deverá ser estruturado para melhor 

divulgação da funcionalidade, assim, dando início ao processo de acessos.  

 

3.4 Tamanho e Localização 

 

O projeto será estruturado em canais digitais que a cooperativa já possui em 

seu domínio, quais sejam: site institucional e Internet Banking. Canais de 

conhecimento dos cooperados, sendo que o site é um dos meios que uma pessoa que 

ainda não é cooperada, busca conhecer mais sobre a Cresol. Logo, estes dois 

ambientes são ideais para aplicação da ferramenta e para que ela possua maior 

acessibilidade. 

 

3.5 Aspectos Tributários do Projeto 

 

O faturamento dar-se-á na formalização de novos negócios e, 

consequentemente, na tributação incidente sobre cada um. Cada produto e serviço 

efetivados terá sua devida cobrança de tributação. Da ferramenta em si, a tributação 

já ocorre pelo uso do site e do aplicativo.



4 ORÇAMENTO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

A Central Baser é constituída por diversos departamentos em sua sede, sendo 

um deles o departamento de tecnologia. Este departamento possui diversos 

profissionais capacitados para o desenvolvimento e aprimoramento relacionados à 

área tecnológica. Como já mencionado, a Central Baser é filiada à Cresol 

Confederação; quando é necessário e não é possível determinada situação ser 

sanada dentro da sede, esta é encaminhada à Confederação para desenvolvimento. 

Então, para implantação dessa ferramenta, primeiramente será verificada a 

possibilidade de desenvolvimento na Baser; caso não seja, a demanda evoluirá para 

a Confederação. 

Para levantamento orçamentário, contatei alguns profissionais do 

departamento de tecnologia da informação. A ideia foi exposta, e o valor estimado 

para desenvolvimento da ferramenta é de aproximadamente de R$52.000,00, desde 

o processo de planejamento até a implementação os custos englobam, mão de obra, 

licenças, marketing, plataformas e demais itens estruturais. 

O capital investido é financiado pela Central Baser e logo é feito o rateio de 

forma parcelada para as cooperativas singulares realizarem o ressarcimento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

5 PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

Com o fechamento de novos negócios e aumento do quadro social, 

automaticamente as receitas com produtos e serviços crescerão. A aquisição de um 

produto/ serviço, de forma personalizada, fideliza o cooperado, que terá a Cresol como 

sua primeira opção e gerará indicação para as demais pessoas. 

 

 

5.1 Demonstração de Resultados 

 

Os resultados poderão ser vistos e comparados com o mesmo período anterior, 

em relação a spreads e receitas, com efetivação de novos negócios. Não é possível 

mensurar um valor, pois haverá oscilação, de acordo com o tipo de produto e serviço 

contratado.  

 

 

 

 

 



6 OBSERVAÇÕES FINAIS  

 

A proposta apresentada neste plano sobre a ferramenta de solicitação de 

contato e visita demonstra o quanto esta será de grande valia e agregará novas 

conquistas para a cooperativa. Como pontuado, os resultados serão contabilizados 

através dos negócios efetivados e novos cooperados conquistados.  

Será uma ferramenta de funcionalidade simples e de fácil acesso dos usuários, 

com custo benéfico satisfatório.   

A proximidade com os usuários será um diferencial.  O relacionamento, que é 

o carro chefe da Cresol, será reforçado. O propósito de fortalecimento da marca, a 

cada dia, evoluirá.  
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