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Apresentação
As cooperativas são organizações de pessoas que têm o objetivo de promover
desenvolvimento econômico e social para seus cooperados para a comunidade em que
está inserido. Por meio da transação com o mercado, seja pela organização da venda e do
consumo de produtos ou serviços, ou pela realização de operações de crédito.
No Brasil, estas organizações são classificadas pela Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) em treze ramos distintos. Neste contexto, existem as cooperativas de
crédito que têm o objetivo de prestar serviços financeiros para seus cooperados. Segundo
a OCB, existem 976 cooperativas que congregam 7.476.308 associados, gerando 50.268
empregos diretos, portanto, é evidente a relevância destas organizações para o
desenvolvimento.
Nesse contexto, está presente Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Colaboradores do Grupo Empresarial A. Costa LTDA – Cooper Cred Pif Paf fundada em
13 de janeiro de 1983. A Cooper Cred Pif Paf é a cooperativa dos colaboradores e
parceiros do Grupo Empresarial A. Costa LTDA, possui sede em Visconde do Rio
Branco, Minas Gerais, e atua nos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia, Rio
de Janeiro e Espírito Santo, nessas regiões, possui 4.506 cooperados.
Atualmente a cooperativa se apresenta em uma situação financeira estável, que se mostra
como uma vantagem competitiva para uma cooperativa do ramo de crédito. O principal
desafio da cooperativa é crescer de maneira sustentável e atender aos anseios dos seus
associados, no que tange os produtos oferecidos. Para isto, foram propostos objetivos e
estratégias para a consolidação do relacionamento da cooperativa com seu quadro social,
bem como expandir sua atuação e agregar valor ao portfólio de produtos e serviços.

Diretrizes estratégicas
O processo de elaboração do plano estratégico é iniciado pela definição das principais
diretrizes estratégicas da cooperativa. Essas diretrizes são os aspectos norteadores da
definição dos objetivos e ações.
Missão: Representa a razão de existência da organização e sua redação deve conter seu
propósito social e principal atividade que compreende seu negócio.
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Visão: Representa o principal anseio do empreendimento, e está relacionada com o
objetivo fim do planejamento, ou seja, todas as ações e estratégias devem ser orientadas
para o cumprimento desta diretriz.
Valores: Dizem respeito aos aspectos que orientam a conduta das ações da organização,
ou seja, o comportamento de seus colaboradores, dirigentes e no caso das cooperativas,
seu quadro social.
Tendo em vista a adequação dessas diretrizes da cooperativa, optou-se por mantê-las. São
elas:
Negócio: Soluções financeiras
Missão: “Oferecer soluções financeiras sustentáveis e acessíveis de modo competitivo,
sem distinção de gênero, etnia ou classe social com honestidade e responsabilidade
social.”
Visão: “Ser reconhecida por oferecer soluções financeiras sustentáveis e acessíveis a
seus cooperados e ser atrativa às pessoas envolvidas com o grupo econômico A. Costa.”
Valores: “Honestidade, Transparência, Austeridade e Solidariedade.”
É importante destacar que a cooperativa deve seguir, além destes valores, os sete
princípios cooperativistas definidos pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), que
são:
1º - Adesão livre e voluntária: as organizações cooperativas devem ser abertas para a
entrada de qualquer pessoa, sem discriminações de gênero, sociais, raciais, políticas e
religiosas, desde que atendam às exigências e requisitos contidos em seu estatuto social.
2º - Gestão democrática: as cooperativas são organizações de pessoas, desta forma,
possuem um modelo organizacional distinto embasado na autogestão, em que os
associados também exercem funções diretivas.
3º - Participação econômica dos membros: realizar operações com o mercado é um dos
objetivos das cooperativas, e dependem da movimentação e transação dos cooperados.
No caso das cooperativas de crédito, este princípio se caracteriza pelas movimentações
financeiras dos cooperados, por meio da realização de operações de crédito e obtenção de
produtos de investimento.
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4º - Autonomia e independência: as cooperativas são organizações que devem exercer sua
autonomia em relação a instituições públicas ou privadas, ou seja, a gestão da cooperativa
deve ser controlada pelos seus cooperados.
5º - Educação, formação e informação: fornecer espaços de formação é de obrigação das
cooperativas, principalmente para promover o desenvolvimento econômico e social dos
cooperados e desenvolver competências para que possam gerir a organização.
6º - Intercooperação: a doutrina cooperativista é embasada por valores de ajuda mútua e
cooperação, desta forma, as cooperativas devem estabelecer relações entre si,
desenvolvendo ações conjuntas e atuando em redes.
7º Interesse pela comunidade: promover o desenvolvimento econômico e social da
comunidade em que cooperativa está inserida é dos propósitos destas organizações, desta
forma, devem realizar, desde que aprovada pelos cooperados, ações de responsabilidade
social.

Análise Econômica e Financeira
A presente análise financeira da Cooper Cred Pif Paf foi embasada na avaliação de suas
demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício) dos primeiros semestres dos anos de 2018 e 2019. Esta análise tem o propósito
de avaliar a situação financeira da cooperativa e verificar a evolução de suas contas por
meio de uma análise comparativa dos períodos. Vale destacar que esta avaliação visa
atender a uma das ações previstas no planejamento estratégico da cooperativa.
Neste sentido, esta avaliação utilizou dos métodos de Análise Horizontal e Vertical, além
da análise de indicadores financeiros. As definições de cada um destes métodos poderão
ser observadas no decorrer deste relatório.
Análise Vertical e Horizontal– Balanço Patrimonial
A Análise Vertical do Balanço Patrimonial do empreendimento, tem o objetivo de avaliar
a participação das contas de curto e longo prazo em relação aos totais do ativo e do
passivo, de modo que seja possível ter uma visão clara da composição patrimonial da
organização.
A tabela a seguir apresenta os dados inerentes à análise vertical do balanço patrimonial
do primeiro semestre do ano de 2018 da Cooper Cred Pif Paf. A primeira coluna apresenta
as contas que compõe o demonstrativo, a segunda coluna apresenta os valores relativos a
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cada conta e por fim, a terceira coluna apresenta os percentuais que embasam a análise
vertical. É possível verificar que é apresentada a proporção de cada uma das contas em
relação ao total do ativo e do passivo:
Tabela 1- Balanço Patrimonial 2018/1: Análise Vertical
Item/Ano
2018/1
AV
ATIVO
R$ 10.041.194,18 100%
Circulante
R$ 10.033.260,68 99,9%
Disponibilidades
R$ 131,00
0,0%
Depósitos Bancários
R$ 0,0%
Títulos e valores mobiliários
R$ 2.574.148,62 25,6%
Carteira própria
R$ 2.574.148,62 25,6%
Operações de crédito
R$ 7.053.971,80 70,3%
Operações de crédito - setor privado
R$ 7.121.235,14 70,9%
(-) Provisão para créditos de liquidação
-0,7%
duvidosa
R$ (67.263,34)
3,9%
Outros créditos
R$ 394.342,95
4,2%
Diversos
R$ 422.370,11
(-) Provisão p/ outros créditos
R$ (28.027,16)
-0,3%
Outros valores e bens
R$ 10.666,31
0,1%
Não circulante
R$ 7.933,50
0,1%
Imobilizado
R$ 7.933,50
0,1%
Imobilizado em uso
R$ 28.586,07
0,3%
(-) Depreciação acumulada
R$ (20.652,57)
-0,2%
PASSIVO/PL
R$ 10.041.194,18 100,0%
Circulante
R$ 914.689,17
9,1%
Obrigações por empréstimos
R$ 34.192,12
0,3%
Empréstimos no país - outras instituições
R$ 34.192,12
0,3%
Outras obrigações
R$ 880.497,05
8,8%
Cobrança e arrecadação de tributos
R$ 4.245,52
0,0%
Sociais e estatutárias
R$ 702.178,98
7,0%
Fiscais e previdenciárias
R$ 13.194,82
0,1%
Diversos
R$ 160.877,73
1,6%
Patrimônio Líquido
R$ 9.126.505,01 90,9%
Capital social
R$ 8.615.982,98 85,8%
Reservas de lucros
R$ 287.756,43
2,9%
Sobras acumuladas
R$ 222.765,60
2,2%
Fonte: elaboração própria com base no Balanço Patrimonial da cooperativa.
Como é possível observar, o ativo da cooperativa neste período foi composto basicamente
de contas de curto prazo, em que 99,9% é proveniente do ativo circulante. Deste modo,
verifica-se que as operações de crédito representaram a maior parcela (70,3%) que se
justifica na medida em que esta conta representa a principal operação da cooperativa.
Além disso, observou-se que a cooperativa possuía 25,6% do seu ativo disponível para a
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realizar operações de crédito, o que representou o potencial de crescimento das receitas
nos semestres seguintes.
A respeito das contas relativas ao passivo, é possível verificar que a cooperativa
apresentou um baixo nível de endividamento, ou seja, pouca utilização de capital de
terceiros, o que representa um aspecto positivo.
A tabela a seguir apresenta os índices relativos à análise vertical das demonstrações do
primeiro semestre de 2019,
Tabela 2 - Balanço Patrimonial 2019/1: Análise Vertical
Item/Ano
2019.1
ATIVO
R$ 11.755.775,48
Circulante
R$ 11.746.105,22
Disponibilidades
R$ 94,00
Depósitos Bancários
R$ 94,00
Títulos e valores mobiliários
R$ 2.887.040,16
Carteira própria
R$ 2.887.040,16
Operações de crédito
R$ 8.338.658,55
Operações de crédito - setor privado
R$ 8.459.559,53
(-) Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
R$ (120.900,98)
Outros créditos
R$ 505.262,30
Diversos
R$ 531.934,95
(-) Provisão p/ outros créditos
R$ (26.672,65)
Outros valores e bens
R$ 15.050,21
Não circulante
R$ 9.670,26
Imobilizado
R$ 9.670,26
Imobilizado em uso
R$ 33.509,89
(-) Depreciação acumulada
R$ (23.839,63)
PASSIVO/PL
R$ 11.755.775,48
Circulante
R$ 957.444,54
Obrigações por empréstimos
R$ 15.272,50
Empréstimos no país - outras instituições
R$ 15.272,50
Outras obrigações
R$ 942.172,04
Cobrança e arrecadação de tributos
R$ 4.660,78
Sociais e estatutárias
R$ 760.413,50
Fiscais e previdenciárias
R$ 15.067,87
Diversos
R$ 162.029,89
Patrimônio Líquido
R$ 10.798.330,94
Capital social
R$ 10.187.925,98
Reservas de lucros
R$ 334.394,13
Sobras acumuladas
R$ 276.010,83
Fonte: elaboração própria com base no Balanço Patrimonial da cooperativa.

AV
100%
99,9%
0,0%
0,0%
24,6%
24,6%
70,9%
72,0%
1,0%
4,3%
4,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
0,2%
100,0%
8,1%
0,1%
0,1%
8,0%
0,0%
6,5%
0,1%
1,4%
91,9%
86,7%
2,8%
2,3%
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A partir dos índices apresentados, é possível verificar que a composição patrimonial da
cooperativa não sofreu grandes variações. Os principais componentes do ativo são
representados pelas operações de crédito (72%) e pela os valores presentes nas aplicações
financeiras da cooperativa (24,6%).
Destaca-se que houve uma ligeira melhora na concessão de empréstimos nesse período,
uma vez que o índice referente ao volume de operação de crédito aumentou, ao mesmo
tempo em que índice relativo ao capital disponível para empréstimo diminuiu.

Tabela 3 - Análise Horizontal do Balanço
Item/Ano
AH
ATIVO
17,1%
Circulante
17,1%
Disponibilidades
-28,2%
Depósitos Bancários
0%
Títulos e valores mobiliários
12,2%
Carteira própria
12,2%
Operações de crédito
18,2%
Operações de crédito - setor privado
18,8%
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
79,7%
28,1%
Outros créditos
25,9%
Diversos
(-) Provisão p/ outros créditos
-4,8%
Outros valores e bens
41,1%
Não circulante
21,9%
Imobilizado
21,9%
Imobilizado em uso
17,2%
(-) Depreciação acumulada
15,4%
PASSIVO/PL
17,1%
Circulante
4,7%
Obrigações por empréstimos
-55,3%
Empréstimos no país - outras instituições
-55,3%
Outras obrigações
7,0%
Cobrança e arrecadação de tributos
9,8%
Sociais e estatutárias
8,3%
Fiscais e previdenciárias
14,2%
Diversos
0,7%
Patrimônio Líquido
18,3%
Capital social
18,2%
Reservas de lucros
16,2%
Sobras acumuladas
23,9%
Fonte: elaboração própria com base no Balanço Patrimonial da cooperativa.
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Verifica-se que houve um crescimento patrimonial de 17,1% quando se compara os dois
períodos. Nesse contexto, é possível verificar que o montante emprestado obteve
crescimento satisfatório (18,8%), que foi superior ao crescimento observado no capital
disponível para operações de crédito (12,2%). Ainda, observa-se que o crescimento do
montante emprestado ocorreu de maneira simultânea ao aumento das operações que
envolver maiores níveis de risco. Esta afirmação se justificar na variação positiva de
79,7% da provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Esta variação, que é positiva para o desenvolvimento da cooperativa, está associada no
empenho da equipe em liberar as solicitações com mais agilidade e flexibilidade. Além
disso, a realização das atividades inerentes ao projeto de Organização do Quadro Social,
tem contribuído para que os cooperados conheçam melhor os benefícios e produtos da
cooperativa, de modo que incentive a tomada de crédito na cooperativa em detrimento de
outras instituições financeiras.
Análise Vertical e Horizontal – Demonstração do Resultado do Exercício
Da mesma forma que foi realizada com o Balanço Patrimonial, a análise vertical do
Demonstração do Resultado do Exercício tem o propósito de avaliar a representatividade
das contas deste demonstrativo em relação à receita bruta do exercício.
A seguir, é apresentada a análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício do
ano primeiro semestre de 2018:
Tabela 4 - Análise Vertical: DRE 2018/1
Item/Ano
Receitas de intermediação financeira
Operações de crédito
Resultado de op. Com títulos e valores
mobiliários
Despesa da intermediação financeira
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(=) Resultado bruto da intermediação financeira
Outras receitas / despesas operacionais
Despesa de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
(=) Resultado Operacional
Resultado não operacional

2018/1
R$ 530.567,58
R$ 468.997,59

AV
100,00%
88,40%

R$ 61.569,99
R$ (26.611,66)
R$ (26.611,66)
R$ 503.955,92
R$
(273.170,77)
R$ (202.171,37)
R$ (81.078,10)
R$ (4.219,26)
R$ 15.313,78
R$ (1.015,82)
R$ 230.785,15
R$ 311,18

11,60%
5,02%
5,02%
94,98%
51,49%
38,10%
15,28%
0,80%
2,89%
0,19%
43,50%
0,06%
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(=) Resultado antes da tributação
Imposto de renda e Contribuição social
(=) Sobras / perdas líquidas
Fonte: elaboração própria com base na Demonstração

R$ 231.096,33
R$ (8.330,73)
R$ 222.765,60
do Resultado do

43,56%
1,57%
41,99%
Exercício da

cooperativa.
Como é possível observar, a cooperativa apresentou resultados satisfatórios no primeiro
semestre de 2018, uma vez que a representatividade das receitas operacionais foi superior
à participação das despesas. No entanto, cabe salientar que, mesmo com essa diferença,
as despesas operacionais apresentaram grande participação, com destaque para as
despesas de pessoal e administrativas.
A respeito da análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício primeiro
semestre de 2019 a tabela que contém suas informações pode ser observada a seguir:
Tabela 5 - Análise Vertical: DRE 2019/1
Item/Ano
2019.1
AV
Receitas de intermediação financeira
R$ 637.965,57
100,00%
Operações de crédito
R$ 552.749,19
86,64%
Resultado de op. Com títulos e valores
mobiliários
R$ 85.216,38
13,36%
Despesa da intermediação financeira
R$ (27.578,62)
4,32%
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
R$ (27.578,62)
4,32%
(=) Resultado bruto da intermediação financeira
R$ 610.386,95
95,68%
Outras receitas / despesas operacionais
R$ (323.763,18)
50,75%
Despesa de pessoal
R$ (231.383,82)
36,27%
Outras despesas administrativas
R$ (102.837,23)
16,12%
Despesas tributárias
R$ (5.560,26)
0,87%
Outras receitas operacionais
R$ 19.675,23
3,08%
Outras despesas operacionais
R$ (3.657,10)
0,57%
(=) Resultado Operacional
R$ 286.623,77
44,93%
Resultado não operacional
R$ 0,00
0,00%
(=) Resultado antes da tributação
R$ 286.623,77
44,93%
Imposto de renda e Contribuição social
R$ (10.612,94)
1,66%
(=) Sobras / perdas líquidas
R$ 276.010,83
43,26%
Fonte: elaboração própria com base na Demonstração do Resultado do Exercício da
cooperativa.
Como é possível observar, a situação financeira da cooperativa permaneceu favorável,
além de apresentar melhora na relação entre as receitas e as despesas operacionais. As
variações identificadas podem ser melhor observadas na tabela a seguir que contém a
análise horizontal da Demonstração do Resultado do Exercício:
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Tabela 6 - Análise Horizontal: DRE
Item/Ano
Receitas de intermediação financeira
Operações de crédito
Resultado de op. Com títulos e valores
mobiliários
Despesa da intermediação financeira
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(=) Resultado bruto da intermediação financeira
Outras receitas / despesas operacionais
Despesa de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
(=) Resultado Operacional
Resultado não operacional
(=) Resultado antes da tributação
Imposto de renda e Contribuição social
(=) Sobras / perdas líquidas
Fonte: elaboração própria com base na Demonstração

AH
20,24%
17,86%
38,41%
3,63%
3,63%
21,12%
18,52%
14,45%
26,84%
31,78%
28,48%
260,01%
24,20%
-100,00%
24,03%
27,40%
23,9%
do Resultado do Exercício da

cooperativa.
Como é possível observar, as receitas da cooperativa aumentaram em 20,24% no período
em análise, que é superior à meta definida no planejamento estratégico da cooperativa,
que é de 15%. Este crescimento, contribuiu ainda para a variação positiva das sobras do
período, que aumentaram em 23,9%.
É importante destacar que as despesas operacionais também apresentaram uma variação
relevante (18,52%), que se justifica na medida em que houve investimentos na realização
de atividades de formação para cooperados. Ademais, esses resultados ilustram uma
retomada importante da cooperativa, quando se compara com os resultados obtidos no
ano de 2018 em relação ao ano de 2017.
Indicadores financeiros
No que toca a avaliação dos indicadores financeiros, foram analisados índices de
solvência, endividamento e risco operacional. O resultado obtido, e a variação no período
analisado podem ser observados na tabela a seguir:
Tabela 7 - Indicadores financeiros
Indicador
Solvência

2018.1
10,9777

2019.1 Variação do Período
12,2783 21,4%
11

Endividamento
Grau de Endividamento Geral
Operações de baixo Risco (AA a C)
Despesa fixas/Ativo
Fonte: elaboração própria.

0,0911
0,1002
96,5%
2,83%

0,0814
0,0887
97,9%
2,87%

-17,6%
-19,8%
0,2%
6,4%

O índice de Solvência da cooperativa apresenta resultado satisfatório e variação positiva
no período. Este índice deve apresentar valores superiores a 1, que representa o fato de
cooperativa possuir liquidez para saldar suas contas de curto prazo. Observa-se ainda que
este resultado melhorou no período analisado. Os índices de endividamento apresentaram
redução, o que é positivo para a cooperativa, uma vez que representa a independência de
recursos de terceiros para ser funcionar.
Verifica-se que as operações de crédito da cooperativa foram majoritariamente de baixo
risco nos dois períodos. Este fato se deve ao valor do ticket médio ser baixo e as operações
serem consignadas aos salários dos cooperados, o que diminui o risco de inadimplentes.
Por fim, o indicador de “Despesas Fixas/Ativo” tem o objetivo de avaliar o risco
operacional da cooperativa, ou seja, a possibilidade de aferir prejuízos decorrentes da
incapacidade de arcar com as despesas fixas. O percentual obtido deve ser inferior a 7%,
para concluir que a cooperativa possui risco baixo. Observa-se que a cooperativa possui
baixo risco, e que houve um pequeno aumento no primeiro semestre de 2019 em relação
a 2018, que se deveu ao aumento das despesas de pessoal e administrativas, conforme foi
possível verificar na análise horizontal do DRE.
Considerações Finais
Por meio da análise comparativa das demonstrações financeiras do primeiro semestre de
2018 e 2019, observou-se que a cooperativa apresentou crescimento, em que houve
aumento de receitas, e crescimento dos ativos, principalmente no que tange as operações
de crédito. Verificou-se ainda que o aumento das receitas foi superior à meta definida
para a cooperativa no planejamento estratégico, o que demonstra a eficácia das ações
realizadas.
É importante salientar que esta análise compreendeu apenas o primeiro semestre, logo,
não é possível verificar o desempenho anual da cooperativa. Observou-se uma diferença
significativa do volume de capital emprestado e nos resultados obtidos, desta maneira, a
cooperativa detém potencial de apresentar resultados mais satisfatórios do que o aferido
no ano de 2018.
12

Análise Ambiental
A análise ambiental FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) representa um
procedimento para analisar a posição estratégica de um empreendimento, a partir de uma
síntese de fatores internos e externos que impactam em suas atividades. Além disso, esta
ferramenta apresenta os pontos fortes a serem aproveitados pela organização e indica em
quais aspecto o empreendimento pode melhorar, o que auxilia na construção da estratégia
de gestão. O empreendimento é avaliado em quatro perspectivas, são elas: fortalezas,
fraquezas, oportunidades e ameaças. Os aspectos identificados na Cooper Cred Pif Paf
podem ser visualizados no quadro a seguir:

Figura 1 - Matriz FOFA
Fonte: elaborado pelo consultor
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Fortalezas
As fortalezas são os aspectos internos controláveis pela gestão do empreendimento e que
são intrínsecos a este, oferecendo vantagem competitiva e diferenciação no mercado. As
fortalezas observadas na Cooper Cred Pif Paf são:


Apoio dos acionistas (alta direção)

A cooperativa conta com o apoio do principal acionista da Pif Paf Alimentos, bem como
do Chief Executive Officer (CEO). Essa relação é fundamental para que a cooperativa
mantenha suas operações em todas as unidades da empresa. Ademais, o apoio da alta
direção da empresa viabiliza a gestão estratégica da cooperativa, por permitir a
participação de colaboradores que ocupam cargos relevantes e estratégicos na empresa
nos cargos de conselheiros de administração e fiscal.


Operações de baixo risco

As operações de crédito da cooperativa são classificadas como de baixo risco, uma vez
que são consignadas à folha de pagamento dos associados. Essa característica faz com
que os níveis de inadimplência da cooperativa sejam baixos. Além disso, é importante
destacar que essa característica faz com que os a cooperativa consiga manter taxas de
juros atrativas, o que potencializa o volume de operações de crédito e por consequência,
os resultados da cooperativa.


Apoio de colaboradores estratégicos

Além do apoio da alta direção da Pif Paf Alimentos, a cooperativa com a colaboração de
colaboradores que possuem funções de liderança, com destaque para supervisores,
coordenadores administrativos e gestores de recursos humanos. Por meio desses
colaboradores, o público alvo da cooperativa pode sanar questionamentos e conhecer
benefícios da cooperativa, logo server de elo entre a cooperativa e o quadro social.


Juros competitivos

Devido a sua natureza e estrutura de custos e a natureza suas operações de crédito, a
cooperativa consegue oferecer a seus cooperados taxas de juros que variam de 0,99% e
1,2% ao mês, que competitiva em relação a outras instituições financeiras. Desta forma,
a cooperativa é atrativa para que seus cooperados acessem empréstimos, haja vista que a
grande maioria do quadro social da cooperativa possui renda familiar de até dois salários
mínimos.


Liquidez (finanças)
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Como foi possível observar na análise das demonstrações financeiras do primeiro
semestre de 2019, a cooperativa apresenta boas condições financeiras e capital disponível
para operações financeiras. Além disso, tem apresentado melhores resultados em
comparação com o mesmo período de 2018. Essa situação possibilita a realização de
novas operações de crédito e o oferecimento de novos serviços e benefícios.


Procedimentos de gestão

A cooperativa possui processos mapeados e procedimentos de gestão e para concessão de
crédito bem definidos. Esse amadurecimento dos procedimentos de gestão é resultado do
know how adquirido pelos colaboradores na experiência profissional.


Confiança dos associados

O principal canal de comunicação da cooperativa é a divulgação realizada por cooperados
que confiam e possuem um bom relacionamento com os colaboradores. Além da
divulgação, esses cooperados centralizam suas operações de crédito na cooperativa, seja
por meio da realização de empréstimos ou de integralização de capital. Essa confiança é
importante para a disseminação da cooperativa entre seu público alvo.


Canais de comunicação

No ano de 2019, a cooperativa aprimorou seus principais canais de comunicação. Foi
realizada uma atualização total do website, que contem espaços específicos para notícias
e divulgação de arquivos, tais como planejamentos estratégicos, manuais, informações
contábeis e atas de assembleias. Por meio desses canais, a cooperativa visa aprimorar a
transparência com o cooperado e o processo de prestação de contas.


Burocracia

O processo de liberação de crédito dos cooperados é realizado de forma ágil e
desburocratizada. Essa agilidade é possível devido ao know how pelos colaboradores,
bem como pela cultura de solucionar os problemas apresentados pelos cooperados.


Projeto sociais

A cooperativa realiza projetos sociais que visam disseminar o cooperativismo e beneficiar
os cooperados. Os principais projetos realizados pela cooperativa atualmente são:
Habilitação para Todos, Projeto de Organização do Quadro Social e Dino em Ação. O
projeto Habilitação para Todos tem o objetivo e financiar, sem juros, a carteira de
habilitação para os cooperados e seus familiares com o propósito de possibilitar o
aproveitamento de novas oportunidades profissionais. O projeto de Organização do
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Quadro Social visa oferecer atividades formação aos cooperados, as atividades já
realizadas foram sobre finanças pessoais e formação de equipes eficazes. O projeto Dino
em Ação, por sua vez, se refere ao oferecimento de educação cooperativista em uma
escola de Visconde do Rio Branco.


Adequação às normas do Banco Central.

De acordo com os relatórios recentes da auditoria cooperativa e auditoria interna, a
cooperativa apresenta altos níveis de adequação às resoluções normativas do Banco
Central do Brasil. Essa adequação é resultado do processo de regularização implementado
pela cooperativa nos dois últimos anos. Essa regularização é importante para continuidade
das operações e amadurecimento dos processos gerenciais da cooperativa.

Fraquezas
As fraquezas são elementos internos controláveis pela gestão do empreendimento e
apresentam pontos que são deficientes, por ser controlável, devem ser tomadas medidas
corretivas para que não prejudiquem o desenvolvimento do empreendimento.


Pouca visibilidade

A cooperativa tem investido em divulgação, por meio de mídias sociais, bem como pela
presença em unidades da Pif Paf Alimentos. Nessas visitas, tem se observado que a
cooperativa possui baixa visibilidade entre o seu púbico alvo potencial. A cooperativa é
conhecida, no entanto, falta o entendimento sobre as funções, projetos e benefícios da
cooperativa. Esse aspecto pode prejudicar a movimentação dos associados junto à
cooperativa.


Dependência do RH da Pif Paf Alimentos

As operações de crédito realizadas por cooperados que alocados em unidades da Pif Paf
Alimentos diferentes do parque fabril de Visconde do Rio Branco, são centralizadas nos
funcionários do setor de Recursos Humanos da unidade. A cooperativa possui uma boa
relação com grande parte desses profissionais, no entanto, em algumas unidades enfrenta
problemas de desalinhamento em entre as práticas adotadas pelos profissionais e os
procedimentos adotados pela cooperativa. Esse desalinhamento resulta em insatisfação
do cooperado, formação e detratores e diminuição da atuação da cooperativa na unidade.


Sistema de informação

O sistema de informação utilizado é o Syscoop 32, desenvolvido pela empresa Prodaf. O
sistema atende a complexidade das operações de crédito da cooperativa. No entanto,
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tendo em vistas as recomendações da auditoria, realizadas a partir de exigências do Banco
Central do Brasil, o software tem apresentado baixa capacidade de sofrer alterações, o
que pode prejudicar a cooperativa no tocante ao nível de regularização.


Sucessão de administradores

Somente na segunda metade de 2019 a cooperativa iniciou um ciclo de capacitações para
aprimorar a sucessão dos administradores. Sem uma rotina de capacitações e preparação
de novas lideranças, o processo de sucessão pode ser prejudicial a cooperativa, que
demanda conselheiros com conhecimentos relativos aos processos e ao Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo.


Mídias sociais

As mídias sociais da cooperativa têm passado por atualização, no entanto, as divulgações
realizadas pela cooperativa são majoritariamente relativas a parceria com produtoras de
eventos e ações sociais como a participação no Coopsportes. Essa divulgação é
importante, no entanto, deve focar em assuntos inerentes à atividade fim da cooperativa.


Parceria com a Tial

A cooperativa possui parceria com a Tial, que faz parte do Grupo Econômico A. Costa
LTDA. Essa parceria foi implementada com o propósito de oferecer aos funcionários
dessa empresa, os mesmos benefícios, produtos e serviços oferecidos aos funcionários da
Pif Paf Alimentos. No entanto, essa parceria não tem obtido os resultados almejados, o
que demanda investimento de tempo e esforço para captação de novos cooperados
advindos dessa empresa.


Amplitude da carteira de serviços

Tem se observado nos contatos realizado com os cooperados, que existe a demanda por
outros serviços, tais como cartão de crédito e financiamento de veículo. As operações da
cooperativa são restritas ao crédito pessoal consignado, logo, a cooperativa deverá
oferecer novos serviços para fidelizar o cooperado.


Agenda dos conselheiros fiscais e de administração

A participação ativa dos conselheiros de administração e fiscal em espaços de deliberação
são fundamentais para o bom exercício da governança e adoção de práticas de
gerenciamento de riscos. A limitação de agenda e de horários disponíveis para que a
participação ocorra de maneira efetiva prejudica a gestão estratégica da cooperativa, bem
como o gerenciamento adequado de riscos.
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Oportunidades
As oportunidades são aspectos externos ao empreendimento e não estão ao controle da
gestão, porém são fatores com grande potencial de contribuir para o desenvolvimento da
cooperativa


Intercooperação

O estatuto da cooperativa prevê a possibilidade de associar empresas que prestam serviços
para a Pif Paf Alimentos em caráter não eventual. Dentre essas prestadoras de serviços,
encontram-se três cooperativas de transporte e uma cooperativa de trabalho. Juntas, essas
cooperativas possuem aproximadamente 4.000 associados, que demandam recursos para
capital de giro e manutenção de veículos. Desta maneira, representa uma alternativa
importante para o aumento do volume de operações de crédito realizadas pela
cooperativa.


Conta salário da Pif Paf Alimentos

Uma parcela significativa dos funcionários da Pif Paf Alimentos possui contas salário em
instituições bancárias para a concretização da sua remuneração mensal. A possível
mudança de categoria da Cooper Cred Pif Paf para cooperativa clássica viabiliza a
migração dessas contas para a cooperativa, o que representa uma oportunidade de adquirir
novos cooperados e ampliar a pujança do quadro social.


Operações financeiras da Pif Paf Alimentos

O volume de operações financeiras da Pif Paf Alimentos representa uma oportunidade
relevante para viabilizar uma eventual mudança de categoria. A partir dessa mudança, a
cooperativa pode realizar pagamento de títulos da empresa, bem como efetuar eventuais
operações de crédito.


Número de integrados da Pif Paf Alimentos

A Pif Paf Alimentos possui aproximadamente 400 produtores integrados de frango e
suínos que representam seus principais fornecedores de matéria prima. De acordo com a
Confederação Nacional da Agricultura (CNA, 2019), o crédito representa a principal
demanda dos produtores rurais. Essas operações são principalmente para custeio e
investimento.


Expansão do uso de aplicativos móveis

A conjuntura atual é caracterizada por pela intensa transformação digital em várias esferas
da vida cotidiana. A relação de clientes e cooperados com instituições financeiras
representa um dos setores em que essa transformação é mais marcante. De acordo com a
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Pesquisa de Tecnologia Bancária de 2019 realizada pela Febraban, seis em cada dez
operações bancária são realizadas por meio de canais digitais. Além disso, as operações
realizadas em agências têm diminuído anualmente. O gráfico a seguir apresenta a
composição das transações bancárias por canal de relacionamento:

Figura 2 - Composição das transações bancárias por canal (%)
Fonte: Febraban (2019)

Observa-se, portanto, que é preciso se adaptar para que a cooperativa sobreviva no longo
prazo. Ademais destaca-se que o desenvolvimento de soluções de autoatendimento
representa uma alternativa importante para a diminuição da dependência dos funcionários
do Recursos Humanos da Pif Paf Alimentos.
Ainda de acordo com a Febraban (2019), a tendência é que os pontos de atendimento
tenham caráter consultivo, onde os clientes e cooperados se direcionam para sanar
demandas e realizar operações financeiras que demandem um número mais elevado de
informações.


Crescimento das exportações de frango

De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2018), as
exportações brasileiras de carne de frango devem crescer 33% e o consumo deve ampliar
em 28,8% nos próximos dez anos. Além disso, a projeção do crescimento do consumo de
frango é superior à carne bovina e suína. Esse crescimento é importante para a Cooper
Cred Pif Paf pois representa uma alternativa de crescimento para a Pif Paf Alimentos, o
que possibilita a expansão do quadro social da cooperativa.


Retomada do crédito
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De acordo com o Banco Central do Brasil (2019) o Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo (SNCC) tem apresentado taxas de crescimento do estoque de crédito
superior à média de todo Sistema Financeiro Nacional (SFN). O crescimento é de 26%,
dobro do segmento de bancos privados. De modo geral a tomada de crédito tem voltado
a apresentar taxas de crescimento, que é resultado do incentivo ao consumo de bens e
serviços.


Redução da Taxa Selic

O histórico da taxa básica de juros (SELIC) tem sido reduzido pelo Comitê de Política
Monetária (COPOM) durante todo ano, a taxa mais recente (30//10/2019) é de 5,00% a.a.,
com projeção de chegar 4,5% até o final de 2019. A política de redução da taxa SELIC
representa uma estratégia do governo para incentivar o consumo de bens e serviços. Dessa
maneira estão a população fica mais propensa a adquirir crédito para concretizar o
consumo.


Exigências do Banco Central do Brasil

Por meio de suas resoluções normativas, o Banco Central do Brasil tem exigido o
aprimoramento da gestão e dos processos adotados pelas cooperativas de crédito. Dessa
maneira, a instituição dessas resoluções normativas representa uma oportunidade de a
cooperativa aprimorar seus resultados e o atendimento às demandas dos cooperados.


Alternativas de organizações de segundo grau

O SNCC é composto de cooperativas e organizações representativas. As organizações de
segundo grau consistem em cooperativas centrais e federações. Ambas formas de
organização representam oportunidades positivas para que a Cooper Cred Pif Paf possa
ampliar sua gama de produtos bem como acessar serviços essenciais para o seu
crescimento.
Na região sudeste do Brasil estão presentes duas federações que tem atuado na prestação
de serviços, representação e auxilio a cooperativas de crédito semelhantes à Cooper Cred
Pif Paf. Ao mesmo tempo, a cooperativa possui uma gama de alternativas de filiação às
cooperativas centrais. Existem possibilidades em três sistemas que atuam em Minas
Gerais. É importante frisar que a filiação a uma cooperativa central acarreta em uma
mudança disruptiva de processos, cultura diretrizes estratégicas, o que pode ser um
entrave para viabilizar a filiação.
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Ameaças
As ameaças são aspectos externos e que são incontroláveis pela gestão do
empreendimento, estes aspectos possuem o potencial de limitar o desenvolvimento e
promover o insucesso da cooperativa. Correspondem ameaças par a Cooper Cred Pif Paf:


Abertura do Capital da Pif Paf Alimentos

Como mencionado na seção que trata das forças, o apoio da alta administração da Pif Paf
Alimentos é fundamental e tem contribuído de maneira significativa para o
desenvolvimento da cooperativa. A empresa tem passado por um período de adaptação
em sua estrutura de governança corporativa com o propósito de viabilizar a abertura de
sua capital. Essa possível abertura pode prejudicar a cooperativa, devido ao risco de
romper um vínculo histórico com a empresa e inviabilizar as operações com o apoio dos
setores de recursos humanos.


Incertezas em processos de filiação

Conforme citado nas fraquezas, o perfil da cooperativa é marcado por certa aversão a
processos de mudança. Um processo de filiação a uma cooperativa central representa um
processo de mudanças significativa que requer um processo de adaptação no qual a
cooperativa não está habituada.


Exigências do Banco Central do Brasil

As resoluções do Banco Central do Brasil possibilitam que a cooperativa aprimore seus
processos e instrumentos de gestão. No entanto, esse processo de regularização resulta no
aumento das despesas operacionais, que pode acarretar no aumento das taxas de juros
praticadas, e por consequência, da perda do principal diferencial competitivo.


Cooperativas concorrentes

As cooperativas de crédito têm expandido sua atuação para regiões onde estão presentes
as maiores parcelas de cooperados da Cooper Cred Pif Paf. Essas cooperativas, em grande
parte, possuem em seu mix de produtos, alternativas que atendem às demandas do quadro
social, tais como cartão de crédito e linhas de investimento de longo prazo. Além disso,
essas cooperativas, que têm aumentado a participação na região da Zona da Mata de
Minas Gerais, podem ser atrativas para a captação de recursos humanos pertencentes à
Cooper Cred Pif Paf.


Redução da Taxa SELIC

De acordo com o Banco Central do Brasil (2017), a taxa SELIC representa um dos
principais componentes da composição do custo do crédito das instituições financeiras.
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Com a redução dessa taxa, diminui também o custo da captação de recursos para a
realização das operações de crédito, o que possibilita a diminuição das taxas de juros sem
prejudicar o spread. Dessa forma, as instituições financeiras concorrentes ficam mais
fortes em relação a cooperativa, pois podem oferecer taxas de juros semelhantes.


Fintechs

Conforme citado nas oportunidades, os aplicativos móveis e demais canais digitais
correspondem aos principais canais utilizados para a realização de operações financeiras.
Nesse contexto, as fintechs, como o Nubank, Banco Inter e Neo, têm conquistado uma
parcela significativa do mercado de crédito, principalmente no que se refere ao público
jovem. Essas fintechs têm se destacado por oferecer crédito com juros acessíveis e sem
burocracia.


Mudanças de funcionários chave da Pif Paf Alimentos

Na seção que trata das fortalezas, verificou-se que o apoio que a cooperativa recebe de
colaboradores estratégicos da Pif Paf Alimentos é importante para a viabilização das
ações da cooperativa nas diversas unidades da empresa. Eventualmente alguns desses
profissionais são remanejados ou desligados, o que prejudica as operações da cooperativa,
que agravado em decorrência da alta dependência da cooperativa a esses colaboradores.


Mudança no perfil do consumidor de crédito

O fortalecimento das fintechs e o crescimento das operações de realizadas por canais
digitais são resultados de uma mudança do perfil do consumidor de crédito, que busca
por inovações na sua relação com as instituições bancárias. Dessa maneira, mesmo que
incorra na realização de investimentos elevados, a cooperativa deve investir no
aprimoramento de seus canais, caso contrário poderá perder participação no mercado.

Perfil estratégico
O perfil estratégico de uma organização se refere à forma com que irá se posicionar em
seu ambiente competitivo, tendo em vista os elementos identificados na verificação das
fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir dessa análise, podem ser
definidos quatro perfis estratégicos distintos:
1. Sobrevivência: a organização possui esse perfil quando são identificados
elementos negativos relevantes, e as fortalezas não são capazes de mitigar os
efeitos das fraquezas e das ameaças. Dessa forma, deve definir objetivos e
estratégias capazes de manter-se em funcionamento.
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2. Manutenção: nesse perfil estratégico, a organização possui fortalezas relevantes
que são capazes de mitigar os efeitos negativos e das fraquezas e ameaças, no
entanto, não é capaz de aproveitar as oportunidades identificadas. Assim, deverá
instituir estratégias que visem manter o atual portfólio de produtos e serviços, bem
como fidelizar os clientes.
3. Crescimento: o perfil de crescimento é definido quando são identificadas
oportunidades de expansão da estrutura física ou área de abrangência, além disso,
possui condições para viabilizar esse processo.
4. Desenvolvimento: semelhante ao perfil de crescimento, o desenvolvimento é
definido quando existem oportunidades agregação de valor ao mix de produtos e
serviços, desenvolvimento tecnológico e aprimoramento de recursos humanos.
Organizações nesse perfil, possuem bom market share e clientes fidelizados.
Tendo em vista os elementos identificados na Análise FOFA da Cooper Cred Pif Paf, foi
definido como perfil estratégico o de Crescimento. Essa definição se justifica devido às
boas fortalezas identificadas e, a partir delas, a cooperativa poderá aproveitar as
oportunidades de expansão. Além disso, a cooperativa está finalizando um ciclo de perfil
estratégico de Manutenção, e obteve sucesso em fidelizar seu quadro social e consolidar
os procedimentos desenvolvidos para atender às demandas do Banco Central do Brasil.
A partir do perfil estratégico definido, serão adotadas três estratégias para o crescimento
da cooperativa. A primeira se refere à prospecção ativa de novos cooperados, que diz
respeito à viabilização da associação de cooperados das cooperativas prestadoras de
serviço à Pif Paf Alimentos, bem como inserir os produtores integrados da empresa no
público alvo da cooperativa por meio de uma mudança estatutária.
A segunda estratégia é a de integração vertical. A partir dessa estratégia, a cooperativa
irá definir caminhos para se associar a uma organização de segundo grau, seja cooperativa
central ou federação. Dessa maneira deverá estudar alternativa de filiação a sistemas de
cooperativas de crédito, com destaque para o Sicoob, Sicredi e Cresol.
A terceira estratégia se refere à liderança no custo total, a cooperativa possui a vantagem
competitiva de possuir uma estrutura de custos enxuta, o que contribui para que possa
oferecer taxas de juros atrativas a seus cooperados. Tendo em vista o ambiente
concorrencial em que está inserida, em que fintechs e bancos estão oferecem juros
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atrativos, a cooperativa deverá ser eficiente para manter sua principal vantagem
competitiva.

Objetivos estratégicos
Tendo em vista a diversidade de segmentos presentes em uma organização, que passa
pelo relacionamento com cooperados processos, gestão de pessoas, marketing e finanças,
é necessário que sejam estabelecidos objetivos estratégicos e projetos capazes de gerar
bons resultados em cada uma delas.
Neste sentido, foi desenvolvido o Balanced Scorecard (BSC), que é uma metodologia de
gestão estratégica que contribui para a construção e materialização da estratégia da
organização. Essa metodologia possui as seguintes funções:


Esclarecer a estratégia;



Divulgar a estratégia de toda empresa;



Alinhar as metas das unidades e dos indivíduos com a estratégia;



Conectar os objetivos estratégicos às metas de longo prazo e aos orçamentos
anuais;



Identificar e alinhar as iniciativas estratégicas e;



Conduzir avaliações do desempenho periódicas para conhecer melhor a estratégia.

Além disso, é fundamental que os gestores tenham ciência de que, para a implantação do
BSC, é preciso que sejam cumpridos os princípios a seguir:
1. Traduza a estratégia em termos operacionais;
2. Alinhe a organização à estratégia
3. Transforme a estratégia em uma atividade do dia-a-dia;
4. Estratégia é um processo contínuo
5. Mobilize as mudanças através da liderança executiva.

Para que esses pressupostos sejam alcançados e o BSC cumpra seu propósito, o método
contempla quatro perspectivas que devem ser consideradas no processo de elaboração de
planejamentos estratégicos. Estas perspectivas são:
- Perspectiva dos clientes: orienta o empreendimento a instituir objetivos com o propósito
de melhorar a qualidade do produto/serviço, o desempenho da organização, os serviços
oferecidos aos clientes e políticas de prazos.
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- Perspectiva de processos internos: nesta perspectiva os gestores são levados a
desenvolver objetivos que têm por finalidade aprimorar a gestão do empreendimento.
- Perspectiva de aprendizado e desenvolvimento: além de aprimorar a gestão, a empresa
é levada a implementar práticas inovadoras e promover o aprendizado organizacional.
- Perspectiva financeira: além das perspectivas citadas, é fundamental que a empresa
possua objetivos que visem o desenvolvimento econômico, uma vez que resultados
financeiros constituem uma forma de materializar o desempenho da empresa.
Para as organizações cooperativas, além das quatro usuais perspectivas do BSC, pode ser
acrescentada a perspectiva de “Cooperados” com o propósito de orientar a organização a
instituir objetivos estratégicos que promovam benefícios, desenvolvimento e alinhamento
ao quadro social. No caso da Cooper Cred Pif Paf, por se tratar de uma cooperativa de
crédito, a perspectiva de “Clientes” é substituída por “Cooperados”, tendo em vista o
duplo papel exercido pelos associados nessas organizações.
O BSC foi adotado como método no plano estratégico da Cooper Cred Pif Paf com o
desígnio de propiciar a definição de objetivos adequados para a cooperativa. A seguir,
serão apresentados cada um dos objetivos definidos para cooperativa, bem como seus
indicadores e metas.
Perspectiva de aprendizado e desenvolvimento
Objetivo 1: Capacitar os Conselheiros de Administração e Fiscal
Indicador 1.1: Adesão às atividades
Meta 1.1.1: 80% de participação em capacitações
Indicador 1.2: Satisfação dos participantes
Meta 1.2.1: 80% de aprovação
O objetivo de capacitar os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal detém o
propósito de possibilitar o exercício adequado das funções e promover a efetividade dos
instrumentos de governança adotados. Além disso, as ações inerentes ao esse objetivo
irão assegurar o cumprimento da política de sucessão da cooperativa, a partir da
participação de potenciais integrantes dos conselhos.
Objetivo 2: Aprimorar as competências do time
Indicador 2.1: Adesão às atividades
Meta 2.1.1: 80% de participação em capacitações
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Indicador 2.2: Satisfação dos participantes
Meta 2.2.1: 80% de aprovação
Indicador 2.3: Quantidade de capacitações internas realizadas
Meta 2.3.1: Duas por ano, por colaborador (a).
Para se promover a sustentabilidade da gestão e dos negócios da cooperativa, é
fundamental que seja fomentado o desenvolvimento contínuo do time de colaboradores.
Esse desenvolvimento é possível por meio de atividades de formação e aprimoramento
de competência, a definição de um planejamento de capacitações e treinamentos, sejam
internos ou externos, detém o potencial de aprimorar as atividades realizadas, bem como
tornar a cooperativa atrativa para o time de colaboradores (as).
Objetivo 3: Implementar o atendimento digital
Indicador 3.1: Data de implementação do aplicativo móvel
Meta 3.1.1: 30 de julho de 2020
Em face do atual perfil do consumidor de crédito, a implementação de um canal de
atendimento digital é fundamental para a perenidade do negócio. A digitalização dos
serviços financeiros deixou de ser tendência para ser uma demanda latente para as
instituições financeiras. As ações desse objetivo incluirão o desenvolvimento de uma
solução digital para propiciar o autoatendimento e a realização de operações financeiras
por parte dos cooperados.
Objetivo 4: Filiar-se a uma organização de segundo grau
Indicador 4.1: Data de início do processo de filiação
Meta 4.1.1: 01 de julho de 2020
O objetivo de filiar a cooperativa a uma organização de segundo grau se refere à
materialização da estratégia de integração vertical. Por meio dessa filiação, espera-se que
cooperativa possa desenvolver seu negócio por meio da atuação em rede e o oferecimento
de mais opções de produtos e serviços aos cooperados.
Objetivo 5: Aprimorar o relacionamento com o RH da Pif Paf Alimentos
Indicador 5.1: Índice de satisfação dos funcionários do RH com a cooperativa
Meta 5.1.1: Acima de 80% de satisfação.
Tendo em vista a dependência da cooperativa em relação ao setor de recursos humanos
da Pif Paf Alimento, é de suma importância aprimorar o relacionamento com os
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profissionais dessa área, de modo que possibilite a inserção adequada da cooperativa nas
unidades. Além disso, é importante padronizar as práticas utilizadas por esses
profissionais, para evitar ruídos e prejuízos à imagem da cooperativa. Contudo, é válido
destacar que o recomendado é a cooperativa sanar essa dependência a partir da
contratação de agentes de atendimento para atuarem nas unidades da Pif Paf Alimentos.
Perspectiva de processos internos
Objetivo 6: Aprimorar os mecanismos de Governança Cooperativa
Indicador 6.1: Índice SESCOOP de Governança Cooperativa (ISGC)
Meta 6.1.1: 90% em 2020
A Governança Cooperativa se refere à práticas adotadas pela organização para que possa
promover a ética, transparência, equidade, conformidade e a responsabilidade
corporativa. É composta de um conjunto de normas, códigos e canais de relacionamento
que contribuem para a sustentabilidade do negócio. O sindicado das cooperativas
mineiras, a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG), realiza
anualmente o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), que
visa verificar as boas práticas gestão e governança adotadas pelas cooperativas. O Índice
de SESCOOP de Governança Cooperativa (ISGC) é uma das métricas utilizadas para
verificar a eficácia das práticas de governança adotadas.
Objetivo 7: Manter altos níveis de adequação
Indicador 7.1: Indicador de adequação da Auditoria Interna
Meta 7.1.1: Alta aderência em 2020
Indicador 7.2: Achados de alto risco da Auditoria Cooperativa
Meta 7.2.1: 0 achados de alto risco em 2020
A adequação da cooperativa às resoluções normativas emanadas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) é fundamental para a regularização da cooperativa e para a
mitigação do risco operacional. As auditorias interna e cooperativa visam verificar as
políticas e os instrumentos utilizados pela cooperativa para mitigar riscos, profissionalizar
a gestão e se adequar às normas do CMN. No processo de verificação, essas auditorias
verificam a conformidade da cooperativa e comunicam o Banco Central do Brasil em
caso de irregularidade, dessa maneira, a cooperativa deverá manter os altos níveis de
adequação que possui para manter o adequado enquadramento perante o CMN.

27

Objetivo 8: Aprimorar o Gerenciamento de Riscos
Indicador 8.1: Adesão às reuniões dos comitês
Meta 8.1.1: 100% de adesão
Indicador 8.2: Data de implementação da planilha de classificação do risco de crédito
Meta 8.2.1: 30 de março de 2020
De acordo com as resoluções normativas do CMN, as cooperativas de crédito devem
implementar mecanismos que contribuam para a mitigação dos riscos operacionais e o
risco de crédito. Dessa maneira, deve promover alta adesão às reuniões dos comitês
instituídos em 2019, bem como implementar uma planilha que classifique de maneira
adequada as operações de crédito quanto ao seu respectivo risco.
Perspectiva de cooperados
Objetivo 9: Ampliar o projeto de OQS
Indicador 9.1: Percentual de participantes em relação a 2019
Meta 9.1.1: Aumentar 20% em 2020
Indicador 9.2: Número de atividades com novos temas
Meta 9.2.1: 1 por polo
O projeto de OQS da cooperativa tem apresentado bons resultados, no que toca as
avaliações dos participantes, estreitamento de laços com os cooperados e aprimoramento
da relação com os profissionais de recursos humanos da Pif Paf Alimentos. Dessa
maneira, pretende-se ampliar esse projeto para que a perpetuação dos resultados.
Objetivo 10: Ampliar a abrangência dos projetos sociais
Indicador 10.1: Turmas participantes do Dino em Ação
Meta 10.1.1: Uma turma em 2020
Indicador 10.2: Novos projetos
Meta 10.2.1: Um novo projeto em 2020
A realização de projetos de responsabilidade social faz parte da identidade da Cooper
Cred Pif Paf, nesse sentido, a cooperativa busca manter seu projeto Dino em Ação em
escolas de Visconde do Rio Branco, tendo em vista os bons resultados colhidos em 2019.
Além disso, a cooperativa deseja implementar um novo projeto, que será elaborado e
validado no início do exercício de 2020.
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Objetivo 11: Ampliar o quadro social
Indicador 11.1: Número de cooperados em relação ao total de funcionários
Meta 11.1.1: 60% em 31 de dezembro de 2020
Em face do crescimento da Pif Paf Alimentos, e da demanda pelos serviços oferecidos
pela cooperativa, o anseio é contemplar a maior parcela dos funcionários da empresa.
Para tanto, a cooperativa deverá implementar novos produtos e serviços e realizar ações
de prospecção ativa nas filiais da Pif Paf Alimentos.
Perspectiva de finanças
Objetivo 12: Aumentar o volume de liberação mensal
Indicador 12.1: Liberação mensal média
Meta 12.1.1: R$ 833.333,33 em 2020
Como resultado das estratégias propostas no âmbito desse plano estratégico, pretende-se
ampliar a liberação mensal e o ticket médio das operações de crédito. Esse objetivo visa
atender um número mais de cooperados, bem como ampliar a atuação da cooperativa
perante o seu quadro social.
Objetivo 13: Ampliar a carteira de crédito
Indicador 13.1: Participação de Títulos e Valores Mobiliários no Ativo Total
Meta 13.1.1: 25% no final de 2020
A cooperativa tem apresentado boa liquidez e uma aplicação com um valor significativo
em vista do total do seu ativo. No entanto, por se tratar de uma cooperativa de crédito, a
participação da aplicação financeira no ativo total precisa ser reduzida, tendo em vista o
propósito da cooperativa que é oferecer crédito para o seu quadro social. Dessa forma, os
resultados dessas operações podem ser convertidos em mais benefícios para os
associados.
Objetivo 14: Aumentar o resultado líquido
Indicador 14.1: Percentual de crescimento
Meta 14.1.1: 15% ao ano
Por fim, como principal resultado das estratégias presentes nesse plano, espera-se o
crescimento do faturamento líquido da cooperativa, que possibilita uma boa distribuição
de resultado aos cooperados e contribui para a realização de investimentos para o
crescimento proposto como perfil estratégico.
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A figura a seguir, representa o mapa estratégico da cooperativa, que corresponde à síntese
e organização dos objetivos de modo que seja possível visual a materialização da
estratégia proposta.

Figura 3 - Mapa Estratégico
Fonte: elaborado pelo consultor

Portfólio de projetos estratégicos
Com o propósito de possibilitar a implementação das estratégias propostas, a execução
desse plano será embasada na execução de projetos. Para o PMI (2013), frequentemente
as organizações utilizam projetos e programas para a implementação das diretrizes
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presentes no plano estratégico. Desta maneira, a organização é capaz de verificar de
maneira efetiva os resultados obtidos com suas ações estratégicas.
O portfólio de projetos da Cooper Cred Pif Paf foi elaborado com o propósito de
desdobrar os objetivos estratégicos e propiciar maior engajamento dos colaboradores no
processo de implementação do planejamento. A seguir, serão apresentados os cinco
projetos estratégicos da cooperativa:
Desenvolvimento de competências
O projeto de desenvolvimento de competências detém o desígnio de implementar os
objetivos referentes de aprimorar as habilidades dos colaboradores e dos conselhos de
administração e fiscal.
Dessa maneira, além de propiciar a melhoria das atividades desenvolvidas na cooperativa,
esse projeto contribui para o atendimento das exigências do Banco Central do Brasil, no
que se refere a capacitação dos dirigentes, bem como cumprir com a política de sucessão
da cooperativa.
Objetivos
O projeto tem como objetivos:


Introduzir a cultura de desenvolvimento contínuo (lifelong learning) na
cooperativa;



Aprimorar as competências do time de colaboradores;



Capacitar os conselheiros de administração e fiscal para o exercício de suas
funções.

Etapas
Esse projeto deverá seguir o cronograma de atividades a seguir:
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Figura 4 - Cronograma do projeto de aprimoramento de competências
Fonte: elaborado pelo consultor

Inserção no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC)
O projeto de inserir a cooperativa no SNCC representa a materialização da estratégia de
integração vertical. O objetivo é definir as ações para que a cooperativa se vincule a uma
organização de segundo grau. A cooperativa anseia filiar-se a uma cooperativa central de
crédito.
A Cooper Cred Pif Paf possui uma negociação em andamento com a Central Cresol Baser,
instalada em Francisco Beltrão, no Paraná, dessa forma, esse projeto detém as ações
referentes ao desenvolvimento desse processo de filiação. Cabe destacar que, paralelo a
esse projeto, a cooperativa deverá planejar a migração de categoria, de cooperativa de
capital e empréstimo, para cooperativa clássica, de modo que torne eficaz a filiação a uma
cooperativa central.
Objetivos


Possibilitar o crescimento da cooperativa por meio da atuação e rede



Acessar a conteúdos fundamentais para a implementação de novos produtos e
serviços



Obter assessoria para o processo de migração de categoria.

Etapas
O cronograma de atividades do projeto de filiação será disponibilizado pela central e
conterá atividades e metas de curto prazo que a cooperativa deverá cumprir para efetivar
a filiação. Uma vez definido o planejamento do processo de filiação por parte da central,
a cooperativa deverá elaborar um cronograma e anexá-lo ao seu plano de ação.
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Aproximação com os profissionais de Recursos Humanos
Tendo em vista a dependência que cooperativa possui frente aos profissionais de recursos
humanos da Pif Paf Alimentos, é fundamental que sejam definidas ações que visem
aproximar a cooperativa desses profissionais para aprimorar a experiência dos
cooperados.
Além disso, verifica-se ainda desalinhamento de práticas adotadas pelos profissionais de
recursos humanos que realizam as atividades da cooperativa nas unidades, o que tende a
prejudicar as operações dos cooperados com a cooperativa.
Objetivos


Padronizar os procedimentos praticados pelos profissionais de recursos humanos,
no âmbito das operações da cooperativa.

Etapas
A aproximação com os profissionais de recursos humanos será realizada a partir do
cronograma que segue:

Figura 5 - Cronograma do projeto de aproximação com os profissionais de RH
Fonte: elaborado pelo consultor

Expansão do quadro social
Tendo em vista o franco crescimento da Pif Paf Alimentos, a cooperativa deve
acompanhar essa mudança e ampliar o seu quadro social de maneira proporcional.
Ademais, nos últimos dois anos a cooperativa apresentou estagnação do crescimento de
seu quadro social, o que reduz a possibilidade de aproveitar oportunidades do mercado.
Além disso, a cooperativa possui a oportunidade de captar os cooperados e funcionários
das cooperativas de Visconde do Rio Branco que prestam serviços para a Pif Paf
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Alimentos, o que representa uma oportunidade relevante, conforme visualizado na análise
de ambiente. Destaca-se que esse projeto visa materializar a estratégia de prospecção ativa
de cooperados.
Objetivos


Ampliar o quadro social da cooperativa



Diversificar o perfil dos cooperados



Diversificar as fontes de receita

Etapas
As etapas desse projeto podem ser observadas no cronograma a seguir:

Figura 6 - Cronograma do projeto de expansão do quadro social
Fonte: elaborado pelo consultor

Organização do quadro social
Mediante o sucesso do projeto de Organização do Quadro Social, realizado em 2018 e
2019, é importante que a cooperativa expanda suas atividades, bem como contribua para
sua perpetuação. O projeto tem sido eficaz para aproximar a cooperativa dos cooperados,
principalmente por meio do diálogo, capacitação e apresentação de resultados.
O projeto tem cumprido seu propósito de esclarecer dúvidas e fazer com que a cooperativa
esteja presente nas unidades da Pif Paf Alimentos. Ademais, representa um importante
canal de prestação de contas e transparência, logo, consiste em um importante mecanismo
de governança corporativa.
Objetivos


Aprimorar a relação entre a cooperativa e os cooperados



Contribuir com a ampliação do quadro social
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Promover a transparência e a prestação de contas



Aprimorar a relação com as unidades da Pif Paf Alimentos

Etapas
A continuação do projeto de organização do quadro social seguirá as etapas estabelecidas
no cronograma abaixo:

Figura 7 - Cronograma do projeto de OQS
Fonte: elaborado pelo consultor

Plano de Ação
O plano de ação do planejamento estratégico encontra-se em planilha eletrônica
disponibilizada para os colaboradores da cooperativa.
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