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1. Construção do Planejamento Estratégico 
 

A elaboração do Planejamento Estratégico do Sicoob União Central faz parte do desdobramento do Projeto 

Empresarial 2019-2022 do Sicoob Sistema Crediminas, garantindo o alinhamento das diretrizes e metas 

estratégicas da Singular com o direcionamento Sistêmico.  Adicionalmente, este trabalho objetivou a criação 

do primeiro Planejamento Estratégico após a criação do Sicoob União Central pela incorporação do Sicoob 

Credicentro pelo Sicoob Crediparaopeba. 

Incialmente, em 08/11/2019, foi realizado um encontro nas dependências do Sicoob União Central, com a 

participação de Conselheiros, Diretores, Gerentes e demais gestores o qual foi estruturado de forma a 

abordar o desempenho da Singular em três momentos distintos: 

• Passado – abordando os resultados obtidos ao longo dos anos de 2015 a 2018, bem como o Ganho 

Social por associado referente ao fechamento do ano de 2018; 

• Presente – abordando os resultados obtidos até o 3º Trimestre de 2019, atingimento das metas dos 

indicadores do Projeto Empresarial 2019-2022, bem como o desempenho da cooperativa no PAGI; 

• Futuro – apresentando o Planejamento Estratégico do Sistema Sicoob para o ciclo 2020-2022, que foi 

disponibilizado em outubro de 2019 e trabalhando para definir as metas estratégicas para 2020 e 

avaliar o Modelo de Negócios Canvas para a Singular. 

Na sequência, no dia 09/11/2019, foi realizado um workshop no Maquiné Park Hotel, que que contou com 

a participação de todos os empregados da Cooperativa. Neste evento, de forma a contextualizar aqueles 

que não estiveram presentes no dia anterior, foi apresentado, de forma sucinta, o mesmo conteúdo do dia 

08/11/2019, bem como as metas estratégicas definidas para 2020. Após a apresentação do cenário 

projetado, o público presente foi dividido em 10 grupos com o objetivo de definir Planos de Ação para 

subsidiar o atingimento das metas projetadas. 

Assim, cada grupo identificou ações que abordassem os seguintes conjuntos de temas: 

 

 

  



                                                                                            
 

 Planejamento Estratégico 2020                                                                                                                                           2 
 

2.  Cenário Econômico 
 

Projeções feitas por diversos economistas e instituições financeira, entre elas FMI, Goldman Sachs, Credit 

Suisse, IPEA, Banco Central, apontam um crescimento médio do PIB Brasileiro da ordem de 2,2% para o ano 

de 2020. Essas projeções refletem um contexto de menor incerteza política, taxa básica de juros em seu 

menor nível da história e uma inflação para o ano de 3,9%. 

O cenário de baixa nos juros foi confirmado na primeira reunião do Copom realizada em 2020. O Comitê de 

Política Monetária decidiu de forma unânime pelo corte de 4,5% para 4,25% ao ano a meta para os juros 

básicos (Selic). Entretanto, foi sinalizado que este seria o fim do ciclo de cortes iniciado em julho de 2019, 

contudo, os próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de 

riscos e das projeções e expectativas de inflação, com peso crescente para o ano-calendário de 2021. 

O melhor desempenho dos setores agropecuário e de extração mineral é um dos fatores dessa melhora de 

performance. O consumo das famílias brasileiras terá um papel fundamental para a aceleração do 

crescimento fomentando a expansão do crédito, impulsionado por fatores como os saques do FGTS (Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço) e dos juros mais baixos. 

Não obstante, especialistas apontam que esses efeitos positivos são de curto prazo. É necessário que o 

Governo avance na reforma tributária e da administração pública. Ademais, do ponto de vista da política 

fiscal, é necessário manter a regra do teto dos gastos, considerada chave para a consolidação do 

crescimento. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) projeta redução da ocupação da capacidade ociosa da 

economia, porém essa redução possui um limite. Depois disso, será preciso perseguir aumentos de 

produtividade, bem como realizar investimentos no setor produtivo para permitir um crescimento 

sustentável. 

Em estudo conduzido pela FIEMG, é esperado que, em 2020, o PIB mineiro tenha um avanço de 

aproximadamente 2,3% sustentado pelas mudanças no ambiente regulatório, alterações na legislação, 

redução na taxa de juros e volta da atividade minerária. Ademais, há grande expectativa no sucesso do 

processo de revitalização das contas públicas, por meio do Plano de Recuperação Financeira apresentado 

pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa. 

No cenário internacional, o Fundo Monetário Internacional – FMI, no relatório "World Economic Outlook” 

de janeiro de 2020, indicou que o PIB mundial deve crescer 3,3% neste ano, após avanço de 3,6% em 2018 

e desaceleração para 2,9% em 2019. A projeção reflete sobretudo as surpresas negativas à atividade 

econômica em alguns mercados emergentes, principalmente a Índia, o que levou a uma reavaliação das 

perspectivas de crescimento para os anos de 2020 e 2021. 

Em tempo, vale destacar que ainda são incertos os impactos que o surto de coronavírus na China causará na 

economia chinesa e mundial. Especialistas preveem impacto no crescimento global decorrente do 

desaquecimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China. Do ponto de vista global, o desaquecimento 

econômico teria com causas redução do volume de comércio exterior realizado com o país e uma brusca 

retração no turismo. Do ponto de vista interno, a demanda doméstica da China, em particular o consumo, 

deve ser afetada, e isso deve impactar as tendências globais no resto do mundo por meio de uma 

desaceleração nas importações. 
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3. Membros dos Órgãos Estatutários 
 

Conselho de Administração 

Carlos Mauricio Mascarenhas Mota - Presidente do Conselho 

Célio Afonso Guerra de Figueiredo - Conselheiro Administrativo 

Jose Eduardo Carneiro Mascarenhas Diniz - Conselheiro Administrativo 

Leonardo Ferreira Mazzoni - Conselheiro Administrativo 

Rafael Henrique Correa Castro - Conselheiro Administrativo 

 

Conselho Fiscal 

Luiz Carlos de Carvalho Rezende - Conselheiro Fiscal Efetivo 

Rodrigo Avelar Rocha - Conselheiro Fiscal Efetivo 

Thauan Vinicius Correa Ferreira - Conselheiro Fiscal Efetivo 

Ângelo Augusto de Souza - Conselheiro Fiscal Suplente 

Inácio Lins de Resende Reis - Conselheiro Fiscal Suplente 

Mariza Izabel Correia Figueiredo - Conselheiro Fiscal Suplente 

 

Diretoria Executiva  

Eduardo Marques dos Santos - Diretor Administrativo Financeiro 

Martha Maria Apolinário Martins Rocha - Diretora de Apoio A Negócios 

Rodrigo Jose Diniz Castro - Diretor de Gestão de Riscos   
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4. Planejamento Estratégico Sistêmico 2019-2022 – Sicoob Sistema 

Crediminas 
 

Ao longo do ciclo da execução do Projeto Empresarial 2015 – 2018 identificou-se a necessidade 

aperfeiçoamento e atualização nos processos de definição e priorização das diretrizes estratégicas, buscando 

um maior alinhamento e participação das singulares do Sistema Crediminas. 

Dessa forma, foram buscados parceiros com notório saber no mercado referente a disciplina de 

Planejamento Estratégico, sendo escolhida a Fundação Dom Cabral. Dessa forma, os trabalhos da FDC em 

parceria com a Central Crediminas tiveram início no mês de abril de 2018. 

O escopo definido contou com 4 (quatro) grandes etapas: 

1. Sensibilização: workshop com as governanças das Singulares e da Central sobre os desafios do futuro 

2. Escutas seletivas: processo de entrevistas feitas com representantes do Bancoob, Sicoob Confederação, 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Central, representantes das singulares, 

diretores, gerentes e técnicos da Central. 

3. Escutas coletivas: realização de 5 workshops regionais, organizados conforme as UARs do Sistema 

Crediminas. Esses eventos foram realizados ao longo do mês de junho nas cidades de Belo Horizonte, 

Governador Valadares, Araxá, Dores do Indaiá e Varginha. Ao final desses encontros foram escolhidos pelos 

participantes, um representante de cada UAR que participaram do Grupo de Trabalho em Belo Horizonte. 

4. Grupo de Trabalho: processos de reuniões de trabalho com duração de aproximada de 160 horas de 

trabalho que conta com a participação dos representantes eleitos por cada uma das UARs, 3 (três) membros 

do CDE (Conselho de Desenvolvimento Estratégico), 1 (um) membro do Conselho Fiscal, 1 (um) 

representante dos coordenadores de UAR, bem como os diretores executivos, gerentes e técnicos da 

Central. As análises conduzidas por este grupo abordaram os seguintes temas: 

a. Análise de modelo de atuação; 

b. Análise do ambiente externo; 

c. Revisão/validação da ideologia organizacional; 

d. Elaboração dos mapas estratégicos. 

As produções deste Grupo de Trabalho apresentadas e validadas pelo Conselho de Administração do Sicoob 

Central Crediminas e o resultado final foi apresentado no Seminário realizado no mês de novembro de 2018. 

Os ganhos esperados com esse trabalho são a geração de um maior engajamento de todos os integrantes 

do Sistema com as diretrizes estratégicas, objetivos e projetos gerados, adesão aos modelos que serão 

desenvolvidos e maior sinergia entre as cooperativas. 

Dessa forma, além das Diretrizes Estratégicas, foi criado um Mapa Estratégico Sistêmico, contendo objetivos 

a serem trabalhados por todos os entes do Sistema Crediminas (Central e Singulares) bem como um mapa 

específico para a Central. 

Os produtos deste trabalho foram: 



                                                                                            
 

 Planejamento Estratégico 2020                                                                                                                                           5 
 

Definição das Diretrizes Estratégicas: 
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Mapa Estratégico Sistêmico 

 

Mapa Estratégico Central Crediminas 
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Na sequência, ao longo de 2019, o Sicoob Confederação iniciou o processo de revisão do Planejamento 

Estratégico do Sistema Sicoob, assim, em outubro de 2019, foi concluído e divulgado o material a ser 

utilizado para o triênio 2020-2022. 

Dessa forma, os elementos referentes a propósito, visão, missão e valores foram definidos conforme abaixo: 

 

 

5. Dados Socioeconômicos / Participação de Mercado 
 

Seguem abaixo informações referentes aos municípios que compõem a área de atuação da Singular. 

Comparativo entre os municípios da área de atuação do Sicoob União Central. 
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Informação de Mercado: 

Depósitos Totais 
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Operações de Crédito 

 

 

 

6. Evolução Resultados 
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Ciclo 2015-2018 

 

Com relação aos objetivos estabelecidos para o ciclo 2015-2018, apenas a meta referente a Rendas de 

Serviços foi alcançada, apresentando crescimento de 54% frente ao resultado de 2014. 

Com relação às metas patrimoniais – Depósitos e Patrimônio Líquido, apesar do não atingimento, elas 

apresentaram crescimento de 43% e 24%, se comparado ao fechamento de 2014. 

Destaca-se também a redução de 2,5 pontos percentuais no Índice de Eficiência Padrão entre os anos de 

2014 e 2018. 

O Ganho Social por Associado apurado em 2018 foi de R$ 817. 

 

Ciclo 2019-2022 

 

Com relação aos objetivos estabelecidos para o ciclo 2019-2022, o fechamento do 1º ano do ciclo registrou 

o atingimento da meta referente a Rendas de Serviços. O resultado foi 7% acima da meta e 33% acima do 

valor registrado em 2018. 
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As demais metas não foram atingidas, não obstante, vale destacar a evolução das métricas frente a 2018, 

como por exemplo: Operações de Crédito com 25%, Depósitos com 9% e Ativos com 8%. 

O Ganho Social por Associado apurado em 2019 foi de R$ 902, resultado 11% superior ao desempenho de 

2018. 

 

7. Resultados PAGI 
 

Percebe-se que o a pontuação alcançada pelo Sicoob União Central oscilou significativamente ao longo de 

2019, entretanto, em dezembro, o resultado foi 11 pontos superior ao desempenho de 2018. 

 

Desta forma, a cooperativa encerrou o ano na 52ª posição do ranking das cooperativas. 

Com relação ao aproveitamento da Singular com relação a cada grupo de indicador, o desempenho é 

apresentado em detalhes abaixo: 

 

Os indicadores que apresentaram os piores desempenhos foram os referentes a: 

• Sinais de Crescimento; 

• Operacionalização dos Recursos; e 

• Eficiência Operacional. 
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8. Definição do Modelo de Negócio Canvas 
 

No primeiro dia de trabalho realizado, foi feita a definição do Modelo de Negócios Canvas como se segue: 
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9. Metas para 2019 – 2022 
 

Além da definição do Modelo de Negócios Canvas, foram definidas as metas para o 2020, como se segue: 

 

 

Especificamente para o ano de 2020, os indicadores projetados são como se seguem: 

 

10. Plano de Ação 
 

A consolidação das ações propostas formulados no segundo dia de trabalho,  e a partir da análise do Mapa 

estratégico do Sicoob União Central e ainda do Quadro de Modelo de Negócios - Canvas foi traçado o Plano de Ação, 

o qual foi validado pela Diretoria e Conselho da singular e encontra-se registrado no Sistema Gestão Estratégica, 

conforme segue:  



14 
 

PLANO DE AÇÃO SICOOB UNIÃO CENTRAL - 2020-2021 

AÇÕES PRAZO INICIAL PRAZO FINAL RESPONSÁVEL 

Negócios e Operações de Crédito 

1 Implantar linhas de crédito e limites  pré autorizados vinculadas ao CRL  na abertura de conta corrente.   Janeiro de 2020 Diário Sicoob Confederação 

2 
Aumentar a participação da Credi no SCR do Associado, analisando risco  e verificando se estão sendo atendidos de 
acordo com o seu potencial. 

Janeiro de 2020 01/12/2021 Diretoria Executiva e Gerentes 

3 Firmar Parcerias com revendas: de automóveis, materiais de construção, outros bens e serviços. Junho de 2020 Julho de 2020 Gerentes de Agência 

4 Firmar parcerias com CDL, SENAR, SEBRAE, Cooperativas e associações.   Abril de 2020 Abril de 2020 Diretoria Executiva  

5 Realizar em parceria com o Sindicato e COAPA, uma feira de negócios - FENACOAPA Junho de 2020 Julho de 2020 Diretoria Executiva  

6 Estudar a possibilidade de melhorar as alçadas gerenciais Abril de 2020 Abril de 2020 Diretoria Executiva 

7 Reduzir prazo de retorno das operações de crédito, para no máximo D+1 Janeiro de 2020 Dezembro de 2021 Gerência Administrativa 

8 Implantar o encarteiramento de associados nas agências de Paraopeba e Curvelo Janeiro de 2021 Janeiro de 2021 Diretoria Executiva/Gerência Negócios 

9 Implantar tarifa de liberação de pré aprovado Abril de 2020 Abril de 2020 Gerência de Negócios 

10 Habilitar o Simulador de Crédito no Site e APP do Sicoob União, com as principais linhas. Maio de 2020 Maio de 2020 Marketing e Comunicação 

11 Desenvolver programa de visitas estruturadas e padronizadas, tralhando a base e novos associados.   Agosto de 2020 Mensal Diretoria Executiva/Gerência Negócios 

12 Incentivar os atendentes e assistentes a também buscar negócios através de visitas Agosto de 2020 Mensal Diretoria Executiva/Gerência Negócios 

13 Observar a política de abertura de conta com depósito inicial de R$ 500,00  Abril de 2020 Mensal Gerentes de Agência 

14 Visitar Cooperativa em busca de benchmarking em processos ou ações comerciais. Abril de 2020 Trimestral Diretoria Executiva/Gerência Negócios 

15 Acompanhar relatórios de metas e sua produção, semanalmente  Janeiro de 2020 Semanal Produtos e serviços 
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16 Intensificar ações comerciais para Pessoa Jurídica e Produtores Rurais; Março de 2020 Mensal Gerentes / Produtos e Serviços 

PLANO DE AÇÃO SICOOB UNIÃO CENTRAL - 2020-2021 

AÇÕES PRAZO INICIAL PRAZO FINAL RESPONSÁVEL 

17 Criar linhas de crédito, com taxas competitivas e direcionadas para o perfil regional das agências. Abril de 2020 Maio de 2020 
Diretoria Executiva/Gerência de 

Negócios 

18 Criar Portfólio de produtos e linhas de crédito diferenciadas para o MEI. Maio de 2020 Junho de 2020 Produtos e serviços 

19 Realizar café empresarial com os contadores (indicação de clientes) e demais ramos de profissionais liberais. Agosto de 2020 Mensal Gerente de Negócios 

20 Realizar convênios com empresas maiores para a comercialização do crédito consignado. Agosto de 2020 Outubro de 2020 Gerente de Negócios 

21 Trabalhar a Antecipação de Recebíveis Abril de 2020 Junho de 2020 Gerentes de Agência 

22 Definir novo posicionamento estratégico para o Gerente de Negócios. Março de 2020 Março de 2020 Diretoria Executiva 

23 
Manter e intensificar o envio de lista de propensos, para produtos, Crédito e Serviços, através do SIN, por meio do 
profissional de BI.  

Janeiro de 2020 Mensal Produtos e serviços 

Número de associados 

24 Convidar a se associar não associados que frequentam a Cooperativa Abril de 2020 Mensal Colaboradores / Gerentes 

25 Identificar aposentados, contas salário, poupadores com potencial a se associarem a Cooperativa Abril de 2020 Mensal Produtos/ Colaboradores/ Gerentes 

26 Convidar avalistas de operações  e sócios PJ a se associarem a Cooperativa Abril de 2020 Mensal Produtos / Colaboradores / Gerentes 

27 Fazer uma ação macro com todos os gerentes em visita - Força tarefa Junho de 2020 Julho de 2020  Gerentes de Agência 

28 Identificar associados de Cooperativas, CDL, Sindicato que não são associados no Sicoob União Central Maio de 2020 Junho de 2020  Gerentes de Agência 

29 
Identificar filhos de associados com potencial, ampliar base de associados jovens, parceria com associações de ônibus de 
universitários 

Maio de 2020 Junho de 2020  Gerentes de Agência 
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PLANO DE AÇÃO SICOOB UNIÃO CENTRAL - 2020-2021 

AÇÕES PRAZO INICIAL PRAZO FINAL RESPONSÁVEL 

IAP e Rendas de Serviços 

30 Seguir CNV 2020, com ações associadas a campanhas relâmpagos internas e/ou promover sorteios instantâneos Janeiro de 2020 Mensal Produtos e serviços 

31 Fazer ações de incentivo de troca de pontos do cartão Abril de 2020 Maio de 2020 Produtos e serviços 

32 Continuar o trabalho da base de associados da cooperativa, inativos e desenquadrados do IAP 4 Janeiro de 2020 Mensal Produtos e serviços 

33 Divulgar o Mastercard Surpreenda Agosto de 2020 Mensal Produtos e serviços 

34 Cadastrar pelo menos 01 débito automático na abertura de conta corrente Janeiro de 2020 Mensal Produtos e serviços 

35 Realizar uma campanha interna para trabalhar o débito automático com os associados. Janeiro de 2020 Fevereiro de 2020 Produtos e serviços 

36 Cadastrar fatura de cartão em débito automático Janeiro de 2020 Fevereiro de 2020 Produtos e serviços 

37 Enviar SMS para associados que não estão utilizando cartão de crédito e débito. Janeiro de 2020 Mensal Produtos e serviços 

38 Realizar ação de reativação e implantação da Cobrança Bancária Setembro de 2020 Outubro de 2020 Produtos e serviços 

39 Implantar com critério, limites de Cartão de crédito para os associados que ainda não possuem (massificar)  Junho de 2020 Julho de 2020 Produtos e serviços 

40 Manter o envio de SMS para divulgar nossos produtos aos associados. Janeiro de 2020 Mensal Produtos e serviços 

41 Criar indicador para acompanhamento dos seguros prestamistas. Janeiro de 2020 Mensal Produtos e serviços 

42 Intensificar o credenciamento e transferência de Domicílios Bancários. Setembro de 2020 Outubro de 2020 Produtos e serviços 

43 
Acompanhar trimestralmente associados que estão sem pagar tarifas de manutenção e atuar nos associados com tarifas 
acumuladas. 

Janeiro de 2020 Trimestral Produtos e serviços 
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PLANO DE AÇÃO SICOOB UNIÃO CENTRAL - 2020-2021 

AÇÕES PRAZO INICIAL PRAZO FINAL RESPONSÁVEL 

44 Criar campanhas para incentivo de abertura de poupança Kids e Educação Financeira nas escolas Maio de 2020 Junho de 2020 Produtos e serviços 

45 Focar na comercialização do consórcio tabela C Julho de 2020 Agosto de 2020 Produtos e serviços 

46 Cobrar extratos emitidos dentro da agência Janeiro de 2020 Diário Gerentes de Agência 

Custos e Finanças 

47 Criar Política de Patrocínio Abril de 2020 Abril de 2020 Diretoria Executiva 

48 Melhorar aproveitamento logístico nas visitas aos PAs Março de 2020 Dezembro de 2021 
Gerente de Agências e Gerência 

Negócios 

49 Criar Boletim de divulgação dos custos da Cooperativa aos empregados Maio de 2020 Junho de 2020 Gerência Administrativa 

50 Criar o "Guardião dos Custos" Maio de 2020 Junho de 2020 
Diretoria Executiva e  Gerente 

Administrativo 

51 Criar, implantar e fazer gestão do Planejamento Orçamentário Maio de 2020 Junho de 2020 
Diretoria Executiva e  Gerente 

Administrativo 

52 Diminuir o valor das despesas administrativas do Sicoob União Central Janeiro de 2020 Dezembro de 2021 
Diretoria Executiva e  Gerente 

Administrativo 

Patrimônio e Tecnologia 

53 Manter as campanhas espontâneas de integralizações de capital  Março de 2020 Dezembro de 2020 
Conselho de Adm./Marketing/Diretoria 

Executiva. 

54 Construção da Sede Social do Sicoob União Central (Matriz) Abril de 2020 Junho de 2021 
Conselho de Administração e Diretoria 

Executiva 

55 Mudar o ponto de atendimento da agência de Gouveia Janeiro de 2020 Junho de 2020 
Diretoria Executiva e Gerência 

Administrativa 

56 Reestruturar a agência de Cordisburgo Julho de 2020 Dezembro de 2020 
Diretoria Executiva e Gerência 

Administrativa 

57 Mudar o ponto de atendimento da agência de Araçai Julho de 2020 Dezembro de 2020 
Diretoria Executiva e Gerência 

Administrativa 
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PLANO DE AÇÃO SICOOB UNIÃO CENTRAL - 2020-2021 

AÇÕES PRAZO INICIAL PRAZO FINAL RESPONSÁVEL 

58 Reestruturar os CPD´s (Centro de Processamento de Dados) das agências Março de 2020 Junho de 2020 
Gerência Administrativo/Diretoria 

Executiva/TI 

Metas e Resultados 

59 Definir indicadores a serem trabalhos para acompanhar os processos operacionais da cooperativa Julho de 2020 Julho de 2020 Diretoria Executiva 

60 Apresentar os indicadores para todos os colaboradores demonstrando as suas definições e o seus impactos Agosto de 2020 Agosto de 2020 Diretoria Executiva 

61 Criar painéis com os principais indicadores e disponibilizá-los na interativa do Sicoob União Central Agosto de 2020 Agosto de 2020 Marketing e Comunicação 

62 Inserir os principais indicadores nas pautas de reuniões gerenciais e com os colaboradores nas agências Março de 2020 Mensal 
Produtos e Serviços/Gerente de 

negócios 

63 Criar painéis de gestão a vista para monitorar os resultados das agências.   Março de 2020 Diário 
Marketing e 

Comunicação/Produtos/Gerentes. 

64 Disponibilizar a posição das metas em quadro de avisos na copa e proteção de tela dos computadores.   Abril de 2020 Mensal 
Marketing e Comunicação / Produtos e 

TI 

65 Inscrever os Diretores para participarem do PAGI - Programa de Gestão por Indicadores.   Março de 2020 Dezembro de 2020 RH e Diretoria Executiva 

66 Melhorar os índices: IEP (índice de Eficiência Padrão) e o IEA (Índice de Eficiência Ajustado pelo Risco) Janeiro de 2020 Dezembro de 2021 Diretoria Executiva 

67 Melhorar os índices de inadimplência: INAD15; INAD90; IPROV e IHH Janeiro de 2020 Dezembro de 2021 Diretoria Executiva e Gerentes 

68 Melhorar a posição da cooperativa no Ranking de Indicadores do PAGI, Sicoob Central Crediminas. Janeiro de 2020 Dezembro de 2021 Diretoria Executiva 

Gestão de Pessoas 

69 Aperfeiçoar o processo de Gestão de Pessoas, desenvolvendo o setor para um formato mais estratégico.    Janeiro de 2020 Anual 
RH/Diretoria Executiva/Ger. 

Adm./Marketing. 

70 Implantar o PGD - Programa de Gestão de Desempenho.   Fevereiro de 2020 A definir UGP - RH Singular 
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71 Desenvolver cultura de time.   Setembro de 2020 Anual Diretoria Executiva / RH 

72 
Criar plano de capacitação continuada para os colaboradores para melhorar o atendimento e a comercialização de 
produtos.     

Janeiro de 2020 Mensal Produtos / RH 

73 Evitar a abertura de listcall na central - utilizar base de conhecimento.   Janeiro de 2020 Mensal Todos os setores 

74 Implantar o QDC - Quarta do Conhecimento.   Janeiro de 2020 Semanal Todos os setores 

75 Investir no desenvolvimento de novos talentos nas agências/setores para a sucessão.  Abril de 2020 Anual RH e Diretoria Executiva 

76 Realizar pesquisa interna de clima organizacional.   Março de 2020 Dezembro de 2020 RH e Diretoria Executiva 

77 Realizar o "Integrar  Sicoob União Central".   Setembro de 2020 Setembro de 2020 
RH/Diretoria 

Executiva/Marketing/Produtos. 

78 Realizar 2 (dois), Quiz do conhecimento anualmente.   Agosto de 2020 Novembro de 2020 
RH/Diretoria 

Executiva/Marketing/Produtos. 

79 Realizar em Parceria com o Bancoob/Crediminas/Minaseg, um Workshop de Produtos e Serviços. Abril de 2020 Dezembro de 2020 
RH/Diretoria 

Executiva/Marketing/Produtos. 

80 Garantir que os colaboradores repliquem o que foi aprendido em cursos e treinamentos.  Março de 2020 Dezembro de 2021 RH e Diretoria Executiva 

81 Criação do RH de Portas Abertas.   Abril de 2020 Anual Recursos Humanos 

82 Desenvolver um trabalho com os gerentes para desenvolver as competências gerenciais.     Abril de 2020 Setembro de 2020 RH/Diretoria Executiva 

83 Realizar Intercâmbio entre os colaboradores entre as próprias agências, ou setores.   Junho de 2020 Dezembro de 2020 RH/Diretoria Executiva 

84 Promover a realização de Palestras Motivacionais com os empregados.   Fevereiro de 2020 Dezembro de 2020 RH/Diretoria Executiva 

85 Apresentar feedback referente ao mapeamento de perfil - Relatório Solides.  Janeiro de 2020 Dezembro de 2020 Cristhiane / Eduardo 
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86 Zerar o Banco de Horas extras e garantir que as compensações aconteçam dentro do próprio mês.    Janeiro de 2020 Semanal 
RH/Diretoria Executiva/Depto de 

Pessoal 

87 Elaborar o acordo coletivo de trabalho para participação nos resultados dos colaboradores.  Agosto de 2020 Anual 
Diretoria Executiva/Comissão de 

Empregados 

88 Criar o PROVI Agências - Programa de Visitação de Agências Maio de 2020 Dezembro de 2021 RH/Diretoria Executiva 

Marketing e Comunicação 

89 Realizar Planejamento de Marketing e Comunicação, anual, da Cooperativa. Janeiro de 2020 Anual Marketing/Diretoria Executiva 

90 Trabalhar a divulgação do Site e as redes sociais do Sicoob União Central. Janeiro de 2020 Anual Marketing 

91 Implantar o programa de Pós Vendas no Sicoob União Central. Agosto de 2020 Diário 
Marketing e Comunicação/ Sup. 

Produtos 

92 Realizar pesquisa de satisfação dos associados. Junho de 2020 Mensal Marketing e Comunicação/BI 

93 Criar WhatsApp Corporativo para relacionamento com associados. Realizado Realizado Marketing e Comunicação 

94 Realizar OQS Interno  (visitas as comunidades) para angariação de novos negócios.  Agosto de 2020 Anual Marketing e Comunicação 

95 Fazer vídeo Institucional, contando a história do Sicoob União Central. Agosto de 2020 AGO 2021 Marketing e Comunicação 

96 Criar pastas de visitas com portfólio de produtos para PJ, PF e produtor Rural. Março de 2020 Anual 
Marketing e 

Comunicação/Produtos/Gerência Neg. 

97 Intensificar o envio SMS para os associados e divulgar limites de crédito disponibilizados pela fábrica de limites.   Janeiro de 2020 Mensal Marketing e Comunicação/BI 

98 Criar ações de incentivo do uso dos cartões . Novembro de 2019 Fevereiro de 2021 Marketing e Comunicação/ Produtos 

99 
Ligar e/ou enviar SMS, para associado no dia do seu aniversário, via WhatsApp enviar cartão digital com QRCode com 
portfólio de produtos 

Abril de 2020 Diário Marketing e Comunicação/BI 
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100 
Disponibilizar tablet para as agências com apresentação, sobre o Cooperativismo, produtos e ações sociais. TABLET 
INSTITUCIONAL 

Abril de 2020 Junho de 2020 
Marketing e Comunicação/Gerentes 

PA/Produtos 

101 Fomentar divulgação dos produtos com cases de associados que realizaram sonhos.   Março de 2020 Mensal Marketing e Comunicação/Gerentes PA 

102 Empregados da Cooperativa apoiar as divulgações feitas nas redes sociais.   Diário Diário 
Marketing e 

Comunicação/Colaboradores 

103 Padronizar a comunicação visual de todas as agências do Sicoob União Central.   Fevereiro de 2020 Mensal Marketing e Comunicação/Agente Ag 

104 Zelar pelo uso e aplicação correta da marca Sicoob.   Fevereiro de 2020 QDC março 
Marketing e Comunicação/Gerência de 

Negócios 

105 Confeccionar painéis de acrílico para as agências, com missão, visão, valores e propósitos.  Março de 2020 Março de 2020 
Marketing e Comunicação/Gerência 

ADM 

106 Confeccionar Kit "Boas Vindas" para novos associados.  Abril de 2020 Mensal 
Marketing e Comunicação/ Produtos / 

Gerentes 

107 Disponibilizar cursos de Educação financeira e cooperativismo para os associados.   Maio de 2020 Junho de 2020 
Marketing e Comunicação 

Comunicação/ RH 

108 Criar campanhas com metas para os crescimentos das transações digitais.   Janeiro de 2020 Trimestral 
Marketing e Comunicação/ Produtos / 

Digital 

109 Criar peças de comunicação interna de  forma criativa. Ex: Fica a dica; fique atento, Dica do Dia, tome nota etc.   Janeiro de 2020 Semanal Marketing e Comunicação 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

110 Criar o projeto de educação cooperativista para o Sicoob União Central Setembro de 2020 Dezembro de 2021 Diretoria Executiva e Conselho ADM 

111 Criar regulamento interno aos melhores projetos de Inovação Novembro de 2020 Dezembro de 2020 Diretoria Executiva e Conselho ADM 

112 Fortalecer a imagem da Sicoob União Central.   Janeiro de 2020 Diário/Anual 
Marketing e Comunicação e 

Colaboradores 
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113 Criar projeto social contínuo de desenvolvimento de alguma entidade ou escola.   Maio de 2020 Maio de 2020 
Gerentes / RH / Marketing e 

Comunicação 

114 Participar anualmente do dia C - Dia de Cooperar.  Julho de 2020 A verificar Todos 

115 Criar uma política e um comitê de sustentabilidade para o Sicoob União Central Abril de 2020 Abril de 2020 
Diretoria Executiva /Marketing e 

Comunicação/RH 

116 Fazer campanha interna de sustentabilidade com os empregados do Sicoob União Central.    Janeiro de 2020 Trimestral 
Marketing e Comunicação/ 

Contabilidade 

117 Fechar parceria com a Prefeitura Municipal para adotar uma praça. Fevereiro de 2020 Março de 2020 
Marketing e Comunicação/Diretoria 

Executiva 

118 Implantar Usina Fotovoltaica para produção de energia limpa. Março de 2020 Julho de 2020 Diretoria Executiva e Conselho ADM 

119 Realizar parcerias com entidades para o desenvolvimento e fortalecimento de projetos Sociais Fevereiro de 2020 Dezembro de 2021 
Marketing e Comunicação e Diretoria 

Executiva 

120 Fazer parcerias com as escolas para desenvolver, acompanhar e premiar as ações sociais como forma de incentivo.   Setembro de 2020 Setembro de 2020 Todos os Colaboradores 
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11. Conclusão 
 

Para se destacarem num ambiente de negócios volátil, incerto, complexo e ambíguo, indivíduos, equipes e 

organizações precisam aprimorar algumas habilidades. No âmbito organizacional, o caminho é criar um 

ambiente favorável ao compartilhamento e a criação de novos conhecimentos, bem como ao aprendizado 

coletivo. Ter um propósito e um direcionamento claro sobre os resultados esperados é essencial para 

integrar e motivar a equipe. Além disso, é essencial o desenvolvimento contínuo dos profissionais e a criação 

de processos integrados, que possibilitem ao máximo a formação de uma cultura organizacional dinâmica, 

colaborativa e voltada a resultados. 

A realidade apresentada por este ambiente não poder ser dissociada da gestão baseada em riscos. Estar 

aberto às novas possibilidades em um ambiente de incertezas certamente passa pelo desejo e coragem de 

transitar em novos caminhos antes nunca utilizados.  

Assim, percebemos que o Sicoob União Central apresentou bom desempenho com relação a evolução dos 

resultados ao longo do ciclo 2015-2018. Entretanto, em 2019, em consequência do processo de incorporação 

ocorrido no ano anterior, a cooperativa passou por um processo de readequação de estruturas e processos 

que tiveram impactos relevantes na evolução dos ativos, processo de concessão de crédito e por 

conseguinte, na Eficiência Operacional, e portanto, tais aspectos devem ser trabalhados de forma a garantir 

a perenidade da singular.  

Adicionalmente, os aspectos tratados na dinâmica de grupo referentes a I. Pessoas, Capacitação e Clima 

Organizacional, II. Estrutura Organizacional e Troca de Conhecimentos e III. Cultura da Gestão por 

Indicadores e Acompanhamento das Metas  devem ser trabalhados de forma a pavimentar o caminho para 

o crescimento sustentável, criando bases sólidas para aprimorar o grau de adaptabilidade as incertezas do 

cenário futuro. 

Portanto, foi elaborado um plano de ação que busca sanear as necessidades da Cooperativa.  Importante 

destacar que o sucesso desse Planejamento está diretamente direcionado à execução das ações propostas, 

dentro dos prazos estipulados. 

 

 

 

 

 

 

 

  


