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mensagem

Fazer um planejamento estratégico é como imaginar uma viagem ao futuro.
Viajamos no tempo, buscando visualizar os desejos e as necessidades dos
nossos Cooperados.  Buscamos andar no ritmo das mudanças do mundo, das 
novas tecnologias e comportamentos, pois tudo isso pode influenciar na forma 
como pensamos e desenvolvemos as soluções para atender ao que as pessoas 
precisam.  Após esse grande exercício de tentar prever o que pode vir por aí, é 
preciso fazer previsões sobre como precisamos que a nossa Cooperativa seja 
configurada. Além disso, definir todos os passos necessários para chegar a este 
futuro sonhado.

O que você conhecerá nas próximas páginas é resultado de um grande trabalho 
coletivo, em que, muitas mãos, cabeças e corações, idealizaram um futuro 
inspirador e desafiador para a nossa Cooperativa. Dirigentes, colaboradores e 
Cooperados foram envolvidos de alguma forma – através de exercícios intensos 
de escuta, consulta e entrevistas estruturadas que ocorreram de modo que nos 
sentíssemos confiantes em tomar as decisões mais acertadas.

Este planejamento também está pautado pelo Planejamento Estratégico do 
Sistema Cecred 2018-2020, a qual a Viacredi é filiada. A convergência desses dois 
planos é extremamente importante, para conseguirmos criar a sinergia e os ganhos 
necessários para as suas execuções. 

Agradecemos a dedicação, inspiração e transparência de cada pessoa envolvida no 
desenho deste grande sonho.

Unir pessoas para transformar vidas. 

Vanildo Leoni
Diretor Executivo

Moacir Krambeck
Presidente do Conselho de Administração

DA GESTÃO
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como constrUímos

na construção deste trabalho, fomos inspirados pela abordagem do autor roberto 
Adami Tranjan, em sua obra “A Empresa de Corpo, mente e Alma”, em que define 
que uma organização é um organismo vivo. 

conceito 

a empresa de corpo, mente e alma

alma
TriPUlAÇÃO

corpo
BArCO

mente
DESTinO

3  |  PlAnEjAmEnTO ESTrATéGiCO 2018 - 2020 



corpo
na analogia escolhida da viagem, é o nosso “barco”. instalações, 
maquinários, processos de trabalho, recursos financeiros, indicadores 
de desempenho, estrutura física e tudo o mais que ampara e suporta 
a realização do trabalho, constitui esta ponta do triângulo. São as 
questões concretas, físicas, tangíveis e mensuráveis tão necessárias ao 
bom desempenho organizacional.

mente 
De que vale um corpo forte e saudável sem uma mente sadia que 
direcione suas ações? De que vale uma bela embarcação sem um belo 
destino que nos convide à viagem? Tudo aquilo que se estabelece “da 
porta para fora” da organização - seus Cooperados, seu posicionamento, 
sua estratégia, suas relações com fornecedores, parceiros, comunidade 
será o nosso “destino”, fazendo a analogia a mente.

alma
Se não houver quem faça o barco navegar e o destino ser alcançado, 
ficaremos estacionados no porto. Quem dá vida ao trabalho são as 
pessoas. Pessoas inspiradas por propósitos e direcionadas por valores, 
que têm seus anseios e necessidades. Tudo aquilo que é vinculado às 
relações humanas, “da porta para dentro”, é denominado alma. Apenas 
com uma tripulação devidamente cuidada e bem orientada é que 
chegaremos, com felicidade, ao destino. negócio é gente com gente.  
E essa “gente de dentro” precisa de condições adequadas para se 
colocar a serviço da “gente de fora” que habita nosso destino.

prática

Foram realizados encontros presenciais com as 112 lideranças da 
Cooperativa para definir como faríamos esse trabalho.

na etapa seguinte, entrevistas e rodas de conversas permearam o 
desdobramento com as equipes, e assim, envolvemos todos os nossos 
1400 colaboradores na construção do nosso planejamento.

Para que pudéssemos de fato compreender se aquilo que estamos 
construindo, estava refletindo na expectativa e necessidades da nossa 
razão de existir, nossos Cooperados, foi essencial envolvê-los nessa 
construção. Assim, conseguimos a participação de 1190 Cooperados 
nesse processo de escutatória.
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Ser reconhecida pelos Cooperados 
e pelas comunidades onde atua, 
pela excelência do atendimento, 
como a melhor alternativa em 
soluções financeiras e como 
referência de preços no mercado.

visÃo

Oferecer soluções financeiras 
orientadas pelos princípios 
cooperativistas, contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e social 
das comunidades em que atua.

missÃo

Unir pessoas para transformar vidas.

propÓsito

compromissos

Ética e transparência: 
Adotamos atitude ética e responsável nos relacionamentos e divulgamos com 

fidelidade as ações desenvolvidas e os resultados alcançados.

pessoas
respeitamos 
e valorizamos 
colaboradores, 
fornecedores e 

comunidade em geral.

cooperativismo
Promovemos a 

educação e a prática 
cooperativista.

cooperados 
Consideramos os 

interesses e necessidades 
dos Cooperados em 
todas as decisões e 

procedimentos.

QUalidade 
Aprimoramos 

permanentemente 
os produtos, serviços 

e atendimento, de 
forma inovadora e 

criativa.

agilidade e 
simplicidade
Buscamos pautar 

nossas ações 
de forma ágil e 

simples.

solidez 
Operamos com 

eficiência econômica e 
financeira, garantindo 

sustentabilidade do 
sistema.

propostas de valor

servir para evolUir
Estar a serviço de todos – pessoas, 
comunidades, organizações e 
Cooperativa para que todos possam 
evoluir de forma sustentável.

simples e ao seU lado 
Atender às necessidades e 
expectativas dos Cooperados de 
forma simples, próxima, estando 
lado a lado.

cooperar para realizar
Cooperar diariamente para a 
realização dos sonhos e planos dos 
Cooperados e comunidades onde 
atuamos.

ideologia
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Estabelece como se 
deseja que o negócio 
seja percebido pelos 

Cooperados. reflete a 
proposta de valor da 

organização para seus 
Cooperados.”

relacionamento 
prÓXimo, fUndamentado 

nos segUintes pilares:

Agente de desenvolvimento local, 
em que o Cooperado participa 

das decisões estratégicas e dos 
resultados da Cooperativa.

Sentimento de pertencer à 
Cooperativa e da Cooperativa 
lhe pertencer, ampliando sua 

participação e valorização.

Zela pelo atendimento 
diferenciado, simples, prático e 

ágil, buscando a melhor solução 
para o Cooperado.

instituição comprometida com a 
inclusão financeira e eficiência 

operacional, sendo referência de 
preço na área de atuação.

ser cooperativa

pertencimento

agilidade e
simplicidade

preÇo referência

posicionamento
ESTrATéGiCO

6  |  PlAnEjAmEnTO ESTrATéGiCO 2018 - 2020 



no Foco Principal de nossas ações, reconhecemos um 
grupo composto por: pessoas físicas e micro e 
peQUenas empresas.

no foco Complementar, temos: 
pessoas físicas alta renda e mÉdias empresas.

Ainda nestes grupos, nosso alcance é limitado. Para facilitar 
e acelerar a nossa aproximação de novos Cooperados, 
temos:  associaÇÕes parceiras, como associaÇÕes 
comerciais, sistemas cooperativos, entre oUtros.

posicionamento
DE mErCADO

associações
parceiras
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mapa estratÉgico

Para que possamos vislumbrar com mais clareza o que é necessário 
fazer para que nossos sonhos e projetos saiam do papel nos 
próximos três anos, desenhamos o nosso mapa estratégico como 
uma carta náutica, colocando as nossas diretrizes atreladas aos três 
aspectos da nossa organização como um ser vivo, nessa grande 
viagem: tripulação, barco e destino.

veJa a segUir
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mapa estratÉgico
tr

ip
U

la
ÇÃ

o

Promover a evolução no processo de seleção dos novos 
colaboradores, reforçando o alinhamento dos valores 
cooperativistas, além de oportunizar desenvolvimento e 
crescimento dos talentos.

Aprimorar a gestão e 
as políticas para atrair e 

reter talentos.

Aprimorar os canais e formas para garantir que a 
comunicação seja uniforme para toda a Cooperativa. 
independente de qual área ou Posto de Atendimento, 
a informação precisa ser compartilhada em sua 
essência e de forma assertiva.

Aprimorar a 
comunicação para 

que ela seja assertiva 
em todos os níveis. 

Proporcionar programas de educação para 
desenvolvimento dos colaboradores, em todos os cargos, 
de forma a garantir evolução para o indivíduo, por 
consequência para a Cooperativa e seus Cooperados.

Promover o 
desenvolvimento técnico 
e comportamental para 

os colaboradores em 
todos os níveis.

Ba
r

co
 

Garantir o crescimento equilibrado em todos os sentidos, 
pautado em valores e princípios que norteiam a qualidade 
dos serviços prestados e a excelência do atendimento.

Crescimento 
sustentável.

Buscar a eficiência operacional do negócio, através 
de uma gestão eficiente dos recursos.

Eficiência operacional.

Oferecer um ambiente acolhedor, simples e moderno para 
propiciar um ambiente adequado aos colaboradores e para 
atendimento aos Cooperados.

revitalização da 
estrutura física.

repensar constantemente métodos, modelos e estruturas, 
a fim de evoluir e propiciar a transformação da Cooperativa, 
mantendo a sua essência.

inovação.

Descrição das Diretrizes Estratégicas
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d
es

ti
n

o

Oferecer ao Cooperado um atendimento ágil, 
com soluções adequadas às suas necessidades, 
garantindo otimização de tempo para o 
Cooperado e a sua satisfação.

Atendimento 
rápido e 

assertivo (ágil).

Disponibilizar aos Cooperados, serviços de qualidade, 
que atendam sua necessidade de acordo com o 
cenário atual e a evolução do mercado.

Oferecer produtos 
e serviços com 

qualidade e no tempo 
certo (acompanhando 

o mercado).

Tornar claro os benefícios de fazer parte de uma 
Cooperativa sólida, bem como oportunizar o acesso à 
mais pessoas, através do seu crescimento, reforçando 
o Cooperativismo como um modelo de negócio 
socioeconômico sustentável.

Ampliar a 
participação 
no mercado, 

fortalecendo a 
marca, evidenciando 
o nosso modelo de 
negócio e solidez.

O Cooperado perceber a Cooperativa como solução 
integral para o que necessita.

Ser a principal instituição 
financeira do Cooperado.

Disponibilizar canais de comunicação para tornar o 
contato e a relação entre Cooperado – Cooperativa 
mais simples e dinâmico, de acordo com a evolução 
dos meios de comunicação.

Aprimorar e inovar o 
processo e canais de 

comunicação.

Estas 12 diretrizes estratégicas estão desdobradas em planos táticos e operacionais 
que totalizam 118 projetos, que serão executados até 2020 para a concretização do 
que está previsto neste Planejamento Estratégico.
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