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RESUMO

MARTINS, Poliana; Avaliação de desempenho em cooperativas de crédito: um
estudo à luz da estratégia de operações de serviços. 2019. 180 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) – Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção e Sistemas, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato
Branco, 2019.

Nesta pesquisa será abordado o estudo da avaliação de desempenho em estratégia de
operações no contexto de cooperativas de crédito, buscando demonstrar como o
conteúdo da estratégia de operações está presente na estruturação de modelos singulares
de avaliação de desempenho organizacional por meio da metodologia MCDA-C. O
objetivo principal deste estudo é realizar a confrontação entre as origens de
conhecimento, por meio da análise do conteúdo da estratégia de operações de serviço,
proposto pela literatura e validado por especialistas, com o conteúdo elaborado na
construção de modelos de avaliação de desempenho em 4 contextos decisórios. Os
objetivos específicos da pesquisa são (i) Mapeamento do estado atual da literatura sobre
o tema de avaliação de desempenho em cooperativas de crédito; (ii) Realização de
pesquisa com especialistas para identificação do conteúdo que os mesmos julgam
relevantes para a avaliação de desempenho em cooperativas de crédito; (iii) Definição
ilustrativa do principal conteúdo da estratégia de operações: objetivos de desempenho e
áreas de decisão; (iv) Construção de um modelo de avaliação de desempenho para cada
contexto e (v) Realização da confrontação entre os modelos construídos para as
diferentes gestões e contextos. Os resultados da pesquisa forneceram um conjunto de
dados externos ao contexto que foi utilizado como suporte teórico para as confrontações
realizadas; estruturação de 4 modelos singulares de avaliação de desempenho
organizacional realizados por meio da metodologia MCDA-C; interpretação conceitual
das lentes da estratégia de operações realizadas nos mapas cognitivos dos modelos, que
comprovaram a identificação do conteúdo da estratégia de operações nos modelos; e
confrontação entre os modelos construídos que comprovaram a singularidade dos
mesmos. As conclusões apontam que a integração da avaliação de desempenho
organizacional e estratégia de operações pode oferecer vantagem competitiva às
organizações, pois permitem identificar oportunidades de melhoria que oferecem
alavancagem do desempenho estratégico das empresas.
Palavras-chave: Cooperativas de crédito. Avaliação de Desempenho. Estratégia em
operações. MCDA-C.

ABSTRACT

MARTINS, Poliana; Performance evaluation in credit cooperatives: a study in the
light of the service operations strategy. 2019. 180 f. Dissertation (Master in
Production Engineering and Systems) – Graduate Program in Production Engineering
and Systems, Federal Technological University of Paraná. Pato Branco, 2019.

In this research, the study of the evaluation of the performance of operations in the
context of credit cooperatives will be studied, aiming to demonstrate if the content of
the operations strategy is present in the structuring of unique models of evaluation of
organizational performance through the methodology MCDA-C .The main objective of
this research is to compare the origins of knowledge by analyzing the content of the
service operations strategy, proposed by the literature and validated by experts, with the
content elaborated in the construction of performance evaluation models in 4 decision
contexts. The specific objectives of the research are: (i) Mapping the current state of the
literature on the subject of performance evaluation in credit cooperatives; (ii) Conduct
research with specialists to identify the content that they deem relevant for the
evaluation of performance in credit cooperatives; (iii) Illustrative definition of the main
content of the operations strategy: performance objectives and decision areas; (iv)
Construction of a performance evaluation model for each context and (v) Realization of
the confrontation between the models built for the different management and contexts.
The results of the research provided a set of data external to the context that was used as
theoretical support for the confrontations carried out; structuring of 4 unique models of
organizational performance evaluation performed using the MCDA-C methodology;
conceptual interpretation of the lenses of the operations strategy carried out on the
cognitive maps of the models, which proved and identified the content of the operations
strategy in the models; and confrontation between the constructed models that proved
the singularity of the models. The conclusions point out that the integration of
organizational performance assessment and operations strategy can offer competitive
advantage to organizations, since it allows identifying opportunities for improvement
that offer leverage of strategic performance of companies.
Keywords: Credit Cooperatives. Performance Evaluation. Operations strategy. MCDAC.
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1. INTRODUÇÃO
Nesta seção será abordado: (i) contextualização e problema de pesquisa; (ii)
objetivos; (iii) justificativa; (iv) delimitação da pesquisa; e (v) estrutura do trabalho.
1.1.

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA
Os autores Ferreira; Gonçalves; Braga (2007) conceituam cooperativas de

crédito como instituições financeiras que tornam o acesso ao crédito mais fácil e barato,
uma vez que reduzem os juros bancários, especialmente taxas de cheque especial e de
empréstimos. Desta maneira, diferenciam-se das outras instituições financeiras por
conta de seus objetivos e pelo público que pretendem atingir.
Conforme o observado por Abarghani et al. (2013) as cooperativas surgiram
com o propósito de unir pessoas voluntariamente para trabalharem de forma eficiente na
obtenção de benefícios econômicos e sociais, além de contribuírem com o
desenvolvimento das comunidades regionais, com a geração de empregos, renda e
suporte de ações sociais.
As cooperativas de crédito atuam como instituições que adotam um modelo de
gestão participativo, deste modo precisam demonstrar a eficácia da gestão de assuntos
financeiros para os diversos públicos interessados (MCKILLOP; GLASS; FERGUSON,
2002). Para conduzir esta gestão participativa é necessário que os gestores façam uso de
um método de avaliação objetivo que permita identificar os pontos a serem melhorados
e que possam viabilizar uma análise criteriosa, em tempo real e menos dispendiosa do
desempenho da cooperativa de crédito (VILELA; NAGAMO; MERLO, 2007).
Segundo Leismann e Carmona (2010), o sistema financeiro no Brasil está
concentrado em poucos e grandes bancos com centenas de agências espalhadas pelo
país. Entretanto, a quantidade de instituições que atuam na ponta do varejo, ofertando
produtos e serviços aos pequenos tomadores é relevante, neste sentido, destacam-se as
cooperativas de crédito e similares, com atuação voltada às microfinanças.
Carvalho et al. (2015) pontua que como todas as instituições financeiras, as
cooperativas de crédito arrecadam fundos de agentes superavitários (cooperados) por
meio de taxas de remuneração e os emprestam aos agentes deficitários (que também são
cooperados) que pagam taxas do empréstimo a cooperativa.
Assim, conforme Garden e Ralston (1999), as cooperativas de crédito operam de
forma solidária, principalmente oferecendo empréstimos e financiamentos a seus
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membros, o capital gerado geralmente sob forma de reservas que são acumuladas e
realizadas em benefício de seus associados. Contudo, as cooperativas de crédito
mantiveram como seu principal princípio a reciprocidade, o que significa um membro
um voto, independentemente do tamanho dos depósitos ou empréstimos do indivíduo.
As principais funções de uma cooperativa de crédito são a provisão de
empréstimos financeiros individuais com base em ganhos coletivos, atingindo
praticamente todos os serviços de um banco, porém menos oneroso na grande maioria
das operações, sendo assim uma alternativa para fornecer demanda de crédito ao
mercado (SILVA et al., 2017). A principal força das cooperativas de crédito reside nesta
filosofia, no entanto a flexibilização das exigências de certos passivos trouxe maior
concorrência com outras instituições financeiras, especialmente com os bancos, pois a
isenção fiscal de alguns aspectos oferece às cooperativas maior vantagem competitiva
(GODDARD et al, 2002).
Ademais, Carvalho et al. (2015) coloca que ao analisar o desempenho
organizacional das cooperativas de crédito, as características inerentes a essas
instituições devem ser consideradas. Nas cooperativas de crédito o superávit é gerado
por operações com membros e são denominados sobra ou resíduo que são reinvestidas
nas cooperativas ou devolvidas aos membros de acordo com o volume de operações,
transações e depósitos na cooperativa.
Considerando que as organizações estão inseridas em um ambiente complexo e
dinâmico e devem desenvolver sistemas flexíveis para a gestão das suas operações, bem
como acompanhar as mudanças no ambiente de negócios (PEREIRA et al, 2012). O
objetivo de qualquer organização empresarial é melhorar o seu desempenho
organizacional, por meio de diversos tipos de medidas de desempenho, podendo as
instituições avaliar a eficiência e eficácia dos seus processos em relação aos seus
objetivos estratégicos (CHEN; CHEN; PENG, 2008).
Porter (1996) complementa que, as organizações precisam ser flexíveis para
poderem atender rapidamente às alterações competitivas do mercado e precisam
estabelecer estratégias para se compararem com os concorrentes (benchmarking), com o
propósito de obter maior eficiência e evoluir continuamente. O sucesso da estratégia
depende da capacidade de conseguir fazer muitas coisas bem e saber integrá-las, caso
não houver adaptação entre as atividades, não haverá estratégia distintiva nem
sustentabilidade, visto que os resultados dependem da eficiência operacional.
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Corrêa e Gianesi (2019, p. 117) afimam que a principal preocupação das
empresas tem se voltado para como gerenciar suas operaçãoes de modo a obter, manter
e ampliar o seu poder competivivo, para isso podem fazer uso de estratégia de
operações que é uma ferramenta cujo objetivo é o aumento da competitividade. A
estratégia de operações procura obter e organizar os recursos e processos para formar
um padrão de decições coerente e coeso, para que a gestão possa prover um conteúdo
adequado de características de desempenho que possibilite à organização a competitir
eficazmente no futuro.
Os autores Hayes e Upton (1998) pontuam que a estratégia então se torna
principalmente uma questão de encontrar a “posição” certa no mercado e criar uma
estratégia baseada em operações de serviços, sustentada nos recursos, nas pessoas da
empresa e nos processos operacionais, tende a ser menos visível para os concorrentes
que não conseguem identificar facilmente a eficácia potencial da organização.
Nesta pesquisa, será abordado o estudo da avaliação de desempenho em
etratégia de operações, no contexto de cooperativas de crédito, buscando demonstrar
como o conteúdo da estratégia de operações está presente na estruturação de modelos
singulares de avaliação de desempenho organizacional por meio da metodologia
MCDA-C (Metodologia Multicritério de Apoio da Decição Construtivista).
Diante do exposto, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Como e em que
perspectivas o conteúdo da estratégia de operações está presente em modelos de
avaliação de desempenho de diferentes contextos decisórios? Tal questão baseia-se na
confrontação entre as origens de conhecimento para avaliar o desempenho em estratégia
em operações de serviços de cooperativas de crédito.
1.2

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO
Com base na pergunta de pesquisa o objetivo geral desta pesquisa é verificar

como em que perspectivas o conteúdo da estratégia de operações está presente em
modelos de avaliação de desempenho, por meio da confrontação entre as origens de
conhecimento externos e dos contextos decisórios.
Os objetivos específicos da pesquisa em um primeiro momento, são para criar
um conjunto de fontes de dados externos ao contexto para servirem de base à
confrontação entre a origem do conhecimento que será elaborado por meio do (i)
Mapeamento do estado atual da literatura sobre o tema de avaliação de desempenho em
cooperativas de crédito realizado com a revisão de literatura; (ii) Execução da pesquisa
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com especialistas para identificação do conteúdo que os mesmos julgam relevantes para
a avaliação de desempenho em cooperativas de crédito; (iii) Definição ilustrativa do
principal conteúdo da estratégia de operações: objetivos de desempenho e áreas de
decisão.
Em segundo momento, os objetivos específicos são de criar um conjunto de
dados no contexto decisório por meio da (iv) Construção de um modelo de avaliação de
desempenho para cada contexto, levando em consideração a opinião dos gestores, que
vise identificar, operacionalizar e mensurar critérios que permitam avaliar o
desempenho de cooperativas de crédito e (v) Realização da confrontação entre os
modelos construídos para as diferentes gestões e contextos.
1.3

JUSTIFICATIVA
O estudo justifica-se pelas contribuições teóricas e práticas que pretende

apresentar. Como contribuição teórica pode ser demonstrada pela apresentação de um
processo padronizado para realizar a revisão da literatura e estruturação dos modelos e
contribuição para o meio acadêmico, ampliando os conhecimentos sobre o tema de
avaliação de desempenho organizacional e estratégia de operações.
As contribuições práticas são para o auxílio na gestão de cooperativas de crédito,
na proposição de um modelo para avaliar o desempenho onde será possível identificar
os indicadores para mensurar o desempenho, estabelecidos pela opinião dos gestores.
Assim, a proposta de um modelo para qualificar o desempenho em estratégia de
operações de cooperativas de crédito visa adequar-se às características do contexto,
delimitando indicadores de avaliação do desempenho que possam avaliar suas
operações e auxiliar na administração para melhorar seu desempenho global e o
conteúdo da estratégia de operações busca apoiar os gestores na elaboração de planos de
ações que visam o monitoramento do desempenho das agências estudadas.
A estratégia depende de atividades únicas, assim a estratégia consiste em ser
diferente. Significa escolher deliberadamente um conjunto de atividades para fornecer
uma combinação única de valor (PORTER, 1996). No caso específico de serviços, a
pressão por competitividade pode ser evidenciada pela internacionalização de empresas
de serviços, que chegam a atuar em diversos locais, principalmente nas atividades de
transporte aéreo, negócios financeiros, publicidade, alimentação entre outros. Deste
modo, quanto melhor for entendido o papel estratégico de operações para o desempenho
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das empresas, melhor vai ser o desenvolvimento da competitividade como um todo
(CORRÊA; GIANESI, 2019 p.54)
Por meio da metodologia MCDA-C, é possível desenvolver um modelo de
avaliação de desempenho único que leva em consideração a singularidade do contexto,
visto que, Bortoluzzi; Ensslin; Ensslin (2011) colocam que a identificação dos critérios
relevantes para a estruturação do modelo, é realizado por meio de um processo que tem
como objetivo gerar conhecimento no decisor sobre quais aspectos são importantes no
contexto e que necessitam ser considerados em um modelo de avaliação de
desempenho.
As cooperativas de crédito foram escolhidas como objeto de pesquisa, devido ao
fato que apesar da participação das cooperativas de crédito no agregado das operações
de crédito do segmento bancário nacional, ainda ser considerada pequena, o contínuo
crescimento demonstra a importância deste setor. Assim, analisar o desempenho dessas
cooperativas torna-se relevante na medida em que os incentivos à expansão do setor
podem, muitas vezes, não ser acompanhados pela eficiência destas instituições
(FERREIRA, et al 2007). As cooperativas de crédito têm crescido no Brasil, nos
últimos anos e parte deste crescimento decorre do desenvolvimento do agronegócio
brasileiro, de benefícios fiscais e da prestação de serviços financeiros a custos mais
baixos. Entretanto, no Brasil existem poucos estudos sobre cooperativas de crédito
(CARVALHO, et al 2014).
Deste modo, com a análise do recorte da literatura realizado para esta pesquisa,
foi verificado que a maioria dos estudos realizados em cooperativas de crédito, estão
voltados à análise dos resultados quantitativos, oriundos dos relatórios financeiros (que
podem ser comprovados por meio do Apêndice I). Assim, esta pesquisa está justificada
pela oportunidade da realização de um estudo que considere os aspectos únicos de cada
unidade estudada, identificando quais são as estratégias relevantes de cada contexto para
a avaliação do desempenho organizacional, realizado por meio de um modelo de
avaliação.
Ademais, desta pesquisa está justificada também na possibilidade da realização
da confrontação entre as origens do conhecimento, ou seja, na demonstração do
conteúdo proposto pela literatura e especialistas para avaliar o desempenho em
estratégia de operações de cooperativas de crédito, confrontado com o conteúdo
construído com os gestores das cooperativas de crédito na estruturação dos modelos
com base nas singularidades dos contextos. Assim, será possível por meio desta
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pesquisa comparar a teoria com a prática, demonstrando se o conteúdo da literatura de
estratégia de operações é realmente utilizado nos contextos decisórios.
1.4

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
Esta pesquisa está delimitada nos seguintes aspectos: (i) para a revisão da

literatura será realizado um recorte da literatura nas bases de dados Scielo, Scopus e
Web of Science e as buscas realizadas sem delimitação temporal; (ii) o estudo se dará
em 4 contextos decisórios diferentes, sendo Cooperativa 1 (unidade 1 e unidade 2) e
Cooperativa 2 (unidade 3 e unidade 4). As unidades das cooperativas foram
selecionadas pela disponibilidade dos gestores para a realização da pesquisa, todas estão
localizadas no Oeste de Santa Catarina e possuem características semelhantes, no
tocante ao desenvolvimento econômico e porte do município onde estão localizadas.
1.5

ESTRUTURA DO TRABALHO
A dissertação está estruturada em 5 capítulos. No capítulo de introdução foram

apresentados a contextualização e problema de pesquisa, objetivos gerais e específicos,
justificativa e delimitação da pesquisa. O capítulo 2 aborda a fundamentação teórica do
estudo o qual apresenta os principais conceitos sobre o tema de pesquisa. No capítulo 3
é abordada a metodologia, bem como os procedimentos realizados para o
desenvolvimento da pesquisa. Os resultados são apresentados da seguinte forma:
Capítulo 4: Conjunto de dados externos ao contexto; Capítulo 5: Modelos de avaliação
de desempenho por meio da MCDA-C; Capítulo 6: Confrontação dos resultados; no
capítulo 7 são apresentadas as conclusões da pesquisa.
Após os 7 capítulos para complementação do tema, tem-se os apêndices com:
Apêndice A: Resultado da pesquisa com especialistas; Apêndices B, C, D, E: Material
completo dos modelos desenvolvidos e análises realizadas nas agências.
Artigos oriundos dos resultados obtidos paralelamente a esta pesquisa:
Apêndice F: Análise das características das publicações sobre avaliação de desempenho
organizacional em cooperativas de crédito; Apêndice G: Características dos objetivos de
desempenho de uma cooperativa de crédito; Apêndice H: Planejamento, programação e
controle das operações de serviço: análise de uma cooperativa de crédito; Apêndice I:
Modelo de avaliação de desempenho de cooperativas de crédito: um estudo baseado na
análise fatorial exploratória.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo tem o objetivo de fundamentar teoricamente o tema de avaliação
de desempenho organizacional e estratégia de operações em serviços, o qual procura
oferecer os alicerces da literatura para o tema em questão.
2.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
A avaliação de desempenho organizacional é um processo de gestão adotado
para construir, fixar e disseminar conhecimentos por meio da identificação,
organização, mensuração e integração dos aspectos, de determinado contexto,
considerado relevante para medir e gerenciar o desempenho dos objetivos estratégicos
de uma organização (ENSSLIN; ENSSLIN, 2009). O conceito apresentado é o registro
da filiação teórica sobre avaliação de desempenho organizacional adotada para o
presente estudo.
Valmorbida et al. (2012) complementam o conceito apresentado e afirmam que
neste âmbito, avaliar o desempenho organizacional é antes de tudo construir, fixar e
disseminar conhecimento sobre o contexto a ser avaliado, também é um processo de
gestão, ou seja, existem outras formas de gestão, no entanto, a avaliação de desempenho
é um dos processos existentes para fazer a gestão de uma organização.
Rosa et al (2012) fundamenta que a avaliação de desempenho proporciona o
conhecimento de cada contexto e que as decisões sejam tomadas com base no
entendimento do que os tomadores de decisões (gestores) julgam relevantes para o
contexto. Assim, a avaliação de desempenho é fundamenta em seis paradigmas
construtivistas: (i) identidade; (ii) conhecimento limitado; (iii) entidade social; (iv)
aprendizagem recursiva e participava; (v) princípios de medição e (vi) legitimidade e
validação por meio da transparência do decisor.
Dutra (2005) coloca que existem várias metodologias para avaliar o desempenho
organizacional, estas foram desenvolvidas de forma geral para cumprir duas finalidades
macro e micro. Avaliar o desempenho de perspectiva macro considera a organização de
uma forma geral, ou seja, uma visão de um todo, quanto à perspectiva micro considera
apenas uma área ou um contexto específico dentro da organização.
Neste âmbito, as metodologias para avaliar o desempenho podem auxiliar a
gestão, não somente considerando aspectos financeiros, mas também principalmente nas
questões de cunho gerencial para formular, reformular ou avaliar o processo
administrativo das organizações (CALLADO; CALLADO; MENDES, 2015). Destaca-
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se assim, que somente a análise quantitativa fornecida pelos indicadores de controle
gerencial, não são suficientes para avaliar a eficácia e eficiência das ações nem fornece
direcionamento das ações futuras. Deste modo, é necessária uma avaliação combinada
quantitativa e qualitativa que leve em consideração as especificidades do contexto para
compreender possíveis variações de resultado (GALLON; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011).
Bortoluzzi; Ensslin e Ensslin (2011) colocam que a metodologia MCDA-C,
atende aos paradigmas da avaliação de desempenho organizacional, visto que esta
metodologia é realizada por meio de um processo, que tem como principal objetivo
gerar conhecimento no decisor sobre quais aspectos são importantes no contexto e que
necessitam ser considerados em um modelo de avaliação de desempenho. Assim, as
informações geradas pelos sistemas de avaliação de desempenho permitem apoiar o
gestor no gerenciamento das potencialidades e fragilidades da organização, buscando
alavancar o desempenho organizacional.
2.2 ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS
Para a gestão, estratégia é um plano unificado abrangente e integrado projetado
para garantir que os objetivos da empresa sejam alcançados (MINTZBERG, 1987). A
estratégia é a criação de uma posição única e valiosa que engloba um conjunto diferente
de atividades. Assim, se houvesse apenas um posicionamento ideal, não haveria a
necessidade de estratégia (PORTER, 1996).
Slack e Lewis (2017, p.41) definem estratégia de operações sendo um padrão
total que moldam as capacidades de longo prazo de qualquer tipo de operação e sua
contribuição para a estratégia global é dada por meio da reconciliação continua dos
requisitos de mercado e dos recursos de operações. Levando em consideração que todas
as organizações têm mercado e possuem ou implantam recursos, deste modo, todas
estão preocupadas com a conciliação de mercados e recursos.
Gianesi e Corrêa (1994) destacam que por muito tempo acreditava-se que a
única contribuição da área de operações era a redução de custos, desta forma, o aumento
dos lucros era tido como principal objetivo da área de operações. Entretanto, esta visão
tem mudado e atualmente, a função das operações é valorizada principalmente para
atingir os objetivos estratégicos da organização.
Munik, Pinheiro de Lima e Gouvêa da Costa (2012) complementam que, a
gestão estratégica de operações tem como objetivo estabelecer critérios para o
desenvolvimento de metas e otimização dos resultados da organização, visando atender
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as necessidades dos clientes e mercado, mantendo o posicionamento da empresa dentro
do seu mercado de atuação.
Slack et al (2013, p.60) define que a curto prazo, a finalidade da estratégia de
operações é assegurar que os recursos das operações possam satisfazer as necessidades
do mercado, em longo prazo deve formar capacidades dentro de seus recursos que
permitirão a organização fornecer algo para o mercado que seja de difícil imitação dos
concorrentes. Estes dois objetivos são as perspectivas das necessidades do mercado e
perspectivas da capacidade de recursos das operações.
Os mesmos autores ainda colocam que, uma estratégia de operações deveria
indicar em geral, a melhor forma de a operação alcançar seus objetivos de desempenho.
Por exemplo, uma empresa poderia especificar que tentará reduzir custos por meio da
terceirização ou poderia ainda oferecer um conjunto de produtos ou serviços
personalizados.
Corrêa e Gianesi (2019, p. 55) apontam que para avaliar o desempenho da área
de operações devem ser utilizados critérios que sejam capazes de avaliar o quão bem a
empresa compete, o que envolve a consideração de várias dimensões de desempenho
como: qualidade, confiabilidade, prazos, flexibilidade, entre outros. Esta consideração é
importante no caso de serviços, pois alguns gestores estão trazendo técnicas de controle
de produtividade da indústria para serviços, esquecendo-se que a competitividade se dá
também por meio de outras dimensões (não apenas custos), as quais podem ser
conflitantes com uma preocupação obsessiva para com a produtividade.
Conforme proposto por Munik, Pinheiro de Lima e Gouvêa da Costa (2012), a
gestão estratégica de operações necessita de um processo sistematizado para sua
aplicação nos ambientes empresarias, ou seja, alguns procedimentos formalizados
devem ser desenvolvidos de acordo com um modelo, um processo lógico passível de
ajustes de acordo com as mudanças dos cenários, mercados e objetivos pretendidos, o
que irá garantir a competitividade da empresa.
Os principais elementos que definem o conteúdo de uma estratégia em operações
em serviços são os critérios competitivos (objetivos de desempenho), relacionados com
a estratégia do negócio da empresa e as categorias ou áreas de decisões, que são
relacionadas com as políticas adotadas pela função produção e operações da empresa
(PIRES, 1995 apud BESERRA et al, 2010).
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2.2.1 Objetivos de Desempenho
Para Silva e Pinheiro de Lima (2015), os objetivos de desempenho são índices
de monitoramento de situações que podem ser acompanhadas, os quais permitem
manter, mudar ou adaptar as estratégias de tomada de decisões. As mais diversas
situações, incluindo situações abstratas, podem ser medidas e são instrumentos que
fornecem dados para serem mensurados.
Slack; Chambres; Johnston (2002) colocam que em nível estratégico, os
objetivos de desempenho relacionam-se com os interesses dos stakeholders da
operação, isto é, a responsabilidade da empresa com os consumidores, fornecedores,
empregados e sociedade em geral, que formam uma base para todo o processo
decisório.
Adicionalmente, Fusco e Sacomano (2007) observam que, o grau com que uma
organização atende às exigências dos consumidores de seus produtos ou serviços é
determinado pelo desempenho de sua função, produção nos objetivos de desempenho
que influenciam os fatores competitivos. Esta lista de objetivos não pretende ser
exaustiva, isto é, depende das circunstâncias das atividades, onde outros fatores também
podem ser considerados.
Como afirmam Corrêa e Gianesi (2019, p. 118), os objetivos de desempenho
referem-se aos critérios competitivos que devem ser estabelecidos e priorizados pelas
necessidades e/ou expectativas do mercado, nos quais o sistema de operações precisa
atingir excelência, ou seja, ser melhor que a concorrência, em determinados critérios, os
quais devem refletir os fatores que determinam a satisfação do cliente.
No Quadro 1, estão apresentados os objetivos de desempenho para operações de
serviços propostos por Gianesi e Corrêa (1994), bem como o significado conceituado
com base na literatura.
Objetivos de
desempenho
Consistência

Competência

Significado
Conformidade com a experiência anterior, ausência de variabilidade no resultado ou
no processo. A consistência na prestação de serviços auxilia na formação de uma
expectativa no cliente que considera o fornecedor do serviço capacitado em prestar
determinado serviço, isto pode fazer o consumidor a repetir a compra, caso perceba
segurança de que o fornecedor por repetir o feito (Gianesi; Corrêa, 1994).
Refere-se a habilidade e ao conhecimento do fornecedor para executar o serviço,
relacionando as necessidades técnicas dos consumidores. Quanto mais complexas as
necessidades dos clientes, mais estarão buscando alta competência do fornecedor do
serviço. Este critério está presente sempre que o cliente necessitar de algum
diagnóstico, principalmente quando não se considera hábil para identificar suas reais
necessidades (Gianesi; Corrêa, 1994).
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Rapidez/
Velocidade de
entrega

Atendimento/
Atmosfera

Flexibilidade

Credibilidade/
Confiança

Acesso

Tangibilidade

Custo

Tempo que o consumidor precisa aguardar para receber determinado produto ou
serviço. A rapidez da operação interna é evidenciada pela resposta rápida aos
consumidores externos que por sua vez é baseada na agilidade para a tomada de
decisões, movimentação de materiais e das informações internas da operação (Slack
et al, 2006).
Refere-se a quão agradável é a experiência que o cliente tem durante um processo de
prestação de serviço, ou seja, a atenção personalizada dispensada ao cliente por parte
da empresa, o cliente pode estar presente e participar do processo de prestação do
serviço (Gianesi; Corrêa, 1994).
Capacidade de a organização mudar a operação de alguma forma, podendo alterar o
que a operação faz, como faz ou quando faz. A grande maioria das operações devem
oferecer condições de mudança para satisfazer as necessidades dos consumidores
(Slack et al, 2006).
Significa realizar as coisas se tal forma que os consumidores possam receber seus
bens e serviços na data em que foram prometidos. Em alguns bens ou serviços o
consumidor conseguirá julgar a confiabilidade somente após o produto ou serviço ter
sido entregue. Entretanto, o nível de confiabilidade, uma vez percebido pelo
consumidor, afetará a chance de o serviço ser adquirido novamente pela mesma
pessoa (Fusco; Sacomano, 2007).
Facilidade de o cliente entrar em contato com o fornecedor do serviço. Várias
características contribuem para a facilidade de acesso: localização, disponibilidade de
estacionamento, amplo horário de atendimento, disponibilidade de linhas telefônicas,
entre outras (Gianesi; Corrêa, 1994).
Refere-se à qualidade e/ou aparência de qualquer evidência física do serviço ou do
sistema de operações, isto é, são os bem-facilitadores, equipamentos, instalações,
pessoal ou também outros consumidores. Este critério é relevante, pois é difícil o
consumidor avaliar o serviço antes da compra, deste modo o consumidor fica atento
aos aspectos que ele consegue avaliar facilmente: os itens tangíveis (Gianesi; Corrêa,
1994).
Quanto menor o custo para produzir bens ou serviços, menor pode ser o preço
oferecido para os consumidores, ou seja, custos menores permitem a redução dos
preços ou aumento dos lucros ou até mesmo uma combinação de ambos (Fusco;
Sacomano, 2007).

Quadro 1: Objetivos de desempenho para operações de serviço.

Fonte: Adaptado de Gianesi; Corrêa (1994); Slack et al (2006); Fusco; Sacomano, (2007).

Por meio dos objetivos de desempenho propostos pelos autores, ramo de negócio
deve estabelecer quais critérios pretende priorizar, levando em consideração as
características do contexto no qual se enquadra, ou seja, necessita verificar quais
objetivos de desempenho são necessários utilizar para aumentar a competitividade no
cenário no qual a empresa está inserida.
Assim, Alves; Santos; Souza Neto (2014) enfatizam que a questão é se existe
possibilidade de ser competitivo em todos os objetivos de desempenho, isto é, quando
existe a possibilidade de melhorar em um critério, outro por consequência pode ter
declínio, esta situação chama-se trade-offs, que representam um conflito de escolhas, é
uma questão onde é preciso abrir mão de uma coisa em função de outra.
Assim, Skinner (1969) coloca que, as variáveis de custo, tempo, qualidade,
restrições tecnológicas e satisfação do cliente, por exemplo, estabelecem limites sobre o
que a gestão pode fazer, reforçam compromissos e demandam de um reconhecimento
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explícitos de uma infinidade de trade-offs e escolhas que são necessários para manter as
operações.
Adicionalmente, para Gianesi e Corrêa (1994), manter o foco nas operações por
meio da priorização de alguns poucos critérios, para que se direcionem os esforços nos
critérios competitivos que o mercado pretendido valoriza, para isso pode ser utilizado
uma escala com o objetivo de identificar os critérios ganhadores de pedidos,
qualificadores e poucos relevantes.
Silva e Pinheiro de Lima (2015) reforçam a ideia da implantação dos objetivos
de desempenho, pois estes podem oferecer melhorias na gestão organizacional, uma vez
que apontam os itens que merecem maior atenção e dedicação dentro da organização,
fazendo com que a para estes pontos sejam utilizadas novas estratégias para melhorálos. Os objetivos de desempenho também são um importante fator no embasamento das
tomadas de decisões e na formulação de novos planos de ação no contexto
organizacional.
2.2.2 Áreas de Decisão
Alves Filho; Nogueira e Bento (2014) propõe que para a organização possuir
foco estratégico bem definido, exigirá das operações um conjunto de recursos, que
possam ser efetivamente aplicados em uma tarefa de operações, ou seja, para as
operações ou para a atividade de produção, o foco é refletido na configuração das áreas
de decisão de operações. Assim, as ações podem ser realizadas nas áreas de decisão para
melhorar as prioridades competitivas, com base na estratégia competitiva adotada.
Slack et al (2009), caracteriza as áreas de decisão como a estrutura e a
infraestrutura necessária para a organização funcionar, como instalações, tecnologia de
processos, controle da qualidade, planejamento e controle da produção entre outros,
nestas áreas os recursos deverão ser alocados e ações deverão ser realizadas para o
aprimoramento do sistema, de forma a alcançar a excelência nos critérios competitivos
identificados como os objetivos da estratégia.
As áreas de decisão, conforme Corrêa e Gianesi (2019, p.120) são caracterizadas
como um conjunto de problemas afins, nos quais os gerentes de operações têm que se
preocupar, uma vez que estas exercem influência na competência do sistema de
operações, quanto aos critérios (objetivos) de desempenho que se pretende priorizar.
Deste modo, representam uma lista de verificações para se analisar e tentar formar um
padrão coeso e coerente de decisões, isto é, a realização da estratégia de operações.
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As áreas de decisão para serviços estão descritas no Quadro 02.
Áreas de decisão
Capacidade
Design de serviço

Instalações
Capacidade
e
demanda
Tecnologia
de
processo de serviço
Recursos humanos

Política de qualidade

Gerenciamento
fluxo e filas
Organização

de

Medição
desempenho
recompensas

de
e

Sistemas
de
informação
Gestão de clientes

Sistemas de melhoria
contínua
Planejamento
e
controle
de
operações
Gestão de materiais

Descrição
Visão do serviço, caminhos de desenvolvimento e melhores práticas.
Conteúdo dos pacotes de serviços renderizados; "foco"; capacidade de resposta;
alavancagem de valor (análise de benefício de custo versus avaliação de criação
de valor).
Localização; descentralização; layout; arquitetura; design de interiores, políticas
de manutenção.
Volume; capacidade de flexibilidade; comportamento da demanda; demanda e
ajuste de capacidade.
Interface do cliente; tecnologias de processo de trabalho: equipamentos,
automação, capacidade, flexibilidade.
Políticas de recrutamento, treinamento e desenvolvimento. Cultura
organizacional, liderança e estilos de gestão. Políticas de recompensa. Modelo
de gerenciamento de competências.
Políticas de qualidade, modelos, sistemas e processos; Técnicas, procedimentos
e ferramentas de qualidade. Processos de prevenção e tratamento de falhas;
políticas de garantia de serviço; padrões de serviço; necessidades do cliente e
monitoramento de expectativas.
Políticas de fila de serviços e processos de gerenciamento; gerenciamento de
percepção do tempo de espera do cliente.
Estrutura, organização e processos de gestão, níveis de centralização /
descentralização; sistemas
de planejamento e controle; papéisresponsabilidades-autonomia; processos de comunicação e aprendizagem.
Estrutura e uso de indicadores de desempenho. Medidas financeiras e não
financeiras. Relacionamentos entre o desempenho da entrega de serviços e os
sistemas e processos de recompensas. Design do sistema de avaliação. Defiínio
de prioridades; Defitiva dos padrões; técnicas e seleção de ferramentas.
Processos e sistemas de aquisição, análise e uso de dados e informações.
Nível de participação no processo de atendimento ao cliente; gerenciamento de
expectativas do cliente; processos de comunicação e informação do cliente;
desenvolvimento e treinamento de clientes.
Operações de serviço processam sistema de melhoria contínua, processos e
desenvolvimento de procedimentos.
Sistema de planejamento e controle de serviços; programação de serviços; regras
e processos de decisão.

Sistema de planejamento e controle de materiais; políticas de abastecimento;
design do armazém; níveis de disponibilidade.
Quadro 2: Descrição das áreas de decisão para serviços.
Fonte: Adaptado de Okoshi et al, 2015.

As áreas de decisão para serviços podem ser divididas em três grupos que
possuem decisões ligadas a: Projeto do sistema de serviços; Planejamento, programação
e controle dos sistemas de serviços; Qualidade e melhoria dos sistemas de serviços
(GIANESI; CORRÊA, 1994).
Desta maneira, Slack e Lewis (2017, p. 41), enfatizam que as áreas de decisão da
estratégia de operações podem ser vistas como uma lista de verificação (checklist) para
as mudanças práticas em cada área da execução da estratégia. Visto que, qualquer
tópico que trabalhe com operações, seja operacional ou estratégico, deve se preocupar
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com as questões práticas, isto é, as áreas de decisão são como é executada a criação dos
produtos ou serviços.
Corrêa e Gianesi (2019, p.122), complementam esta ideia e colocam que a lista
de áreas de decisão pode não ser perfeitamente adequada a todos os tipos de serviços,
porém deve ser utilizada como uma lista de verificação para que, em um caso especifico
um conjunto mais adequado de áreas de decisão estratégicas possa ser estabelecido.
Cada tipo de serviço necessita verificar quais áreas pretende priorizar, ou seja, mesmo
algumas áreas podem ser acrescentadas, enquanto outras, poderão ser consideradas
irrelevantes ou não aplicáveis, dependendo da situação do contexto.
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3 PLANEJAMENTO DA PESQUISA
Este capítulo tem o objetivo de apresentar os procedimentos utilizados para a
realização da pesquisa, deste modo contém as informações acerca do desenvolvimento e
execução, bem como as escolhas realizadas, durante o processo de condução do
trabalho.
3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
Este é um estudo voltado para a estratégia de operações de cooperativas de
crédito e busca propor modelos de avaliação de desempenho que auxilie na gestão das
mesmas. Caracterizado como uma pesquisa descritiva e explicativa que utiliza de dados
empíricos de um conjunto de estudos de casos realizados em cooperativas de crédito
para construir os modelos de avaliação de desempenho.
A fonte de coleta de dados é considerada secundária e primária. Secundária por
utilizar dados de estudos anteriores para a estruturação da pesquisa com especialistas. A
utilização dos dados primários é realizada com a busca de informações, diretamente
com os gestores das cooperativas de crédito para a construção dos modelos por meio da
metodologia MCDA-C com entrevistas realizadas com os gestores.
Considerado um estudo de caso de natureza empírica, que investiga um
determinado fenômeno, geralmente contemporâneo, dentro de um contexto real de vida,
quando as fronteiras entre os fenômenos e o contexto em que ele se insere não são
claramente definidas (MIGUEL, 2007). Também considerado como estudos de casos,
por ser um trabalho de caráter empírico que investiga um dado fenômeno dentro de um
contexto real e contemporâneo, utilizando-se de análise aprofundada de um ou mais
objetos de análise que são os casos, este tipo de análise possibilita amplo conhecimento
sobre o fenômeno (MIGUEL, 2012).
Considerada uma pesquisa descritiva, que são estudos com o objetivo principal
de realizar descrição das características de determinada população, fenômeno ou o
estabelecimento de relação entre as varáveis, uma de suas características está na
utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como questionário e a
observação sistemática (GIL, 2002, p.42).
Gil (2002, p.42) afirma que pesquisa explicativa tem como preocupação central
identificar os fatores que determinam os que contribuem para a ocorrência dos
fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade,
porque explica a razão e o porquê das coisas. Uma pesquisa explicativa pode ser a
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continuação de outra descritiva, visto que a identificação dos fatores que determinam
um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado.
O estudo também fará a combinação de abordagens qualitativas e quantitativas.
Um estudo qualitativo procura entender um determinado problema de pesquisa ou
tópico, a partir da perspectiva de uma população envolvida. Esse tipo de pesquisa é
baseado

na

obtenção

de

informações

específicas

sobre

valores

opiniões,

comportamentos e contextos (MACK et al, 2005). Já a pesquisa quantitativa é baseada
na possibilidade de poder realizar mensuração de variáveis, de forma que o pesquisador
deve capturar as evidências por meio da mensuração das variáveis. Deste modo,
nenhum subjetivismo estará influenciando a apreensão dos fatos no uso da indução para
a geração do conhecimento (MIGUEL et al, 2012 p. 47 e 48).
Deste modo, esta pesquisa é qualitativa, em todo o processo de estruturação dos
modelos de avaliação de desempenho e identificação do conteúdo da estratégia de
operações. O viés quantitativo deste estudo, se dá no momento da identificação das
escalas para os indicadores dos modelos de avaliação de desempenho.
Segundo Miguel et al (2012), a combinação de abordagens permite que a
vantagem de uma amenize a desvantagem da outra. Por exemplo, a abordagem
quantitativa é fraca, em entender o contexto do fenômeno, enquanto a qualitativa não é.
Por outro lado, a abordagem quantitativa é menos suscetível a viesses de coleta de
dados que a abordagem qualitativa. Assim, é possível fortalecer as abordagens
combinando-as.
3.2 DESIGN DE PESQUISA
A seguir serão esclarecidas as escolhas feitas, no decorrer da realização da
pesquisa, ou seja, serão apresentados os procedimentos realizados para a execução do
design da pesquisa, que está representado na Figura 1.
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Figura 1: Design de Pesquisa
Fonte: Dados da Pesquisa.

Esta pesquisa será desenvolvida em três etapas, primeiramente busca-se gerar
um (i) conjunto de fontes de dados externos ao contexto, relacionados à avalição de
desempenho e estratégia de operações de serviços de cooperativas de crédito, em
seguida, (ii) construção dos modelos de avaliação de desempenho, em quatro contextos
decisórios diferentes por meio da MCDA-C, para que seja possível realizar a (iii)
confrontação entre as origens do conhecimento e também a confrontação dos modelos
construídos.
3.2.1

Conjunto de fonte de dados externos ao contexto
A construção de um conjunto de fontes de dados externos ao contexto foi

realizada em duas etapas, isto é, foi elaborado a (i) revisão da literatura para possuir um
recorte das pesquisas sobre avaliação de desempenho em cooperativas de crédito; (ii)
pesquisa com especialistas para validar o conteúdo da estratégia de operações de
serviços proposta pela literatura para cooperativas de crédito; com estes resultados foi
elaborado um conjunto de dados a respeito do principal conteúdo da estratégia de
operações (objetivos de desempenho e áreas de decisão) para confrontar posteriormente
com o conteúdo dos modelos construídos. A seguir, serão demonstrados os
procedimentos realizados para a estruturação deste conjunto de dados, externo ao
contexto.
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3.2.1.1 Revisão da literatura
Neste estudo, o instrumento de intervenção utilizado para a revisão da literatura
é o Knowledge Development Process – Construtivist (ProKnow-C). Salienta-se que este
processo de revisão da literatura já foi utilizado em inúmeras pesquisas científicas como
nos estudos de Marcis et al (2018), Ensslin et al (2017), Dutra et al, (2015), Ensslin et
al (2014), entre outras pesquisas de revisão de literatura sobre avaliação de
desempenho.
Desenvolvido a partir dos anos de 2007 e 2008, pelo Laboratório de
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (LabMCDA-C), vinculado
ao Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC (Universidade do
Federal de Santa Catarina), este processo é composto por quatro etapas (i) seleção de
um portfólio bibliográfico sobre o tema de pesquisa; (ii) análise bibliométrica do
portfólio; (iii) análise sistêmica; (iv) definição da pergunta de pesquisa (ENSSLIN et al,
2014).
O primeiro passo para a formação do portfólio bibliográfico, segundo o
Proknow-C, divide-se em duas fases principais: (i) seleção do banco de artigos bruto e
(ii) filtragem do banco de dados. A seleção do banco de artigos brutos é subdividida em
quatro etapas que são: (i) definição das palavras-chave; (ii) definição de bases de dados;
(iii) procura de artigos nas bases de dados com as palavras-chave e (iv) aplicação do
teste de aderência de palavras-chave. A fase de filtragem do banco de dados é
subdividida em cinco etapas (i) eliminação dos artigos repetidos; (ii) alinhamento pela
leitura do título; (iii) alinhamento pelo reconhecimento científico; (iv) alinhamento pela
leitura do resumo e (v) alinhamento pela leitura integral dos artigos (ENSSLIN et al.,
2015).
Neste estudo, a definição das bases de dados não se deu por meio do ProknowC, foram definidas as bases de dados Scielo, Scopus e Web of Science, devido a sua
maior abrangência dos periódicos nacionais e internacionais, com acesso realizado em
abril de 2017. Os outros passos para a seleção do portfólio bibliográfico foram
realizados por meio do Proknow-C, seguido de amostragem snowball para a seleção de
mais artigos relevantes para o tema. Mack et al (2005), colocam que a amostragem
snowball, é conhecida como amostragem de referência em cadeia e é frequentemente
utilizada para encontrar e recrutar “populações escondidas”, ou seja, grupos que não são
facilmente acessíveis aos pesquisadores por meio de outras estratégias de amostragem.
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Para a seleção dos artigos a serem aceitos pelo snowball, primeiramente, foi
definido que seriam aceitos mais 50% da quantidade de artigos já selecionados pelo
Proknow-C. Realizado o levantamento das referências dos artigos, excluídas as
referências que não poderiam ser importadas para software de gerenciamento
bibliográfico, eliminados livros, com o objetivo de manter apenas artigos e excluído
publicações duplicadas. Realizada a leitura dos títulos para verificar a semelhança com
o tema, realizado o levantamento do reconhecimento científico e o corte com maior
representatividade cientifica, feito a leitura dos resumos e a leitura integral dos artigos
no final do processo, foram selecionados os artigos com maior número de citações.
Assim, a revisão de literatura desta pesquisa é constituída pela abordagem da etapa de
seleção de um portfólio de artigos sobre o tema de pesquisa proposto pelo Proknow-C e
amostragem snowball, que proporcionou um portfólio de artigos sobre o tema de
pesquisa.
3.2.1.2 Procedimentos para a identificação do conteúdo da estratégia de operações na
visão de especialistas
Os especialistas (autores) foram selecionados por meio de 15 artigos que
compõem o portfólio bibliográfico. Realizou-se uma pesquisa de seleção de autores com
filiação brasileira, dentre estes, 12 autores foram selecionados, aos quais foi enviado o
questionário através de e-mails.
A pesquisa com especialistas consistiu em enviar por meio de formulário do
Google para seus e-mails, um questionário para que os mesmos selecionem o conteúdo
que julgam relevante para avaliar o desempenho em estratégia de operações de
cooperativas de crédito.
O conteúdo do questionário é composto: (i) objetivos de desempenho: com
exemplos de objetivos de desempenho, levantados por meio de pesquisa anteriormente
realizada; (ii) áreas de decisão: descrito todas as áreas de decisão com base na literatura
e (iii) variáveis (indicadores) de relatórios contábeis, oriundos da análise fatorial
exploratória, realizada com a revisão da literatura. Todo esse conteúdo foi disposto no
questionário com opções para que os especialistas marcassem quais consideram
relevantes para avaliar o desempenho em estratégia de operações de cooperativas de
crédito. O questionário enviado está no Apêndice A.

32

O resultado das respostas dos especialistas será utilizado para proceder à
comparação entre as fontes de dados externos ao contexto, em relação à fonte de dados
do contexto decisório.
3.2.2 Procedimentos para a construção dos modelos de avaliação de desempenho para
os contextos decisórios por meio da MCDA-C
A metodologia utilizada para a construção dos 4 modelos singulares, realizados
em contextos diferentes e com um gestor de cada contexto, foi a MCDA-C, que
conforme Ensslin et al (2010), pode ser entendida como uma ramificação da MCDA
tradicional para apoiar os decisores em contextos complexos, conflituosos e incertos.
Complexos

por

envolverem

múltiplas

variáveis

qualitativas

e

quantitativas,

parcialmente ou não explicadas. Conflituosos por envolverem múltiplos atores com
interesses não necessariamente alinhados e/ou com preocupações distintas do decisor
que não possui interesse de confrontá-los, mesmo reconhecendo que estes estarão
disputando escassos recursos. Incertos por requerem o conhecimento de informações
qualitativas e quantitativas que os decisores reconhecem não saber quais são, mas que
desejam desenvolver este conhecimento para poder tomar decisões conscientes,
fundamentais e seguindo seus valores e preferencias.
A Figura 2 demonstra as fases da metodologia MCDA-C.

Figura 2: Fases da MCDA-C.
Fonte: Adaptado de Ensslin; Montibeller; Noronha, 2001.

33

A etapa da estruturação contribui para identificar, organizar e ordenar as
principais preocupações de mensuração que o decisor considera como condições
necessárias e suficientes para realizar a avalição dos processos e do contexto em estudo
(RODRIGUES et al, 2018). A Avaliação é empregada com um instrumento para
melhorar o entendimento ao construir escalas cardinais e taxas de substituição para
representar suas preferências locais e globais. A última etapa, a de Recomendações,
continua os processos de expansão de seu entendimento do contexto ao buscar
compreender as consequências de suas possíveis decisões, nos critérios representativos
das dimensões por ele consideradas relevantes, assim como no contexto como um todo
(ENSSLIN et al.,2010).
Neste estudo será abordada a fase de estruturação que compreende três etapas:
(i) abordagem soft para estruturação ou contextualização, na qual é identificado o
ambiente em que se encontra o problema; (ii) Família de pontos de vista ou construção
hierárquica, onde busca identificar os elementos que serão avaliados e (iii) construção
dos descritores, os quais por meio dos critérios construídos, elaboram escalas cardinais
de mensuração.
Bortoluzzi et al (2011b) colocam que a contextualização envolve (i) a
identificação dos atores – decisor (responsável pela tomada de decisão), facilitador
(consultor que irá apoiar o processo decisório), intervenientes (aqueles que podem
influenciar o decisor, mas não possuem poder de decisão) e agidos (aqueles que sofrerão
as consequências das decisões tomadas; (ii) a contextualização do problema que
compreende a identificação do dono e da fonte de insatisfação e sua relevância e
factibilidade; (iii) o rótulo que é o enunciado do problema e (iv) o sumário que é a
apresentação do problema, justificativa de sua importância, o que propõe a fazer para
solucionar o problema e o que se espera obter com os

resultados. A construção

hierárquica envolve (i) identificação dos Elementos Primários de Avaliação (EPAs); (ii)
construção dos conceitos a partir dos EPAs e (iii) agrupamento dos conceitos em áreas
de preocupação. A construção dos descritores envolve (i) a construção e análise dos
mapas de relações meio-fins; (ii) transição dos mapas para estrutura arborescente e (iii)
construção das escalas ordinais de mensuração.
A estruturação dos modelos de avaliação de desempenho pela metodologia
MCDA-C, foi realizada conforme o protocolo de pesquisa demonstrado no Quadro 3.
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MCDA-C
Etapas
Abordagem soft
- Descrição do
ambiente
- Definição dos
atores
- Rótulo
- Sumário
Família de pontos
de vista
- Identificar os
elementos primários
de avaliação
- Construir
conceitos
- Construção da
Família de Pontos
de Vistas
Fundamentais FPVF
- Teste de aderência
Construção dos
descritores
- Mapas cognitivos
- Clusters e
subclusters
- Árvores de valor
com pontos de
vistas fundamentais
- Descritores

Agência 01
Início
Final

Agência 02
Início
Final

Agência 03
Início
Final

Agência 04
Início
Final

24
09
18

11
10
18

03
10
18

20
10
18

31
10
18

04
11
18

06
11
18

09
11
18

03
10
18

10
11
18

18
10
18

16
11
18

04
11
18

18
11
18

17
11
18

02
12
18

19
11
18

26
12
18

01
12
18

21
01
19

30
12
18

06
02
19

10
01
19

03
02
19

Quadro 3: Protocolo realização dos modelos MCDA-C
Fonte: Dados da pesquisa.

Os 4 modelos de avaliação de desempenho foram elaborados de forma
simultânea, conforme a disponibilidade dos gestores para a realização das entrevistas.
As etapas dos modelos podem sofrer alterações no decorrer do processo, visto que são
construídos de forma recursiva, ou seja, a qualquer momento pode-se fazer alterações
nas etapas previamente finalizadas, assim algumas etapas foram realmente finalizadas
no decorrer do processo de elaboração da outra etapa.
As alterações foram necessárias pois no decorrer das entrevistas tem-se um
melhor entendimento pelo facilitador e o decisor a respeito do contexto e do problema
para qual será realizado o modelo de avaliação de desempenho.
Para desenvolver a etapa da abordagem soft para estruturação, foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com o gestor da cooperativa (gerente de agência), com a
finalidade de entender e descrever o contexto da cooperativa, solicitando que o mesmo
comentasse a respeito de algumas características do contexto, em que se encontra a
cooperativa. As principais preocupações encontradas, perguntado por que estas são
importantes para ele, os aspectos que são relevantes para resolver as principais
preocupações, pessoas que ouvia antes de tomar decisão (intervenientes) e quais são os
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interessados nas suas decisões tomadas (agidos) e algumas outras questões que foram
surgindo, no decorrer da entrevista para realizar a contextualização do ambiente.
A etapa da família de pontos de vista, abordou os seguintes aspectos (i)
identificação dos elementos primários de avaliação (EPAs), (ii) construção dos
conceitos orientados a ação, (iii) construção da família de pontos de vista (FPV) e (iv)
teste da família de pontos de vista.
Para a identificação dos EPAs, foram realizadas entrevistas com o gestor para
que o mesmo discorresse sobre o que na sua opinião é relevante para avaliar o
desempenho do contexto, além dos já observados

na etapa anterior, que o gestor

falasse sobre os pontos fortes e fracos, pontos de vistas que devem ser considerados, etc.
Após a identificação dos EPAs, estes foram apresentados ao decisor em uma nova
entrevista e solicitado que ele falasse a respeito de cada EPA. Também foi requisitado
para que expusesse sobre o polo oposto (oposto psicológico), ou seja, o que o decisor
deseja evitar ou minimizar. Esta consequência é representada pela “...” no quadro dos
conceitos e deve ser lida como: ao invés de ou é preferível que. Salienta-se que um EPA
pode ser transformado em mais de um conceito.
Posteriormente, com o conjunto de conceitos formados, passou-se para a
construção da família de pontos de vista. Com o auxílio do gestor, os conceitos foram
separados em conjuntos por afinidade ou semelhanças, primeiramente em um nível mais
amplo e posteriormente, em áreas de preocupação mais específicas. Realizado o teste da
família de pontos de vista, avaliado a permanência dos conceitos que não estavam em
nenhuma área de preocupação.
Passou-se então para a última fase da estruturação que é a construção dos
descritores, compreendeu (i) construção dos mapas cognitivos e clusters, (ii) árvore de
valor com os pontos de vistas elementares e (iii) construção dos níveis de preferência.
Esta etapa ainda compreenderia a realização do perfil do desempenho, porém, não foi
efetuada pelo motivo que alguns descritores criados, necessitavam realizar a
implementação de novos processos, nas cooperativas e não foi possível implementá-las
no tempo hábil para a realização da pesquisa.
A construção dos mapas cognitivos consistiu, a partir dos conceitos criados, a
elaboração de mapas de meio-fins e na sequência agrupá-los em clusters. Destaca-se
que os conceitos em verde nos mapas, foram alterados, alguns suprimidos por outros
que representavam algo semelhante e os conceitos com numeração de 100 em diante,
elaborados durante a estruturação dos mapas. Primeiramente, o facilitador esboçou os
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mapas e posteriormente, validados e alterados pelo gestor, conforme seu ponto de vista.
Os mapas foram construídos até o ponto em que fosse possível estabelecer indicadores
para realizar a mensuração.
A elaboração da árvore de valor com os pontos de vista elementares, foi efetuada
com a transferência dos dados dos mapas de meio-fins para a estrutura hierárquica, cada
caixinha da árvore de valor, representada por uma palavra que lembrasse o conceito que
estava no mapa. A partir da árvore de valor, foram construídos os descritores, que são
escalas ordinais para cada ponto de vista elementar, isto é, solicitado que o decisor
expressasse qual era a melhor forma de mensurar aquele conceito e qual escala utilizaria
para realizar a mensuração.
Para a identificação de todas as etapas da MCDA-C foram realizadas entrevistas
com o gestor de cada agência, para que o mesmo expressasse suas perspectivas, valores
e preferências a respeito do contexto, de forma que todo o modelo fosse construído,
levando em consideração a visão do decisor daquele contexto.
3.2.3 Procedimentos realizados para a confrontação entre as origens de conhecimento
A confrontação entre as origens do conhecimento foi realizada por meio da
interpretação conceitual das lentes da estratégia de operações, ou seja, confrontação
entre o conjunto de fonte de dados externos ao contexto provenientes da revisão da
literatura , pesquisa com especialistas e conjunto de fonte de dados do contexto
decisório, originado pela estruturação dos modelos de avaliação de desempenho por
meio da metodologia MCDA-C, que se efetuou por meio da interpretação conceitual
dos mapas cognitivos dos modelos desenvolvidos.
Deste modo, foi desenvolvida leitura por meio das lentes da estratégia de
operações, isto é, se identificará nos mapas, o conteúdo da estratégia de operações
(objetivos de desempenho e áreas de decisão) de cada modelo construído.
Primeiramente, foram observados nos mapas, os conceitos que representam
objetivos de desempenho e áreas de decisão ou ambos. Alguns conceitos dos mapas
ficaram sem essa identificação, o que representa que são variáveis do contexto ou outros
objetivos de desempenho e áreas de decisão que não são abordados na revisão de
literatura deste estudo. Após, os conceitos dos objetivos de desempenho foram
categorizados entre os critérios sugeridos no referencial teórico e comprovada a
relevância pelos especialistas. As áreas de decisão foram classificadas dentro do
conjunto de decisões gerenciais, sugeridas no referencial e especialistas. Na sequência
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elaborou-se um quadro com os objetivos de desempenho e áreas de decisão e
posteriormente uma figura para apresentar os conteúdo da estratégia de operações
priorizado por cada agência.
3.2.4 Procedimentos realizados para a confrontação entre os modelos construídos para
os contextos decisórios
Para a realização da confrontação entre os modelos construídos para os
diferentes contextos decisórios, foi desenvolvida uma análise conceitual entre os
resultados encontrados com a estruturação dos modelos, isto é, se identificará se a lente
da singularidade dos modelos proposta pela metodologia MCDA-C foi atendida. Os
resultados encontrados foram interpretados e justificado o motivo dos modelos serem
singulares e inerentes ao contexto e ao decisor. Também foi analisado se é singular ou
generalizado o conteúdo da estratégia de operações identificados para os modelos.
3.2.5 Plano de publicações
Os artigos oriundos das pesquisas desenvolvidas no decorrer da dissertação,
seguem o plano de publicações estabelecido pelo autor e orientador, conforme
demonstrado no Quadro 4.
Artigo
Análise das características das
publicações sobre avaliação de
desempenho organizacional em
cooperativas de crédito
Características dos objetivos de
desempenho de uma cooperativa de
crédito
Planejamento, programação e
controle das operações de serviços:
aplicado em uma cooperativa de
crédito
Modelo de avaliação de
desempenho de cooperativas de
crédito: um estudo baseado na
análise fatorial exploratória
Artigo oriundo da dissertação
Quadro 4: Plano de publicações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Data de
início
24/03/2017

Data final

Veículo de
publicação
CONBREPRO

Situação

27/09/2017

05/07/2017

15/03/2018

ICPR
AMERICAS
2018

Publicado

23/11/2017

08/05/2018

ENEGEP
2018

Apresentado
Publicado

01/08/2017

14/11/2018

Revista
Gestão e
Produção

Aguardando
processo de
avaliação

Management
Decision

A ser
desenvolvido

Publicado
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Os artigos do plano de publicações estão nos apêndices, com exceção do artigo
oriundo da dissertação que será desenvolvida uma versão a ser submetida à revista
Management Decision.
Ressalta-se que todos os artigos do plano de publicações são produtos desta
pesquisa, visto que os artigos “Análise das características das publicações sobre
avaliação de desempenho organizacional em cooperativas de crédito” e “Modelo de
avaliação de desempenho de cooperativas de crédito: um estudo baseado na análise
fatorial exploratória” são oriundos da revisão da literatura deste estudo.
Os artigos “Características dos objetivos de desempenho de uma cooperativa de
crédito” e “Planejamento, programação e controle das operações de serviços: aplicado
em uma cooperativa de crédito”, referem-se ao conteúdo da estratégia de operações
abordado neste estudo. Já os objetivos de desempenho e áreas de decisão
respectivamente, serviram de suporte para desenvolver a pesquisa com os especialistas.
Deste modo, os artigos produzidos durante as disciplinas do mestrado, foram
publicados e utilizados para a elaboração deste estudo.
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4 CONJUNTO DE DADOS EXTERNOS AO CONTEXTO
Nesta seção serão abordados os resultados do conjunto de fontes de dados
externas ao contexto e apresentados (i) Resultado da revisão de literatura (ii) Resultado
da pesquisa com especialistas.
4.1 RESULTADO DA REVISÃO DE LITERATURA
Para dar início ao processo de revisão de literatura definiram-se os eixos e
pesquisa: Avaliação de desempenho organizacional (ADO) e Cooperativas de crédito e
as palavras-chave correspondentes, conforme a Figura 3. Após, consultou-se as bases de
dados Scielo, Scopus e Web of Science e realizado a busca com as combinações entres
as palavras dos dois eixos de pesquisa.

Figura 3: Eixos de pesquisa e palavras-chave correspondentes
Fonte: Dados da pesquisa.

Na busca das palavras-chave foram utilizados os seguintes critérios: sem
restrição de data em todas as bases de dados, busca por: título, palavras-chave e resumo
e tipo artigo (Scopus); Tópico (Web of Science); todos os índices e idioma português e
inglês (Scielo)
A busca pelas palavras-chave resultou em um total de 422 resultados que
passaram a compor o Banco de Artigos Bruto Inicial e importados para um software de
gerenciamento bibliográfico.
Posteriormente, realizado o teste de aderência das palavras-chave, pela leitura
dos títulos dos artigos, foram selecionados quatro artigos alinhados ao tema de pesquisa,
com o objetivo de verificar a necessidade de incorporação de novas palavras-chave.
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Análise envoltória de dados
Balanced scorecard

Desempenho
Data analysis

Cooperativas de crédito
Financial information

Performance measures

Risk management

Agriculture

DEA

Efficiency

Finance

Microfinance

Data Envelopment Analysis

Operational Efficiency

Social performance

Rural Credit Cooperatives

Quadro 5: Teste de aderência das palavras-chave.
Legenda: Palavras-chave dos trabalhos selecionados. Palavras-chave utilizadas na pesquisa. Nova
palavra-chave incorporada.
Fonte: Dados da pesquisa

Diante do teste de aderência, inclui-se no eixo Avalição de Desempenho
Organizacional, a palavra Efficiency e efetuado uma nova busca com as combinações do
eixo Cooperativas de Crédito, resultando em 85 resultados importados para o software
de gerenciamento bibliográfico. Desta forma, o Banco de Artigos Bruto Final é
composto por 507 resultados.
Iniciada a fase de filtragem do banco de dados, foram eliminados 228 artigos
repetidos e 25 livros, restando 254 artigos para análise de alinhamento de títulos.
Realizada a leitura dos títulos com o objetivo de selecionar os artigos alinhados
com o tema de pesquisa, 85 artigos foram mantidos. Com estes artigos elaborou-se uma
planilha para verificar o grau de reconhecimento científico das publicações. Para isto,
realizou-se consulta de citações de cada artigo no Google Acadêmico em abril de 2017,
o ponto de corte da representatividade foi definido 4 citações. 30 artigos representam
96,97% das citações que passaram a incorporar o repositório de artigos com
reconhecimento científico confirmado, alinhados pelo título, denominado de repositório
K. Os outros 55 artigos que representam 3,03% das citações e passaram a compor o
repositório P, são os artigos selecionados pelo título com reconhecimento científico
ainda não confirmado.
Adicionalmente, realizou-se a leitura dos resumos dos artigos do repositório K,
com a finalidade de verificar o alinhamento do conteúdo dos artigos sobre o tema da
pesquisa, 13 artigos compõem o banco de artigos alinhados pelo título e resumo com
reconhecimento científico confirmado, denominado de repositório A. Os outros artigos
do repositório K foram eliminados. Diante dos 13 artigos mantidos, realizou-se a
identificação dos autores, com a finalidade de compor o banco de autores.
No repositório P, verificou-se se o artigo é recente. Considerou-se publicações
dos anos de 2015, 2016 e 2017, pois estes ainda não possuem reconhecimento científico
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confirmando por serem recentes, 22 artigos foram mantidos por este critério. Também
foi verificado se algum dos 55 artigos do repositório P possuíam os mesmos autores do
banco de autores, 2 artigos enquadraram-se neste critério. Realizado a leitura dos
resumos dos artigos mantidos, onde 11 artigos foram selecionados nesta etapa,
compondo desta forma o repositório de artigos não repetidos e alinhados com
reconhecimento científico potencial denominado de repositório B.
Em seguida, foram unidos os repositórios A e B, totalizando 24 artigos que
passaram a compor o Banco de Artigos não repetidos e título alinhados e com
reconhecimento científico, denominado de repositório C. Passou-se então para a fase de
verificação de disponibilidade na íntegra dos artigos, onde 1 artigo foi eliminado por
não estar disponível. Deste modo, fez-se a leitura integral dos 23 artigos restantes, para
verificar o alinhamento integral do artigo com o tema de pesquisa. Destes, 10 estavam
totalmente alinhados com o tema e foram mantidos, encerrando assim, o processo de
filtragem dos artigos pelo Proknow-C.
Com a finalidade de selecionar ainda mais artigos alinhados com o tema,
efetuou-se análise das referências dos 10 artigos anteriormente selecionados, utilizando
a amostragem snowbal. Para a seleção dos artigos a serem aceitos pelo snowball,
primeiramente, foi definido que seriam aceitos 5 artigos que representam 50% da
quantidade de artigos já selecionados. Realizado o levantamento das referências dos 10
artigos, totalizando 397 referências, destas, 33 delas não poderiam ser importadas para
software de gerenciamento bibliográfico e foram excluídas, restando 364 publicações.
Os livros foram eliminados com o objetivo de manter apenas artigos e excluídas
publicações duplicadas, restando 340 artigos. Realizada a leitura dos títulos para
verificar a semelhança com o tema, selecionados 44 artigos, depois, fez-se o
levantamento do reconhecimento científico e o corte em 25 citações. 23 artigos foram
mantidos por representarem 96,86% das citações. Deu-se a leitura dos resumos destes
artigos e mantidos 13 alinhados com o tema e após a leitura integral dos artigos,
restaram 6 alinhados com o tema e aceitos no portfólio: os 5 artigos com maior número
de citações.
Deste modo, ao final deste processo estruturado de revisão da literatura,
selecionou-se 10 artigos por meio do Proknow-C e 5 artigos aceitos por meio da
abordagem snowball, totalizando 15 artigos que compõem o portfólio bibliográfico
listados no Quadro 6.
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Quadro 6: Artigos que compõem o portfólio bibliográfico sobre avaliação de desempenho em
cooperativas de crédito.
Fonte: Dados da pesquisa.
1.

Estes artigos estão alinhados e são relevantes para o estudo do tema de avaliação
de desempenho de cooperativas de crédito, os quais formam o portfólio de artigos sobre
o tema de pesquisa. Ademais estes artigos serão utilizados para realizar o cotejamento
da literatura com os resultados dos modelos de avaliação de desempenho elaborados
nesta pesquisa.
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4.2

RESULTADO DA PESQUISA COM ESPECIALISTAS
A pesquisa com especialistas objetivou validar a relevância do conteúdo da

estratégia de operações (objetivos de desempenho e áreas de decisão) e as variáveis
propostas pela literatura, ou seja, identificar qual é o conteúdo que os pesquisadores do
assunto, entendem ser relevante para avaliar o desempenho de cooperativas de crédito.
Deste modo, serão apresentadas as tabelas com a quantidade de respostas marcadas em
cada item.
Em relação aos objetivos de desempenho:
Tabela 1: Respostas dos especialistas em relação aos objetivos de desempenho.
Objetivo de
Definição operacional (indicadores)
desempenho
Porcentagem de operações que foram realizadas seguindo a padronização dos
processos;
Consistência
Conferência da checklist da operação.

Competência

Nº de
respostas
4
0

Outros _______________________________________.

0

Nível de instrução do quadro de pessoal;
Número de treinamentos realizados por colaboradores no ano;

2
1

Reuniões com feedback por colaborador a respeito de suas habilidades e
dificuldades na execução da operação.

3

Outros ________________________________________.

0

Média da quantidade de horas ou dias entre a confirmação do cliente de aceite
da proposta e a disponibilização do valor na conta de todas as operações;
Rapidez/Velocidade
de entrega
Análise por operação, se ficou abaixo da média, teve rapidez, acima da média,
a operação foi demorada.

2
2

Outros _________________________________________.

0

Atendimento/

Porcentagem de propostas que o cliente solicitou, personalização para realizar
a operação e que foram atendidas

4

Atmosfera

Outros _________________________________________.

0

Flexibilidade

Porcentagem de operações em que o cliente solicitou alguma mudança na
forma em que foi contratado e que foram atendidas.

4

Outros _________________________________________.

0

Credibilidade/

Número de reclamações de clientes que não receberam a operação, conforme o
que foi contratado.

4

Confiança

Outros _________________________________________.

0

Acesso

Quantidade de operações de crédito que foram realizadas ou solicitadas por
cada canal de atendimento: diretamente na agência, por internet banking,
mobile banking, caixa eletrônico.

4

Outros _________________________________________.

0

Perspectiva versus experiência do cliente verificado com questionário para o
cliente responder a respeito das suas expectativas antes de realizar a operação
de crédito e após a realização.

4

Tangibilidade

Outros _________________________________________.
Custo

Quantidade de horas de funcionários trabalhando em cada operação;

0
3

Tempo gasto utilizando o sistema de informações;

1
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Quantidade de material utilizado;
Depreciação dos equipamentos utilizados.

2
0

Outros __________________________________________.

0

Outro
Descrição: ____________________________________________.
Fonte: Dados da pesquisa.

0

Observa-se que todos os objetivos de desempenho foram marcados pelos
especialistas como relevantes para avaliar o desempenho de cooperativas de crédito,
comprovando assim que são válidos para o contexto.
Em relação as áreas de decisão, algumas não foram marcadas pelos especialistas
como por exemplo: capacidade e demanda, gerenciamento de fluxos e filas, sistemas de
informação entre outras, assim como outras foram marcadas como relevantes por mais
de um especialista como capacidade, organização, medição de desempenho e
recompensas, demonstrando desta forma, que a seleção das áreas de decisão depende
das perceptivas do contexto e necessidades.
Tabela 2: Respostas dos especialistas sobre áreas de decisão.
Áreas de decisão
Capacidade
Design de serviço

Descrição
Visão do serviço, caminhos de desenvolvimento e melhores
práticas.
Conteúdo dos pacotes de serviços renderizados; "foco";
capacidade de resposta; alavancagem de valor (análise de
benefício de custo versus avaliação de criação de valor).

Nº de
respostas
2

1

Instalações

Localização; descentralização; layout; arquitetura; design de
interiores, políticas de manutenção.

1

Capacidade
demanda

e Volume; capacidade de flexibilidade; comportamento da
demanda; demanda e ajuste de capacidade.

0

Tecnologia
de Interface do cliente; tecnologias de processo de trabalho:
processo de serviço
equipamentos, automação, capacidade, flexibilidade.

1

Políticas de recrutamento, treinamento e desenvolvimento.
Cultura organizacional, liderança e estilos de gestão. Políticas
de recompensa. Modelo de gerenciamento de competências.
Políticas de qualidade, modelos, sistemas e processos;
Técnicas, procedimentos e ferramentas de qualidade.
Política de qualidade Processos de prevenção e tratamento de falhas; políticas de
garantia de serviço; padrões de serviço; necessidades do
cliente e monitoramento de expectativas.
Gerenciamento
de Políticas de fila de serviços e processos de gerenciamento;
fluxo e filas
gerenciamento de percepção do tempo de espera do cliente.
Recursos humanos

Organização

Estrutura, organização e processos de gestão, níveis de
centralização / descentralização; sistemas de planejamento e
controle; papéis-responsabilidades-autonomia; processos de
comunicação e aprendizagem.

1

1
0

3
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Medição
desempenho
recompensas

de
e

Sistemas
informação

de

Gestão de clientes
Sistemas de melhoria
contínua

Estrutura e uso de indicadores de desempenho. Medidas
financeiras e não financeiras. Relacionamentos entre o
desempenho da entrega de serviços e os sistemas e processos
de recompensas. Design do sistema de avaliação. Definição
de prioridades; Definição dos padrões; técnicas e seleção de
ferramentas.
Processos e sistemas de aquisição, análise e uso de dados e
informações.
Nível de participação no processo de atendimento ao cliente;
gerenciamento de expectativas do cliente; processos de
comunicação e informação do cliente; desenvolvimento e
treinamento de clientes.
Operações de serviço processam sistema de melhoria
contínua, processos e desenvolvimento de procedimentos.

Planejamento
e Sistema de planejamento e controle de serviços; programação
controle de operações de serviços; regras e processos de decisão.
Gestão de materiais

Sistema de planejamento e controle de materiais; políticas de
abastecimento; design do armazém; níveis de disponibilidade.

Outras
Descrição_________________________________________.
Fonte: Adaptado de Okoshi et al, 2015.

4
0

1
0
3
0
0

Em relação aos indicadores propostos pela literatura, resultantes da análise
fatorial exploratória, foi comprovado que os especialistas também consideram
relevantes as variáveis oriundas dos demonstrativos contábeis, visto que todas as
variáveis foram marcadas como relevantes.
Tabela 3: Resposta dos especialistas sobre os indicadores.
Nº de
Variáveis
respostas
Ativo total
3
Despesas com pessoal

2

Imobilização

1

ROA

2

ROE

3

Capital

1

Capitalização

3

Cobertura voluntária

1

Despesas Administrativas

3

Despesas operacionais totais

2

Liquidez geral

4

Volume de crédito
Outras (proposto por um especialista): Todas as
informações disponíveis nas demonstrações
financeiras são importantes.
Fonte: Dados da pesquisa.

3

1

Deste modo, com as respostas dos especialistas tem-se a validação com
conteúdo da fonte de dados externos ao contexto decisório e verificado a relevância
percebida pelos especialistas para o conteúdo da estratégia de operações e variáveis
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propostas pela literatura para o contexto de avaliação de desempenho de cooperativas de
crédito.
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5
MODELOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM COOPERATIVAS
DE CRÉDITO POR MEIO DA MCDA-C
Esta seção se ocupará em apresentar os modelos de avaliação de desempenho
realizado por meio da metodologia MCDA-C, fase de estruturação das cooperativas de
crédito. Para demonstrar a singularidade dos contextos e modelos, foram construídos 4
modelos em contextos diferentes, assim, na Cooperativa 01, realizado um modelo para a
agência (unidade) 01 e para agência 02, na Cooperativa 02, construído um modelo para
a agência 03 e outro para a agência 04. No Design de pesquisa, as agências foram
descritas como unidades, porém o termo utilizado pelos gestores nas entrevistas foi
agência, deste modo, para adequar-se melhor ao contexto, as unidades de ora em diante
serão caracterizadas como agência.
5.1 COOPERATIVA 01 MODELO AGÊNCIA 01
O modelo construído está estruturado da seguinte forma: (i) abordagem soft para
estruturação, (ii) família de pontos de vista e (iii) construção dos descritores.
5.1.1 Abordagem soft para estruturação
O ambiente desta agência foi descrito, com base nas entrevistas com o gestor:
Fazendo parte do maior sistema financeiro do país a cooperativa sede foi criada com o
propósito de organizar a vida econômica com um modelo organizacional que possa
disponibilizar produtos e serviços financeiros de forma compartilhada e autogerida,
engajando pessoas com este mesmo propósito. A cooperativa de crédito sede está
atuando no mercado financeiro há 30 anos, conta com mais de 25 mil associados, entre
as 14 agências que possui, está a agência na qual foi realizada o estudo. A mesma está
em atuação há 4 anos e conta com mais de 700 associados. Por ser uma cooperativa,
todos os associados têm direito de voto e participação nos resultados, trabalha com
todos os produtos e serviços oferecidos por instituições financeiras e tem o propósito de
fomentar o desenvolvimento local e regional. Procura oferecer um atendimento de
qualidade, visando um bom relacionamento entre a cooperativa e os associados.
Identificou-se juntamente com o gestor, os atores que influenciam direta ou
indiretamente a construção do modelo, os quais estão demonstrados do Quadro 7.
Decisor
Intervenientes

Facilitador

Gerente de agência
Diretores,
principalmente
diretor executivo
Pesquisadora

o
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Agidos

Colaboradores
Associados
Quadro 7: Atores Cooperativa 1 Agência 1.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em um processo de interação entre o gestor e facilitador, procurou-se definir um
rótulo que melhor descrevesse o problema, que apresentasse a percepção do gestor a
respeito do mesmo: Modelo de avaliação de desempenho para a gestão de uma
cooperativa de crédito.
Em seguida, elaborou-se o sumário para o modelo que visa: (i) apresentar o
problema; (ii) definir a importância do problema; (iii) o objetivo da elaboração do
modelo; (iv) qual instrumento de intervenção que irá ser realizado e (v) os resultados
esperados com a estruturação do modelo:
Apresentação do problema:
A cooperativa de crédito foi criada com o objetivo de auxiliar a vida econômica das pessoas e para
tratar de assuntos individuais dos associados e coletivos como da comunidade e do próprio grupo de
pessoas que integram a cooperativa. Nesta agência de estudo a principal preocupação é que as pessoas
se sintam bem atendidas e que estejam satisfeitas com os serviços prestados e produtos vendidos. O
objetivo principal é que a cooperativa seja referência para nas escolhas das pessoas para tratarem de
seus assuntos financeiros.
Importância:
Tem-se a necessidade de avaliar o desempenho desta agência para auxiliar o gestor a identificar
oportunidades de melhorar a sua gestão e ter excelência no atendimento em prestação de serviços
financeiros
Objetivo:
Propor uma metodologia que seja capaz de enfatizar as preferências do gestor, de modo que o mesmo
possa identificar, organizar e mensurar os fatores julgados por ele como relevantes para que possam ser
identificadas oportunidades para aperfeiçoar a gestão e alavancar o desempenho da cooperativa.
Instrumento de intervenção:
Considerando que o contexto é complexo e envolve múltiplas variáveis onde o gestor não possui
facilidade para expressá-las de maneira que possa avaliá-las com facilidade, foi proposto a
metodologia MCDA-C tendo em vista as suas características de gerar conhecimento no decisor para
que o mesmo possa expressar melhor as suas preferências.
Resultado esperado:
Proporcionar ao gestor um modelo de avaliação de desempenho onde possam ser visualizadas
oportunidades de melhoria da gestão e identificadas potencialidades de crescimento para a cooperativa.
Quadro 8: Sumário Cooperativa 1 Agência 1.
Fonte: Dados da pesquisa.

Desta forma, finaliza-se a etapa da abordagem soft para estruturação da Agência
1.
5.1.2 Família de pontos de vista
A etapa da família de pontos de vista identificou 40 EPAs, que estão
relacionados aos aspectos que o decisor considera relevante para o contexto. No Quadro
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9, estão apresentados os primeiros 10 EPA identificados, os demais estão nos Apêndices
da dissertação.
Sequência Elementos primários de avaliação - EPA
1
Bom relacionamento entre a cooperativa e os associados
2
Atendimento
3
Retorno para a cooperativa
4
Credibilidade
5
Fidelizar o associado
6
Solucionar o problema do associado
7
Empatia dos atendentes
8
Treinamentos dos colaboradores
9
Diálogo entre a equipe
10
Ajuda mútua entre a equipe
Quadro 9: 10 Primeiros EPAs identificados Cooperativa 01 Agência 01.
Fonte: Dados da pesquisa.

Após a elaboração dos EPAs, buscou-se interagir com gestor para que ele se
expressasse a respeito de cada EPA identificado. Para transformar cada EPA em
conceitos orientados à ação, no Quadro 10 estão apresentados os conceitos elaborados
para os 10 primeiros EPAs identificados, os demais estão nos Apêndices.

As

reticências (...) nos conceitos devem serem lidas como: ao invés de ou é preferível que e
o verbo que inicia o conceito representa a intensidade que se deseja alcançá-lo.
EPA
1 Relacionamento
entre a cooperativa e
os associados
2 - Atendimento

3 - Retorno para a
cooperativa

4 - Credibilidade

5 - Fidelizar o
associado

6 - Solucionar o
problema do
associado
7 - Empatia dos
atendentes

CONCEITO
1 – Estabelecer proximidade entre a cooperativa e os associados...tratar os
associados com indiferença.
2 – Assegurar que se torne agradável o contato com os associados na prestação
do serviço...tratar os associados sem empatia
3 – Promover a aproximação de novos clientes em potencial... perder novos
clientes
4 – Garantir uma comunicação segura e clara com quem está sendo atendido...
ter colaboradores com pouca comunicação para atender
5 - Assegurar a excelência no atendimento... prestar serviço sem qualidade
6 – Garantir retorno da pessoa para adquirir outros produtos... perder
oportunidades de novos negócios
7 – Incentivar a venda de produtos que agregam maior retorno financeiro para a
cooperativa... comprometer a sustentabilidade econômica da cooperativa
8 – Assegurar que a pessoa confie na cooperativa por meio da transparência na
prestação do serviço... combinar uma situação para operação e realizar outra
9 – Ser referência na prestação de serviços dentro do mercado de atuação... ter
pouca visibilidade no mercado
10 – Garantir a fidelização do associado... perder oportunidade de realização de
novos negócios
11 – Assegurar que a cooperativa seja a preferência da pessoa adquirir os
produtos... associados procurarem outras instituições
12– Procurar identificar soluções para o que o associado precisa... oferecer a
maneira mais prática para resolver
13 – Fazer o possível para que a pessoa se sinta satisfeita com o serviço
prestado... gerar reclamações por mal atendimento
14 – Garantir que o associado seja ouvido e considerado...ignorar as
perspectivas do cliente com o negócio
15 – Manter os colaboradores motivados... ter mal desempenho e reclamações
16 – Incentivar os colaboradores a tratarem de maneira simpática as
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pessoas...realizar atendimento sem preocupar-se com a pessoa
17 – Incentivar o desenvolvimento profissional do colaborador por meio da
capacitação...ter colaboradores despreparados para a função
18 – Garantir que os colaboradores possuam conhecimento sobre a cooperativa e
os produtos...criar lacunas no atendimento que causem insatisfação
19 – Garantir que os colaboradores transmitam informações seguras...precisar
retificar as informações prestadas a todo momento
9 - Diálogo entre a
20 – Incentivar o diálogo entre a equipe para ter uma boa comunicação...possuir
equipe
uma equipe de trabalho sem união
21 – Promover conversas entre a equipe para interação e feedback... manter um
comportamento de superioridade entre os membros da equipe
10 - Ajuda mútua
22 – Garantir que a equipe de colaboradores seja unida... perder o “espírito” de
entre a equipe
uma cooperativa
23 – Procurar auxiliar os colegas de equipe quando precisam de ajuda... cada um
cuidar de seus afazeres sem se preocupar com o desempenho da equipe
Quadro 10: Conceitos dos 10 primeiros EPAs identificados da Cooperativa 01 Agência 01.
Fonte: Dados da pesquisa.
8 - Treinamentos dos
colaboradores

Inicialmente, foram identificados com a expansão dos EPAs 63 conceitos
orientados a ação. Bortoluzzi (2009) coloca que nesta etapa da construção do modelo de
avaliação de desempenho, já é possível identificar que o conhecimento está sendo
gerado no decisor e também no facilitador, visto que se inicia o processo do
entendimento de quais aspectos que direta e/ou indiretamente influenciam no
desempenho da organização. Percebe-se que os aspectos levados em consideração, são
particulares a organização em estudo, pois analisa-se entre outros aspectos, a missão da
empresa, visão organizacional, cultura e objetivos.
Na sequência da estruturação do modelo, passou-se a construção da família de
pontos de vista, os quais buscam representar as áreas de preocupação do gestor em
relação ao desempenho organizacional. A Figura 4 representa a construção da família de
pontos de vistas.

Figura 4: Família de pontos de vistas Cooperativa 01 Agência 01.
Fonte: Dados da Pesquisa.

Na Figura 4, está descrito o rótulo do problema, as áreas de preocupações e os
pontos de vista fundamentais. Na sequência, para finalizar a fase das famílias de pontos
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de vista, buscou-se agrupar os conceitos de acordo com as áreas de preocupações e
pontos de vista fundamentais. Na Figura 5, está representado o teste da família de
pontos de vista quanto à necessidade de suficiência. Salienta-se que na Figura 05, está
apresentado a versão final do teste de necessidade e suficiência, pois como o modelo é
recursivo, houve modificações entre a versão inicial e a final, conforme alterações
sugeridas pelo gestor nas entrevistas para validação.

Figura 5: Teste da família de pontos de vista quanto à necessidade e suficiência
Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que todos os pontos de vista fundamentais possuem conceitos,
alguns mais ou menos que os outros, devido a influência e importância percebida pelo
gestor para a avaliação do desempenho organizacional da cooperativa de crédito. Assim,
finaliza-se a etapa das famílias de pontos de vista.
5.1.3 Construção dos descritores
Nesta etapa, cada ponto de vista fundamental construído é transformado
primeiramente em mapas cognitivos de relação meio-fins e clusters. Na Figura 6, está
representado o mapa de relação meio-fins e seus clusters para o ponto de vista
fundamental Visibilidade. Os demais encontram-se nos Apêndices.
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Figura 6: Mapa cognitivo do ponto de vista fundamental Visibilidade
Fonte: Dados da pesquisa.

Salienta-se que esta versão é a final do mapa cognitivo de relação meio-fins do
ponto de vista fundamental Visibilidade. Entre a versão inicial até chegar à final, foram
realizadas 5 alterações nos mapas, sempre considerando a percepção do gestor para a
elaboração do mesmo. As alterações foram realizadas para adequar o mapa o mais
próximo possível da realidade da visão do decisor a respeito desta área de preocupação.
Deste modo, o gestor compreende que a dimensão Visibilidade, que é representada e/ou
influenciada pelos clusters: crescimento, diferenciais e associados.
Eden (1992) afirma que a construção de mapas cognitivos pode ser vista como
uma imagem ou um auxílio visual, que tem a finalidade de compreender os elementos
particulares e seletivos dos pensamentos de um indivíduo, grupo ou organização.
Assim, sendo vistos como uma representação que é passível de análise tanto pelo
mapeado quanto por outros, permitindo uma transparência e verificação analítica das
conclusões desenvolvidas por um pesquisador ou intervencionista.
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Após a construção de todos os mapas cognitivos, realizou-se a transferência dos
dados para a estrutura hierárquica de valor. A partir da estrutura, foram construídos os
descritores, que são escalas ordinais para cada ponto de vista elementar do mapa.
Também elaborados com o gestor os níveis de preferência (escalas) que o mesmo
utilizaria para realizar a mensuração do ponto de vista elementar. A Figura 7 apresenta a
estrutura hierárquica, descritores e níveis de preferência do ponto de vista fundamental
Visibilidade.
Modelo de avaliação de desempenho para a gestão de
uma cooperativa de crédito

Atendimento

Credibilidade

Equipe

Fidelização

Satisfação

Visibilidade

Crescimento

Venda de
produtos

Linhas de
crédito

Seguros

Nº de
operações
com
produtos
de crédito
vendidos
mês

Nº de
produtos
de
seguros
vendidos
mês

Sociedade

Previdência
privada

Integração

Taxas
praticadas

Eventos

Divulgação
das sobras

Participação
em
assembleias

Relação
entre a
taxa média
praticada
no
mercado a
praticadasemestre

Nº de
eventos
exclusivos
da
cooperativa
no ano

Eventos nos
quais foram
divulgados
os
resultados
anuais no
ano

% de
associados em
assembleias/
préassembleias
no ano

Desenvolvimento

Participação
em eventos

Incentivar
eventos

Associação
comercial

Parcerias

Nº de
eventos
com
participação
de algum
membro mês

Nº de
eventos
patrocinados
- ano

Nº de
ações/evento
s da
associação
com
participação
da coop. ano

Nº de
parcerias
com
entidades
locais
realizadas
no ano

Nº de
produtos
de
previdência
vendidos
mês

Associados

Diferenciais

65 ou mais

30 ou mais

30 ou mais

4 ou mais

12 ou

6 ou mais

7 ou mais

-30% ou mais

6 ou

5 ou

90% ou mais

60

25

25

3

10

5

6

- 25%

5

4

85%

50

20

20

2

9

3

5

-20 %

4

3

80%

40

10

10

1

8

2

4

- 10 %

3

2

60%

20 ou menos

5 ou menos

7 ou menos

Nenhum

7 ou

Nenhum

2 ou menos

Igual ou maior

2 ou

1 ou

Figura 7: Estrutura hierárquica, descritores e níveis de preferência do ponto de vista fundamental Visibilidade
Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 7 representa parte dos descritores construídos para o modelo de
avaliação de desempenho da Cooperativa 01 Agência 01. Os demais, bem como o
modelo completo construído, estão nos Apêndices.
Assim, completa-se a estruturação do modelo para a Agência 01. No decorrer do
processo de estruturação do modelo, percebe-se que este gestor tem como suas maiores
preocupações: atendimento e credibilidade da Agência. Observou-se nas entrevistas
que o gestor considera o atendimento como primordial na prestação dos serviços,
preocupa-se com que as pessoas sejam bem-tratadas, atendidas com atenção, igualdade

50% ou menos

54

e que as informações sejam repassadas com clareza. Entretanto, a agência não possui
nenhum processo para mensurar a percepção dos associados a respeito do atendimento.
Deste modo, esta pesquisa identificou algumas perguntas que podem ser futuramente
alocadas em uma pesquisa de satisfação com os associados.
Também foi elaborada uma pergunta sobre o uso do aplicativo disponibilizado
pela cooperativa para movimentar e acessar a conta, uma vez que há incentivo para que
os associados utilizem o aplicativo, porém não se sabe a real taxa de utilização do
mesmo. O gestor também apresenta a preocupação de a equipe estar engajada para
atingir os resultados, deste modo foram elaboradas 2 perguntas que poderão ser
aplicadas periodicamente, nas reuniões da equipe.
O Quadro 11 apresenta o material desenvolvido que serviu de base para a
construção dos descritores do modelo, quanto a estes conceitos.
Conceito

Pergunta desenvolvida

Atendimento
Em uma escala de 0 a 10 o quão bem as suas perspectivas foram atendidas?
Em uma escala de 0 a 10 qual nota você daria para a segurança e clareza das informações
prestadas?
108
Em uma escala de 0 a 10 qual nota você daria para a atenção dada a você no ambiente de
atendimento?
109
Em uma escala de 0 a 10 qual nota você daria para o tratamento dado a você em relação as
outras pessoas que estavam no mesmo ambiente, o qual igualitário foi o tratamento?
Utilização dos aplicativos com a mesma amostra da pesquisa de satisfação
110
Você utiliza os aplicativos disponibilizados pela cooperativa para acessar e movimentar a
conta?
Pesquisa com a equipe
112
De 0 a 10 quanto o colaborador é prestativo quando você solicita algum topo de ajuda?
113
De 0 a 10 quando o colaborador está engajado em manter a equipe unida
Quadro 11: Perguntas desenvolvidas para atender os conceitos.
Fonte: dados da pesquisa.
105
106

Estas perguntas foram construídas em conjunto com o gestor e procuram
oferecer respostas às preocupações que o mesmo apresenta como essenciais para
melhorar o desempenho de sua gestão, uma vez que até o momento não possuía forma
de poder mensurá-las e a avaliá-las. Nota-se que a estruturação do modelo cumpriu o
papel de gerar conhecimento do decisor a respeito do contexto, pois identificou os
problemas e também ofereceu alternativas para solucioná-los, buscando cada vez mais
ter um entendimento real e mensurável do contexto decisório do gestor que é
representado por meio do modelo construído.
O estudo de Vilela, Nagamo e Merlo (2007), pertencente ao portfólio de
pesquisa, utilizou a aplicação do método de Análise Envoltória de Dados (DEA) para a
avaliar o desempenho das cooperativas de crédito rural do estado de São Paulo, a
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definição das variáveis (semelhante aos descritores da MCDA-C) foi originada do
estudo de correlação e posterior análise de regressão por meio dos dados fornecidos pela
COCECRER/PR, para analisar comparativamente as unidades no que se refere ao seu
desempenho.
Os estudos elaborados por meio da metodologia MCDA-C não tem o objetivo de
comparar as unidades estudadas, mas sim elaborar um modelo único para o contexto do
estudo que proporcione a elaboração de estratégias únicas de mercado.
5.2

COOPERATIVA 01 MODELO AGÊNCIA 02
A estruturação do modelo para a Cooperativa 01 Agência 02, abrange: (i)

abordagem soft para estruturação, (ii) família de pontos de vista e (iii) construção dos
descritores.
5.2.1 Abordagem soft para estruturação
Por meio das entrevistas realizadas foi definido com o gestor a descrição do
ambiente: As cooperativas de crédito têm a função de auxiliar e incentivar o
desenvolvimento local e regional da comunidade onde atua, deste modo esta agência
trabalha prestando um tratamento igualitário para a população, demonstrando um
trabalho sério e honesto, oferece produtos e serviços financeiros para seus associados,
pensando sempre na saúde financeira, oferecendo crédito de maneira educativa. A
agência do estudo atua há 5 anos no mercado financeiro e possui aproximadamente
1.120 associados, por estar localizada em um munícipio onde a atividade principal é a
produção rural e a maioria da população é aposentada. Embora tem como público alvo
produtores rurais e aposentados, também tem a preocupação de atender os demais
públicos que procuram a cooperativa, oferecendo produtos e serviços com transparência
e honestidade.
Foi identificado juntamente com o gestor, os atores que influenciam direta ou
indiretamente a construção do modelo, os quais estão demonstrados do Quadro 12.
Decisor
Intervenientes

Gerente de agência
Gerentes das demais
agências
Facilitador
Pesquisadora
Agidos
Equipe de trabalho
Associados
Quadro 12: Atores Cooperativa 1 Agência 2.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Em um processo de interação entre o gestor e facilitador, procurou-se definir um
rótulo que melhor descrevesse o problema, o qual apresenta a percepção do gestor a
respeito do fato: Avaliação do desempenho de uma agência de cooperativa de crédito de
um município com atividade prioritariamente rural.
Em seguida, foi elaborado o sumário para o modelo, que visa: (i) apresentar o
problema, (ii) definir a importância do problema, (iii) o objetivo da elaboração do
modelo, (iv) qual instrumento de intervenção que irá ser realizado e (v) os resultados
esperados com a estruturação do modelo.

Apresentação do problema:
Localizada em um pequeno município da região oeste de Santa Catarina, onde a principal atividade
econômica é a produção rural, a agência de estudo procura meios de alavancar o desenvolvimento da
cooperativa e o desenvolvimento local, por meio da prestação de serviços financeiros que visem
incentivar principalmente, o uso do crédito de maneira educativa. Entretanto, a agência possui
dificuldades em avaliar o desempenho da sua atuação no mercado, de forma que possa melhorar a
visibilidade da cooperativa e de seus produtos.
Importância:
O gestor da agência possui como sua maior preocupação a contribuição da cooperativa para o
desenvolvimento local da comunidade e deste modo com o auxílio de um instrumento de medição do
desempenho poderá acompanhar as ações realizadas pela cooperativa que visem apoiar o
desenvolvimento local, também poderá acompanhar outros aspectos inerentes à cooperativa como:
atendimento, confiança, credibilidade, qualidade etc.
Objetivo:
Por meio de uma metodologia capaz de acompanhar e mensurar os aspectos considerados pelo gestor
como essenciais para alavancar o desempenho da cooperativa principalmente, voltadas para os fatores
sociais do cooperativismo.
Instrumento de intervenção:
Utilização da metodologia MCDA-C pelo fato da mesma proporcionar um melhor entendimento do
contexto para os atores envolvidos no processo de avaliação.
Resultado esperado:
Proporcionar um modelo que seja capaz de expressar os aspectos relevantes do contexto e que vise
compreendê-lo melhor, deste modo gerar ações capazes de melhorar o seu desempenho.
Quadro 13: Sumário Cooperativa 1 Agência 2.
Fonte: Dados da pesquisa.

Com a definição do sumário, finaliza-se a etapa da abordagem soft para
estruturação desta agência.
5.2.2 Família de pontos de vista
Buscou-se identificar os EPAs que o gestor considera relevantes para avaliar o
contexto, o modelo é composto por 36 EPAs que foram identificados nas entrevistas
com o mesmo. O Quadro 14 apresenta os 10 primeiros EPAs identificados para o
modelo, os demais estão nos Apêndices.
Sequência

Elementos primários de avaliação - EPA
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1
Educação financeira
2
Falta de informação sobre os produtos e serviços
3
Orientação sobre o crédito
4
Incentivar o crédito educativo
5
Comprometimento da renda da população
6
Preocupação com o futuro
7
Princípios do cooperativismo
8
Orientar o associado a administrar melhor o dinheiro
9
Associado abandonando das atividades rurais
10
Ajudar a comunidade de desenvolver
Quadro 14: 10 Primeiros EPAs identificados Cooperativa 01 Agência 02.
Fonte: Dados da pesquisa.

Procurou-se então expandir o entendimento sobre os EPAs identificados para
transformá-los em conceitos orientados à ação, isto é, solicitado que o gestor
comentasse sobre cada EPA para formar o conceito e também o oposto psicológico. O
Quadro 15 apresenta os conceitos identificados para os 10 primeiros EPAs.
EPA
1 - Educação financeira

2 - Falta de informação sobre os
produtos e serviços

3 - Orientação sobre o crédito

4 - Incentivar o crédito educativo

5 - Comprometimento da renda da
população

6 - Preocupação com o futuro

7 - Princípios do cooperativismo

8 - Orientar o associado a
administrar melhor o dinheiro

CONCEITOS
1 – Auxiliar a comunidade com informações sobre educação
financeira... deixar a comunidade a mercê da falta de informações
2 – Realizar eventos para disseminar o conhecimento sobre
educação financeira... deixar de prestar o apoio necessário antes
da pessoa comprometer demais a sua renda
3 – Assegurar a menor taxa de inadimplência possível...
prejudicar a liquidez da cooperativa
4 – Garantir que as pessoas conheçam os produtos e serviços
prestados... ser uma cooperativa sem visibilidade
5 – Gerar ações para a divulgação dos produtos e serviços... ter
apenas os panfletos sobre os produtos
6 – Gerar ações para prestar orientações sobre a tomada de
crédito... (SUPRIMIDO PELO 9)
7 – Expor de forma clara e objetiva a operação de crédito que está
sendo realizada... realizar cobranças que não foram combinadas
8 – Garantir que o crédito seja tomado de maneira consciente pelo
associado... analisar somente a proposta e não o contexto
9 – Incentivar ações que promovam o crédito educativo...
conceder o crédito pensando somente no lado econômico da
cooperativa
10 – Analisar a capacidade de pagamento da pessoa...
(SUPRIMIDO PELO 11)
11 – Assegurar que a pessoa vai ter capacidade para pagar o
crédito sem comprometer demasiadamente sua renda... possuir
clientes inadimplentes
12 – Buscar formas de melhorar a tomada de crédito para o
futuro... possuir número elevado de associados comprometendo a
maioria da renda em empréstimos
13 – Possuir meios de melhorar o futuro da comunidade... pensar
apenas na sustentabilidade da cooperativa
14 – Assegurar que sejam seguidos os princípios do
cooperativismo... deixar de apoiar a sustentabilidade da própria
cooperativa
15 – Fomentar parcerias com outras entidades para orientar a
população sobre a administração do dinheiro... perder
oportunidades de auxiliar o desenvolvimento da comunidade
16 – Realizar eventos sobre a administração de renda...
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(SUPRIMIDO PELO 2)
17 – Promover uma conscientização com os produtores rurais
sobre a tomada de crédito consciente... possuir agricultores que
abandonam suas atividades por grande quantidade de dívidas
18 – Possuir ações que incentivem as atividades rurais... perder
oportunidades de incentivar a maior atividade econômica do
município
19 – Promover visibilidade dos produtos destinados aos
produtores... perder oportunidades de
negócios por
desconhecimento dos agricultores
10- Ajudar a comunidade se 20 – Incentivar o desenvolvimento da comunidade... deixar de
desenvolver
lado os interesses sociais da cooperativa
21 – Incentivar o empreendedorismo local... ter associados
fechando negócios por falta de incentivo
22 – Incentivar produtores a agregarem valor a seus produtos...
deixar de incentivar a diversidade da produção que gera maior
rentabilidade
23 – Ter parcerias com empresas e entidades para alavancar a
economia local... deixar de ter visibilidade de desenvolvimento da
comunidade que gera a sustentabilidade dos membros e da
cooperativa
Quadro 15: Conceitos dos 10 primeiros EPAs identificados da Cooperativa 01 Agência 02.
Fonte: Dados da pesquisa.
9 - Associado abandonando das
atividades rurais

Ensllin et al (2010) colocam que a obtenção dos conceitos é realizada ao definir
os objetivos subjacentes ao EPA, quando solicitado que o gestor fale a respeito do EPA
identificando: desempenho melhor possível, desempenho bom, desempenho ruim,
desempenho pior possível (ainda aceitável) e a performance atual, bem como a
intensidade que se julga passar do intervalo pior possível ao intervalo melhor possível.
Esta intensidade se reflete no verbo a ser utilizado na construção do conceito.
Alguns EPAs já foram suprimidos nesta fase, pois estavam parecidos ou
idênticos aos outros, identificados nesta etapa 70 EPAs, o conjunto completo de EPAs e
conceitos estão nos Apêndices. Após a construção dos conceitos que representam as
preocupações estratégicas do gestor, passou-se para a construção das famílias de pontos
de vista que representam as áreas de preocupações do gestor. A Figura 8 representa as
famílias de pontos de vista com as áreas de preocupação identificadas e o rótulo do
problema.
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Figura 8: Família de pontos de vista Cooperativa 01 Agência 02.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na sequência, buscou-se agrupar os conceitos de acordo com as áreas de
preocupação e pontos de vista identificados e também realizar o teste de necessidade e
suficiência, expostos na Figura 9. Ensllin et al (2013) coloca que o agrupamento dos
conceitos em áreas de preocupação tem como função reunir os conceitos criados, tendo
em conta os valores do decisor e o contexto, cada área de preocupação recebe um nome
que tem a função de refletir da melhor forma possível a preocupação principal do
decisor.

Figura 9: Teste da família de pontos de vista quanto à necessidade e suficiência
Fonte: Dados da pesquisa.

Assim, finaliza-se a etapa da família de pontos de vista deste modelo. Salienta-se
que o modelo é recursivo, isto é, podem haver alterações em qualquer momento entre a
versão estabelecida inicialmente e a final, devido a adequação dos conceitos em cada
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área de preocupação, conforme a visão do decisor. Desde modo, na Figura 09 é
representado a versão final do teste da família de pontos de vista quanto a necessidade e
suficiência.
5.2.3 Construção dos descritores
Para dar início a fase de construção dos descritores, primeiramente transformouse os conceitos de cada ponto de vista fundamental em mapas de relação meio-fins e
agrupados em clusters, alguns novos conceitos foram acrescentados no momento de
construção dos mapas. Estes estão com numeração de 100 em diante e outros conceitos
foram alterados nos mapas, os quais estão com fonte em verde. Bortoluzzi (2009)
afirma que apesar dos conceitos surgirem inicialmente dos EPAs, outros conceitos
podem ser identificados no momento de criação dos mapas de relação meio-fins. Este
processo é natural da metodologia MCDA-C, visto que durante a construção dos mapas,
o decisor e o facilitador constroem um melhor entendimento sobre os aspectos que se
pretende avaliar e esse conhecimento integra-se aos mapas.
A Figura 10 representa a versão final do mapa de relação meio-fins para o ponto
de vista fundamental Confiança, compreendidos pelos clusters Satisfação e Qualidade,
os demais mapas estão nos Apêndices. Foram realizadas 6 alterações nos mapas, por
meio da interação entre o facilitador e o gestor até chegar na versão final apresentada.
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Figura 10: Mapa cognitivo do ponto de vista fundamental Confiança
Fonte: Dados da pesquisa.

Após a construção de um mapa de relação meio-fins para cada ponto de vista
fundamental, o próximo passo é a transferência do conteúdo dos mapas para uma
estrutura hierárquica de valor. Ensllin et al (2016) coloca que a estrutura hierárquica de
valor ou estrutura arborescente conta com todos os pontos de vista, que são
desmembrados até o momento em que é possível sua mensuração. A partir deste nível,
os pontos de vista elementares (PVEs) são operacionalizados por escalas de mensuração
ordinais, denominados descritores.
Na figura 11 está apresentado a estrutura hierárquica, descritores e níveis de
preferência do ponto de vista fundamental Confiança e a estrutura hierárquica completa.
Os indicadores identificados, estão nos Apêndices.
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Avaliação do desempenho de uma agência de
cooperativa de crédito de um município com atividade
prioritariamente rural
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6 ou mais

100%

5

99%

35

4

5

3

4

98%

30

3

4

2

3

97%

28

2

3

95% ou menos

25 ou menos/mais
de 40

Nenhuma
Nenhuma

2 ou menos

4

17

7

8

10 ou mais

Número médio
de produtos
por associado
- Ano

5 ou mais

5

23 ou mais

Competência
da equipe

Possibilidades

15

20

Atendimento
transparente

Boa
comunicação

Quantidade de x
em que a equipe
se reuniu para
identificar
melhores formas
de atender as
pessoas Trimestre

Ajuda mútua

Qualidade

Satisfação

Cumprir o
estabelecido

Educação
financeira

Oportunidades

1 ou nenhuma

2 ou menos

40

5 ou mais

6 ou mais

Figura 11: Estrutura hierárquica, descritores e níveis de preferência do ponto de vista fundamental
Confiança.
Fonte: Dados da pesquisa.

Assim, conclui-se a estruturação do modelo de avaliação de desempenho
organizacional da Cooperativa 1 para a Agência 02. O modelo completo é composto
por 29 indicadores. O gestor desta agência tem suas maiores preocupações voltadas à
credibilidade da agência, o futuro da comunidade e da agência.
A credibilidade envolve questões relacionadas à confiança dos associados em
relação aos produtos e serviços prestados, identificação de oportunidades de melhorias e
gerar maior visibilidade para a cooperativa, afim de alavancar o crescimento.
Quanto às preocupações com futuro, o gestor destaca que devido estar localizada
em um pequeno munícipio onde a principal atividade econômica é agrícola, tem-se uma
preocupação acentuada com a tomada de crédito pelos agricultores, que muitas vezes
acabam comprometendo demasiada o faturamento de suas atividades para custear
empréstimos e financiamentos, por conta disso, a agência realiza alguns eventos que
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visam a conscientização da tomada de crédito. O gestor também se preocupa que a
cooperativa tenha meios de auxiliar a comunidade, desenvolvendo assim um processo
de ajuda mútua entre a cooperativa e comunidade, que envolve visitas a associados e
potenciais associados, auxilio em eventos realizados pela comunidade e realização de
eventos pela cooperativa e/ou eventos realizados em parcerias com outras entidades, que
visam a melhoria do contexto do município para o futuro.
Assim, o modelo de avaliação de desempenho organizacional estruturado por
meio da metodologia MCDA-C possibilitou ao gestor uma melhora no entendimento do
contexto, pois pode visualizar suas principais preocupações e inclusive, proporcionou a
identificação de indicadores para mensurar as principais inquietações do contexto.
Chen, Chen e Peng (2008), possuem um estudo que compõem o portfólio
bibliográfico desta pesquisa, onde o objetivo é apresentar um estudo de caso mostrando
como a seleção de índices de desempenho afeta os resultados da avaliação de
desempenho. Os autores empregaram a Análise Envoltória de Dados (DEA) usando
quatro tipos de seleção de indicadores de desempenho: itens básicos de entrada e saída,
índices do Balanced Scorecard (BSC), BSC com gerenciamento de risco e índices
financeiros tradicionais para avaliar as operações bancárias.
Já a pesquisa de Worthington (1998), pertencente ao portfólio bibliográfico, com
uma amostra de 63 cooperativas de crédito australiana, realiza a comparação das
medidas de desempenho financeiro fornecidas por índices baseados em contabilidade e
desempenho da produção como índices de eficiência.
5.3

COOPERATIVA 02 MODELO AGÊNCIA 03
O modelo construído para a Cooperativa 02 Agência 03, abrange: (i) abordagem

soft para estruturação, (ii) família de pontos de vista e (iii) construção dos descritores.
5.3.1 Abordagem soft para estruturação
Por meio das entrevistas com o gestor procurou-se a melhor maneira de
descrever o ambiente no qual a Agência se encontra.
A agência faz parte de um conjunto de entidades que se organizam e se apoiam
mutuamente, isso gera solidez econômica e segurança às cooperativas que fazem parte
desse grupo. A agência possui mais de 17 anos de atuação, abrange em torno de 1.800
associados sendo eles do município da agência e também de municípios próximos.
Possui em valores emprestados, aproximadamente o valor de 20 milhões e valores de
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capitação em torno de 25 milhões, atua com 26 tipos de produtos financeiros, é uma
cooperativa de livre admissão, porém pela característica da principal atividade
econômica da região, possui maior concentração das suas atividades em produtos
agrícolas.
Foi identificado juntamente com o gestor os atores que influenciam direta ou
indiretamente a construção do modelo, os quais estão demonstrados do Quadro 16.
Decisor
Intervenientes

Gerente de agência
Superiores
Assessores
dos
produtos
Demais gerentes da
cooperativa
Facilitador
Pesquisadora
Agidos
Sócios
Diretoria
Colaboradores
Quadro 16: Atores Cooperativa 2 Agência 3.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em um processo de interação entre o gestor e facilitador, procurou-se definir um
rótulo que melhor descrevesse o problema, o qual apresenta a percepção do gestor a
respeito do mesmo: Avaliação do desempenho de uma agência de cooperativa de crédito
de um município com atividade prioritariamente rural.
Em seguida, foi elaborado o sumário para o modelo, que visa: (i) apresentar o
problema, (ii) definir a importância do problema, (iii) o objetivo da elaboração do
modelo, (iv) qual instrumento de intervenção que será realizado e (v) os resultados
esperados com a estruturação do modelo.
Apresentação do problema:
A agência procura manter um relacionamento de parceria entre os associados e a cooperativa, tem
como premissas o bom atendimento e preza pela qualidade dos produtos e serviços ofertados, para que
diante disso, possa identificar oportunidades de crescimento no mercado estreito e competitivo no qual
se encontra, visto que está localizada em um município de economia estabilizada, assim procura por
estratégias de diferenciação de mercado gerar cada vez mais visibilidade e crescimento para a
cooperativa.
Importância:
O gestor da cooperativa está preocupado em estabelecer uma diferenciação no mercado para que possa
gerar maior visibilidade para a agência. Assim, um instrumento para avaliar o desempenho poderá
auxiliar o gestor nesta perspectiva.
Objetivo:
Verificar por meio da metodologia elementos que sejam capazes de identificar, organizar e mensurar
os valores do decisor a respeito do contexto e assim, por meio do modelo, oportunizar a identificação
de fatores que possam alavancar o crescimento da agência.
Instrumento de intervenção:
A utilização da metodologia MCDA-C por esta levar em conta a perspectiva do decisor para que o
mesmo possa estruturar o modelo, considerando o que ele acredita ser mais adequado ao contexto.

65

Resultado esperado:
Espera-se que com a estruturação do modelo possa ser identificado potencialidades e oportunidades de
alavancar a visibilidade e crescimento da agência e assim proporcione um melhor entendimento do
contexto para o decisor.
Quadro 17: Sumário Cooperativa 2 Agência 3.
Fonte: Dados da pesquisa.

Após a definição do sumário, passou-se para a próxima etapa de estruturação do
modelo de avaliação de desempenho.
5.3.2 Família de pontos de vista
Por meio de entrevistas semiestruturada, procurou-se interagir com o gestor para
identificar os EPAs relevantes para avaliar o contexto. As entrevistas foram gravadas
para aproveitar o máximo de conteúdo explicitado pelo gestor. Como resultado, foram
identificados 51 EPAs. O Quadro 17 apresenta os 10 primeiros EPAs identificados, os
demais encontram-se nos Apêndices.
Grzebieluckas et al (2011) afirmam que nas entrevistas, deve ser solicitado ao
gestor que fale a respeito do problema e as suas declarações, analisadas para identificar
os EPAs, que são características ou propriedades do contexto que o gestor julga que
impactam em seus valores. O maior número de EPAs possível, deve ser identificado e
novos podem surgir da combinação dos pré-existentes.
Sequencia Elementos primários de avaliação - EPA
1
Atuação da concorrência
2
Cumprimento de metas
3
Crescimento
5
Pouco campo para avançar
6
Relacionamento
7
Conversação
8
Reuniões
9
Carisma
10
Preço
Quadro 18:10 Primeiros EPAs identificados Cooperativa 02 Agência 03.
Fonte: Dados da pesquisa.

Della Bruna et al (2014) afirma que o próximo passo da metodologia MCDA-C
visa ampliar o entendimento sobre o EPA, orientando-os para ações por meio do
desenvolvimento de conceitos, os quais são definidos por um polo desejado, assinalando
a direção preferida do tomador de decisão e um polo oposto que aponta o oposto
psicológico da direção preferida.
Na sequência, foi realizada outra entrevista com o gestor e solicitado que o
mesmo falasse a respeito de cada EPA identificado anteriormente, para identificar os
objetivos associados ao EPA e o oposto psicológico, formando assim, os conceitos
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derivados dos EPAs. O Quadro 19 demonstra os conceitos identificados para os 10
primeiros EPAs e os demais encontram-se nos Apêndices.
EPA
1 - Atuação da
concorrência

CONCEITOS
1 – Acompanhar a atuação da concorrência...perder competitividade
2 – Garantir que a cooperativa seja referência no município...ficar vulnerável a
atuação da concorrência
2- Cumprimento de
3 – Assegurar que as metas estabelecidas sejam cumpridas...deixar de atingir o
metas
resultado estipulado
4 – Manter processo de acompanhamento e execução das metas...agir intuitivamente
3- Crescimento
5 – Manter meios de alavancar o crescimento da cooperativa...estagnar-se no mercado
4 – Pouco campo para
6 – Identificar oportunidades de negócios que ainda não foram realizados...deixar de
avançar
possuir estratégias de inovação
5 – Relacionamento
7 – Garantir um relacionamento entre a cooperativa e os associados...deixar de
estabelecer relação de parceria
6 – Conversação
8 – Possuir diálogo com as pessoas...não dar abertura para o associado conversar
7 – Reuniões
9 – Realizar reuniões com os associados para tratar de assuntos da cooperativa...deixálos sem conhecimento sobre o que se passa
8 – Carisma
10 – Garantir que as pessoas sejam atendidas com atenção...gerar insatisfação
11 – Assegurar que os atendentes sejam carismáticos...ter atendentes mal-humorados
que afastam as pessoas
9 – Preço
12 – Garantir preços competitivos...comprometer a sustentabilidade econômica
10 – Qualidade no
13 – Assegurar qualidade no serviço prestado...gerar insatisfação
trabalho
14 – Possuir meios para compreender o que o cliente necessita...deixar de possuir
atendimento personalizado
15 – Procurar superar as expectativas do associado...perder chances de fidelização
16 – Manter um padrão coerente na execução dos serviços...perder a consistência da
execução dos serviços
Quadro 19:Conceitos dos 10 primeiros EPAs identificados da Cooperativa 02 Agência 03.
Fonte: Dados da pesquisa.

Da Rosa (2012) coloca que cada EPA deve ser discutido com o gestor, na
construção dos conceitos para aumentar o conhecimento sobre quais aspectos devem ser
considerados, em um modelo de avaliação de desempenho organizacional, afim de
identificar as atitudes relacionadas a cada EPA. Em seguida, os conceitos devem ser
agrupados em áreas de preocupação. A Figura 1, apresenta a família de pontos de vista
identificada, com as áreas de preocupações desta Agência.

Figura 12: Família de pontos de vista Cooperativa 02 Agência 03.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Em seguida, foi realizado teste de necessidade e suficiência dos conceitos da
família de pontos de vista e verificado que cada ponto de vista fundamental possuía
conceitos alocados. Os conceitos foram distribuídos nos pontos de vista fundamentais
por meio da interação entre o gestor e facilitador.

Figura 13: Teste da família de pontos de vista quanto à necessidade e suficiência
Fonte: Dados da pesquisa.

Assim, finaliza-se a etapa de construção das famílias de pontos de vista, desta
agência. Salienta-se que estes são os conceitos construídos incialmente para o modelo
de avaliação de desempenho (a numeração na figura corresponde o número do
conceito), os mesmos poderão ser modificados ou suprimidos por outros semelhantes,
no decorrer do processo. Também podem surgir demais conceitos na próxima etapa,
uma vez que no decorrer de cada etapa do MCDA-C, existe uma melhor explicitação do
contexto pelo gestor, o que gera também um melhor entendimento do facilitador para
conduzir o modelo.
A pesquisa de Ferreira, Gonçalves e Braga (2007), pertencente ao portfólio
bibliográfico investigou o desempenho das cooperativas de economia e crédito mútuo
de Minas Gerais, fundamentando-se no conceito de eficiência que se deu por meio da
Análise Envoltória de Dados (DEA), por meio de indicadores contábeis e financeiros de
105 cooperativas de crédito do ano de 2003. Os resultados expõem as limitações da
eficiência das cooperativas de crédito na utilização dos recursos produtivos e sugerem a
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importância de acompanhar o desempenho destas organizações como fator de
manutenção da sustentabilidade das mesmas.
Complementando o estudo de Brown (2005), presente no portfólio bibliográfico,
avalia as armadilhas e protocolos para estudos que empregam o DEA no setor
financeiro, utilizando uma amostra de cooperativas de crédito australianas, prende-se
que as orientações fornecidas no estudo aumentem a prática do uso do DEA no setor de
serviços financeiros.
Um fator relevante na utilização da metodologia MCDA-C, escolhida para a
estruturação dos modelos desta pesquisa é o esforço realizado para a identificação das
características relevantes dos contexto para a elaboração do modelo de avaliação de
desempenho. Uma vez que o desempenho pode estar relacionado a mais fatores além do
desempenho financeiro e por meio das entrevistas com os gestores questões qualitativas
como características e particularidades do contexto podem ser observados e levados em
consideração para a elaboração do modelo que será exclusivo do ambiente onde será
avaliado o desempenho.
5.3.3 Construção dos descritores
Em um processo de interação entre o facilitador e o decisor, o conjunto de
conceitos de cada ponto de vista fundamental foram transformados em mapas de relação
meio-fins. Rodrigues et al (2018) afirmam que esse processo permite a formação de
mapas conceituais (mapas de relação meio-fins) que têm como finalidade explicar o
escopo e a estrutura do modelo, além de possibilitar estabelecer as relações de
influência entre os conceitos, assim os mapas representam as dimensões das áreas de
preocupação do modelo.
A Figura 14, apresenta o mapa de relação meio-fins, construído para o ponto de
vista fundamental Atendimento. Os demais encontram-se nos Apêndices. Salienta-se
que esta é a versão final, apresentada no mapa. Entre a versão inicial e a final foram
realizadas 5 alterações nos mapas, mediante a interação entre o facilitador e o gestor.
Alguns conceitos estabelecidos inicialmente, foram alterados e alguns outros surgiram
no decorrer do processo de construção dos mapas.
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Figura 14: Mapa cognitivo do ponto de vista fundamental Atendimento
Fonte: Dados da pesquisa.

Na perspectiva deste gestor, o ponto de vista fundamental Atendimento é
representado pelos clusters expectativas e bem-estar, isto é, para ele no atendimento é
relevante: satisfazer as expectativas dos associados, durante o atendimento, atendendo
prontamente as suas solicitações, oferecer produtos conforme o perfil do associado, ter
agilidade nos processos e garantir a satisfação; quanto ao

bem-estar, o gestor

compreende que é correspondido pela forma com que o associado é tratado na
cooperativa, preocupa-se com a atenção dispensadas às pessoas no momentos em que
estão na cooperativa e também, procura manter um tratamento de igualdade entre elas.
O próximo passo consiste na transferência dos mapas para uma estrutura
hierárquica e o estabelecimento dos descritores para os conceitos que ficam na base do
mapa. Ensslin, Dutra e Ensllin (2000) complementam que os descritores são utilizados
para mensurar os possíveis níveis de impacto de uma determinada ação, assim, para
cada descritor é solicitado que o decisor identifique as fronteiras entre os níveis de
excelência, nível de mercado e nível comprometedor. O nível na fronteira superior é
determinado Bom e o inferior, Neutro.
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Estruturação de um modelo de avaliação para o apoio a
decisão de uma cooperativa de crédito
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8,5

8,5
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8

7

7

8
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10%
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7,5

5
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200 ou menos
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6 ou menos

6,5 ou menos

3 ou menos

15 ou mais

Figura 15: Estrutura hierárquica, descritores e níveis de preferência do ponto de vista fundamental
Atendimento.
Fonte: Dados da pesquisa.

Deste modo, com a construção da estrutura hierárquica e a identificação dos
descritores, finaliza-se a estruturação do modelo de avaliação de desempenho
organizacional 1, realizado por meio da metodologia MCDA-C, para a Agência 03
foram identificados 39 descritores.
Esta cooperativa realiza uma pesquisa de satisfação com uma amostra dos
associados, que é mensurada por meio do Net Promoter Score (NPS), onde são
identificados os associados promotores, neutros e detratores da cooperativa. Entretanto,
algumas preocupações do gestor com o ponto de vista fundamental Atendimento, não
são solucionadas com a pesquisa de satisfação, desta forma, este modelo de avaliação de
desempenho identificou estas preocupações do gestor e sugeriu-se que seja acrescentado
à pesquisa de satisfação, perguntas relacionadas ao carisma, empatia e tratamento
recebido.
Outra característica do gestor da Agência 3, é seu comentário feito

nas

entrevistas sobre algumas questões relacionadas ao ponto de vista fundamental
Crescimento, que estão diretamente ligadas ao modelo de gestão da Agência, isto é,
realizar o direcionamento dos demais gerentes, acompanhar metas, crescimento dos
resultados, etc. Isso demonstra que o mesmo, além de estar preocupado com as questões
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qualitativas como atendimento, relacionamento, confiança, também preocupa-se com o
desempenho quantitativo de sua gestão que podem ser representadas com os descritores
construídos.
5.4

COOPERATIVA 02 MODELO AGÊNCIA 04
A estruturação do modelo abordou: (i) abordagem soft para estruturação, (ii)

família de pontos de vista e (iii) construção dos descritores.
5.4.1 Abordagem soft para estruturação
Por meio da interação nas entrevistas, entre o gestor e o facilitador procurou-se
identificar a descrição do ambiente desta agência:
A cooperativa de crédito sede está há 28 anos no mercado de atuação, no ano
anterior teve um resultado de 16 milhões, possui agências em 3 estados e está entre as
150 melhores empresas para trabalhar. A agência do estudo está atuando no município
há 23 anos, é a primeira instituição desta cooperativa no estado de Santa Catarina,
possui atualmente 1306 associados, procura por meios de produtos financeiros, ações
sociais e sustentáveis contribuir com o desenvolvimento da comunidade onde está
inserida. A principal preocupação encontrada é o pouco desenvolvimento dos pequenos
municípios, onde existe muita evasão de jovens e pouco incentivo para o
desenvolvimento econômico, dificultando deste modo, a expansão e crescimento da
agência.
Foi identificado juntamente com o gestor os atores que influenciam direta ou
indiretamente a construção do modelo, os quais estão demonstrados do Quadro 20.
Decisor
Intervenientes

Gerente de agência
Diretor
executivo,
Comitê de crédito
Facilitador
Pesquisadora
Agidos
Associados
Colaboradores
Quadro 20:Atores Cooperativa 2 Agência 4.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em um processo de interação entre o gestor e facilitador, procurou-se definir um
rótulo que melhor descrevesse o problema, apresentasse a percepção do gestor a
respeito do mesmo: Modelo de apoio à decisão para a gestão sustentável de uma
cooperativa de crédito.

72

Em seguida, foi elaborado o sumário para o modelo, que visa: (i) apresentar o
problema, (ii) definir a importância do problema, (iii) o objetivo da elaboração do
modelo, (iv) qual instrumento de intervenção será realizado e (v) os resultados
esperados com a estruturação do modelo.
Apresentação do problema:
A cooperativa de crédito tem o propósito de ser um sistema direcionado para o crescimento
sustentável, busca estar cada vez mais próximo das pessoas e comunidades, deste modo atua gerando
resultado econômico, ao mesmo tempo protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das
pessoas com as quais interage. Entretanto, a agência do estudo está localizada em um munícipio
pequeno que concentra um número baixo de pessoas economicamente ativas, sendo assim, encontra
dificuldades em alavancar o seu crescimento, pois existem poucas perspectivas, diante do cenário do
município, para a expansão da cooperativa no mercado de atuação.
Importância:
Com um instrumento de avaliação do desempenho da agência, o gestor poderá identificar
oportunidades para alavancar o crescimento da agência por meio de um modelo sustentável que
identifique elementos que promovam o desenvolvimento econômico e social da agência, dos
associados e da comunidade onde atua.
Objetivo:
Construir um modelo de avaliação para a agência onde seja possível identificar os elementos relevantes
na visão do gestor para mensurar o desempenho e identificar oportunidades de desenvolvimento para
agência e comunidade onde está inserida.
Instrumento de intervenção:
Utilização da metodologia MCDA-C, tendo em vista que a mesma considera os valores e preferências
do decisor para a construção do modelo.
Resultado esperado:
Espera-se com o resultado proporcionar um modelo de avaliação para o decisor, onde possam ser
identificadas as potencialidades da agência e a melhor compreensão do contexto que possibilite
identificação de oportunidades de melhora do desempenho.
Quadro 21:Sumário Cooperativa 2 Agência 4.
Fonte: Dados da pesquisa.

Finalizado a etapa da abordagem soft para estruturação, passou-se para a
construção da família de pontos de vista.
5.4.2 Família de pontos de vista
Por meio das entrevistas entre o facilitador e o gestor foram identificados 28
EPAs que o gestor considera relevantes para o contexto. Foi desenvolvido um processo
de brainstorming com o decisor e solicitado que ele discorresse a respeito de seus
objetivos, preocupações e pontos de vista que deverão ser levados em conta para a
construção do modelo. No Quadro 22, estão os 10 primeiros EPAs identificados para o
modelo de avaliação de desempenho.
Sequencia
1
2
3

Elementos primários de avaliação - EPA
Pouco campo para expansão
Associados inativos
Incentivar a economia local
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4
Empatia
5
Resolução de problemas
6
Colocar-se no lugar do associado
7
Relacionamento bom com o associado
8
Entender o que o associado precisa
9
Orientações
10
Parceria
Quadro 22:Primeiros EPAs identificados Cooperativa 02 Agência 04.
Fonte: Dados da pesquisa.

Ensslin et al (2016) colocam que, após realizada a identificação dos EPAs,
busca-se interagir com o gestor para transforma-los em conceitos, quem tem por
finalidade representar o objetivo associado ao EPA, demonstrando o sentido de
preferência e se pólo psicológico oposto que corresponde ao desempenho mínimo, mas
possível em relação ao objetivo que o decisor deseja evitar.
No Quadro 23, estão os conceitos construídos para os 10 primeiros EPAs. Nesta
construção inicial dos conceitos foram identificados 64 conceitos, que estão nos
Apêndices.
EPAs
1 – Pouco campo para expansão

2 – Associados inativos
3 – Incentivar a economia local

4 – Empatia

5 – Resolução de problemas
6 – Colocar-se no lugar do
associado
7 – Relacionamento bom com o
associado
8 – Entender o que o associado
precisa
9 – Orientações

CONCEITOS
1 – Oferecer produtos e serviços inovadores que chamem
atenção...perder competitividade
2 – Identificar nichos de mercado como oportunidades de novos
negócios...perder oportunidades de negócios e associados
3 – Buscar formas de conquistar novos associados...deixar de
alavancar o crescimento da cooperativa
4 – Identificar as causas na inatividade do associado...deixa-lo de lado
5 – Buscar formas de torna-los ativos novamente...perder o contato
com o associado
6 – Oferecer produtos e serviços para pessoas jurídicas... perder
oportunidades de negócios com PJ por desconhecimento do
empresário
7 – Possuir taxas e prazos atrativos para incentivar a economia
local...comprometer a sustentabilidade do empreendedorismo local
8 – Realizar eventos com PJ incentivando-os a manterem suas
empresas...perder associados por estarem desmotivados com a
economia
9 – Assegurar um atendimento atencioso com todos que procuram à
cooperativa...gerar insatisfação
10 – Assegurar que a equipe de trabalho possua empatia ao realizar o
atendimento...ter atendentes mal preparados
11 – Assegurar que sejam buscadas todas as formas para solucionar o
problema...deixar o associado sem retorno sobre o problema
12 – Assegurar que sejam compreendidas as razões que a pessoa
precisa da cooperativa...tratar as pessoas sem empatia
13 – Estabelecer um relacionamento constante com o
associado...perder oportunidades de aproximação com os associados
14 – Procurar meios para garantir a fidelização do associado...perder
associado para a concorrência
15 – Garantir que o seja entendido o que o associado precisa...deixar
de questionar o associado
16 – Assegurar que o associado consiga pagar a operação...deixar de
analisar a carteira de crédito que ele já possui
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17 – Oferecer orientações para o associado sobre as possibilidades do
negócio...deixar de expor os riscos
18 – Fornecer crédito de maneira consciente...vender somente para
atingir a meta do crédito
10 – Parceria
19 – Garantir parcerias entre o associado e a cooperativa...deixar de
incentivar a intercooperação.
Quadro 23:Conceitos dos 10 primeiros EPAs identificados da Cooperativa 02 Agência 04.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na sequência, foi solicitado ao decisor que o mesmo observasse os conceitos e
os agrupasse em objetivos estratégicos, com a finalidade de reunir os conceitos em áreas
de preocupações. Machado, Esnllin e Esnllin (2012) observam que o agrupamento dos
conceitos possibilita organizar e explicar os valores do decisor e as propriedades do
contexto. Os nomes dados às áreas de preocupações devem refletir da melhor forma
possível a preocupação do gestor ao expressar os conceitos pertencentes aquele
agrupamento.
O estudo de Mathuva e Kiweu (2016), pertencente ao portfólio bibliográfico,
observa que a eficiência do desempenho das cooperativas de crédito agrícolas da
Bulgária deve levar em consideração aspectos financeiros e sociais. A pesquisa foi
realizada em 15 cooperativas de crédito, por meio de dados financeiros e indicadores de
desempenho social que avaliam a qualidade da rede social, benefícios para o cliente
como proteção contra o super endividamento e outros itens que não são analisados
somente com a análise financeira.
Existe uma semelhança entre os aspectos da pesquisa citada acima e a definição
dos pontos de vistas fundamentais definidos para esta agência, entretanto no modelo
desta pesquisa estes aspectos são definidos como sustentabilidade, na sequência do
modelo, são identificados quais conceitos que são responsáveis pela sustentabilidade
econômica e social desta agência e quais descritores são responsáveis por esta área de
preocupação.
Martinez-Campillo (2016), elaborou um estudo, que compõem o portfólio
bibliográfico, onde abordou especificamente a eficiência social das cooperativas de
crédito, no estudo foi construído um índice de eficiência social das cooperativas de
crédito espanholas durante o período de 2008-2014 e examinou seus principais fatores
explicativos, com o resultados foi possível que as instituições conheçam seu
desempenho social e usem estas informações para a melhoria da competitividade no
futuro.
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Figura 16: Família de pontos de vistas Cooperativa 02 Agência 04.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na Figura 16, está descrito o rótulo do problema, as áreas de preocupações e os
pontos de vista fundamentais. Na sequência, em um processo de interação entre o gestor
e o facilitador, agrupou-se os conceitos de acordo com os pontos de vista fundamentais
e realizado teste de necessidade e suficiência, que pode ser observado na Figura 17.

Figura 17: Teste da família de pontos de vista quanto à necessidade e suficiência
Fonte: Dados da pesquisa.

Nota-se a diferença da quantidade de conceitos estabelecidos incialmente pelo
gestor para cada ponto de vista fundamental, isso se dá a medida da importância
percebida pelo gestor para cada ponto de vista fundamental. Salienta-se que os
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conceitos estabelecidos nesta etapa podem sofrer modificações, serem suprimidos ou
novos conceitos podem surgir, no decorrer da próxima etapa de estruturação do modelo.
5.4.3 Construção dos descritores
A próxima etapa da fase de estruturação consiste em elaborar os mapas de
relações meio-fins e em seguida, agrupá-los em clusters. Bortoluzzi, Ensslin e Ensslin
(2011a) pontuam que os mapas são elaborados tendo em sua base os conceitos meios,
que também que podem ser chamados de preocupações operacionais e conforme vai se
chegando ao topo do mapa, encontram-se os conceitos fins, os quais podem ser
chamados de preocupações estratégicas.
Assim Ensslin, Ensslin e Dutra (1997) complementam que os mapas cognitivos
são uma ferramenta de apoio ao processo de tomada de decisão, contribuindo para a
difícil fase de estruturação, na medida em que permite a representação gráfica da forma
como o decisor percebe um problema, ajudando em sua compreensão. Entende-se por
mapa cognitivo uma representação gráfica de uma representação mental que o
facilitador constrói, a partir de uma representação discursiva formulada pelo decisor
sobre um objeto.
A Figura 18, apresenta o mapa de relações meio-fins para o ponto de vista
fundamental Confiança, onde foram realizadas 4 alterações da versão inicial até chegar
nesta final do mapa. Os demais mapas dos outros pontos de vista fundamentais
encontram-se nos Apêndices.
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Figura 18: Mapa cognitivo do ponto de vista fundamental Confiança
Fonte: Dados da pesquisa.

Ensllin et al (2016) coloca que após finalizada a construção dos mapas de
relação meios fins para todos os objetivos da estrutura hierárquica top-down, a
metodologia MCDA-C, em seu processo de construção de conhecimento sobre o
contexto avaliado, propõe que as estruturas de relações causais sejam transformadas
para Estrutura Hierárquica de Valor, nomeada também como estrutura arborescente, que
conta com todos os pontos de vista, que são desmembrados até o momento que se torne
possível sua mensuração. A partir deste nível, os PVFs são operacionalizados por
escalas de mensuração ordinais denominadas descritores.
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Figura 19: Estrutura hierárquica, descritores e níveis de preferência do ponto de vista fundamental
Confiança.
Fonte: Dados da pesquisa.

Para esta agência foram identificados 40 indicadores ao finalizar a estruturação
do modelo de avaliação de desempenho, cujo modelo completo está nos Apêndices. Ao
concluir a etapa de estruturação, a metodologia MCDA-C terá construído um modelo,
contendo os aspectos julgados como necessários e suficientes para avaliar o contexto.
As escalas neste momento são ordinais e denominadas Descritores (GRZEBIELUCKAS
et al, 2011). Salienta-se que na fase de estruturação, os descritores são ordinais, ou seja,
o intervalo entre um nível e outro tem o mesmo nível de atratividade. Com essa etapa,
finaliza-se a fase de estruturação do modelo (BORTOLUZZI, ENSSLIN e ENSSLIN,
2011).
Com a estruturação do modelo, foi possível que o gestor tivesse um recorte das
suas principais preocupações em relação ao desempenho da agência. Umas das
principais características é que o gestor tem uma preocupação com a sustentabilidade da
cooperativa.

Possui ações voltadas para a sustentabilidade econômica da agência,

visando o crescimento dos resultados, cumprimento das metas estabelecidas para o
período, importância do associado nas tomadas de decisões e busca oferecer crédito de
maneira consciente.
A sustentabilidade social tem relação com o interesse do desenvolvimento da
comunidade e de cooperação. A integração entre a cooperativa e comunidade é
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realizada por meio de projetos sociais em escolas, que objetivam abordar temas
relacionados com o cooperativismo e empreendedorismo, contribuindo assim, com a
melhora da qualidade de vida das crianças que participam dos projetos e também com
incentivos a eventos realizados pela comunidade. Já o ponto de vista fundamental de
cooperação, tem o propósito de demonstrar as vantagens de fazer parte da cooperativa,
tem ações direcionadas a oferecer taxas atrativas, realização de eventos e palestras sobre
cooperativismo e educação financeira entre outras que procuram oferecer soluções,
visando o desenvolvimento dos associados.

80

6

CONFRONTAÇÕES DOS RESULTADOS
Este capítulo está baseado na confrontação dos resultados obtidos com o

conjunto de dados externos ao contexto e conjunto de dados desenvolvidos nos
contextos decisórios, por meio dos modelos de avaliação de desempenho. Assim, será
apresentado (i) interpretação conceitual das lentes da estratégia de operações e (ii)
confrontação entre os modelos construídos.
6.1
INTERPRETAÇÃO CONCEITUAL DAS LENTES DA ESTRATÉGIA DE
OPERAÇÕES
Diante da análise do conjunto de fonte de dados externos ao contexto que contou
com as definições da literatura e de especialistas, os quais comprovaram que o conteúdo
da estratégia de operações é relevante para avaliar o desempenho de cooperativas de
crédito. Assim, a confrontação entre as origens do conhecimento proposta no design de
pesquisa, será realizada por meio da análise dos mapas cognitivos desenvolvidos nos
modelos de avaliação de desempenho construídos por meio da metodologia MCDA-C,
deste modo, se realizará uma interpretação conceitual pelas lentes da estratégia de
operações (objetivos de desempenho e áreas de decisão).
Para cada modelo construído se efetuará uma abordagem. Primeiramente, os
conceitos que compõem os mapas cognitivos foram relacionados e divididos entre
objetivos de desempenho e áreas de decisão. Os conceitos que estão sem marcação são
variáveis do contexto, isto é, têm relação com uma circunstância ou política do contexto
da agência ou até mesmo são outros objetivos de desempenho ou áreas de decisão que
não são propostas pela literatura.
Após está primeira abordagem, com os conceitos já divididos entre objetivos de
desempenho e áreas de decisão, identificou-se o conteúdo da estratégia de operações, ou
seja, os conceitos dos objetivos de desempenho foram classificados entre os critérios
sugeridos no referencial teórico e comprovada a relevância pelos especialistas, sendo as
áreas de decisão classificadas dentro do conjunto de decisões gerencial, sugeridas no
referencial e especialistas. Nos Apêndices está a classificação de cada agência.
6.1.1 Lentes da estratégia de operações Cooperativa 01 Agência 01
A primeira abordagem da leitura das lentes da estratégia de operações, ocorreu
por meio da identificação nos mapas cognitivos, objetivos de desempenho e áreas de
decisão. A Figura 20, demonstra está leitura dos mapas da Cooperativa 01 Agência 01.
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Figura 20: Lentes da estratégia de operações Cooperativa 01 Agência 01
Fonte: Dados da pesquisa.

Posteriormente, com base no conteúdo de dados externos ao contexto, foi
identificado quais objetivos de desempenho e quais áreas de decisão que são priorizados
para esta agência. Corrêa e Gianesi (2019, p. 122) colocam que com o estabelecimento
das listas de objetivos de desempenho e áreas de decisão, pode ser realizada a
formulação da estratégia de operações que consiste na ligação estre estes dois conjuntos,
a formulação da estratégia de operações necessita de um processo lógico e prático para
que essa tarefa possa se tornar sistemática, permitindo a formulação e reformulação de
estratégias que garantam o poder de competitividade sustentável da empresa.
A Figura 21, mostra o conteúdo da estratégia de operações identificado para a
Agência 01 e demonstra os objetivos de desempenho e áreas de decisão priorizados pelo
gestor.
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Figura 21: Conteúdo da estratégia de operações Cooperativa 01 Agência 01.
Fonte: Dados da pesquisa.

Com a análise dos conceitos dos mapas cognitivos, foi percebido que o objetivo
de desempenho que o gestor desta agência mais prioriza é o Atendimento/Atmosfera e
são buscadas formas para que a agência tenha excelência no atendimento. O gestor
preocupa-se com a satisfação dos associados, procura meios para que a pessoa se sinta à
vontade na cooperativa e seja tratada com atenção.
Fernandes (2012) coloca que poder atender e agradar clientes é um desafio para
as empresas, tendo em vista, os clientes serem exigentes e diferentes e uma procura por
produtos/serviços que se adequem as suas necessidades e devem ser fornecidos com
rapidez e custos acessíveis. Assim, as empresas passaram a perceber a importância de
desenvolver e gerenciar o relacionamento com o cliente, concluindo-se que

a chave

para uma boa administração e gerenciamento da produção está na satisfação das
expectativas do cliente.
6.1.2 Lentes da estratégia de operações cooperativa 01 agências 02
Primeiramente a identificação do conteúdo da estratégia de operações nos mapas
cognitivos, representado na Figura 22. Ressalta-se a importância da análise dos mapas
cognitivos, pois conforme Rieg e Araújo (2003), os conceitos nos mapas podem refletir
objetivos, explicações, problemas, oportunidades, necessidades, imposições e fatos
estratégicos. Deste modo, as ligações nos mapas refletem não somente a conexão de
explicações a consequência, mas também a conexão de opção dos resultados, meios a
fins,

ações

a

objetivos,

todas

elas

obedecendo

a

lógica

de

que

resultados/fins/objetivos mais importantes são hierarquicamente superiores no mapa.

os
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Figura 22: Lentes da estratégia de operações Cooperativa 01 Agência 02.
Fonte: Dados da pesquisa.

Após a primeira leitura dos mapas cognitivos, foi identificado com base no
conjunto de fontes de dados externos ao contexto, quais objetivos de desempenho e
áreas de decisão são priorizados para essa agência, que estão na Figura 23.

Figura 23: Conteúdo da estratégia de operações Cooperativa 01 Agência 02.
Fonte: Dados da pesquisa.

Pereira; Pinheiro de Lima e Gouvêa da Costa (2008) afirmam que a estratégia
começa com uma visão de futuro para a empresa e implica na definição clara de seu
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campo de atuação, na habilidade de previsão de possíveis reações às ações
empreendidas e no direcionamento que levará ao crescimento. A definição de objetivos
em si, não implica em uma estratégia, mas representam os fins que a empresa está
tentando alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar estes fins.
Uma das áreas de preocupação identificadas na estruturação do modelo de
avaliação de desempenho desta agência, está diretamente ligada com a percepção sobre
o futuro da cooperativa e dos associados, uma vez que o gestor tem entre outras
preocupações, a da tomada de crédito pelos associados, visto que se não for monitorado
e concedido crédito de maneira consciente, comprometerá o resultado da agência.
Deste modo, estas preocupações do gestor foram classificadas na área de decisão
de gestão de clientes e para melhorar esta situação são realizados eventos sobre
educação financeira com os associados, conscientização com os produtores rurais a
respeito da tomada de crédito e fornecidos materiais sobre o assunto. Assim, por meio
de treinamento implícito dos clientes, a agência consegue, de uma maneira subjetiva
com os processos realizados, a melhoria da tomada de crédito de seus associados,
promove a conscientização sobre a inadimplência e diminui a propensão de
comprometer os resultados da agência.
6.1.3 Lentes da estratégia de operações cooperativa 02 agências 03
A Figura 24, apresenta a identificação das lentes da estratégia de operações para
a Cooperativa 02 Agência 03. No mapa cognitivo Iniciativas sustentáveis não foram
identificados objetivos de desempenho e áreas de decisão, por este motivo que este
mapa cognitivo não está na figura. Este continha conceitos de inciativa social da agência
e tem relação com ações socioambientais e projetos sociais desenvolvidos, sendo assim,
variáveis do contexto derivadas dos próprios princípios do cooperativismo.
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Figura 24: Lentes da estratégia de operações Cooperativa 02 Agência 03.
Fonte: Dados da pesquisa.

O objetivo de desempenho que teve maior repetição na análise do conteúdo da
estratégia de operações desta agência, foi o Atendimento/Atmosfera. Corrêa e Gianesi
(2019, p. 106) colocam que este critério se refere o quão agradável é a experiência do
cliente, durante o processo da prestação do serviço. Contribui para uma boa avaliação
neste quesito, a atenção personalizada dispensada ao cliente, principalmente quando este
percebe que os funcionários do fornecedor do serviço o reconhecem. A cortesia dos
funcionários é um elemento importante para criar uma boa percepção.
A preocupação do gestor com este objetivo de desempenho pode ser
comprovada com os seguintes conceitos dos mapas cognitivos: “40 – Assegurar que a
pessoa seja notada na cooperativa...tratar as pessoas sem a devida importância”; “11 –
Assegurar que os atendentes sejam carismáticos...ter atendentes mal-humorados que
afastam as pessoas”; “18 – Garantir que seja agradável o atendimento...ter uma má
impressão da cooperativa”, entre outros.
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Figura 25: Conteúdo da estratégia de operações Cooperativa 02 Agência 03.
Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura 25 apresenta o conteúdo da estratégia de operações identificado para
essa agência. Na identificação dos objetivos de desempenho e áreas de decisão notou-se
a ligação entre o objetivo de desempenho Atendimento/Atmosfera com diversas áreas
de decisão, como Recursos Humanos por exemplo e isso se dá devido ao fato que
durante a prestação do serviço no atendimento, os colaboradores precisam possuir (entre
outros requisitos) uma boa comunicação e habilidades com vendas para tratar o cliente,
visto que as habilidades do colaborador no atendimento, podem influenciar na satisfação
do associado.
A área de decisão de Recursos humanos também é priorizada por meio de
treinamentos para aperfeiçoamento profissional e sistema de recompensas por produção
de colaborador na divisão dos resultados à agência. A cooperativa também possui
políticas de promoção de cargos e salários que visam à motivação e crescimento do
colaborador na cooperativa.
O estudo de Zangiski; Pinheiro de Lima e Gouvêa da Costa (2009) também
identificou a relação entre a estratégia de operações e gestão dos recursos humanos. Os
autores colocam que fazem parte da estratégia de operações da instituição a implantação
de sistemas de gestão de desempenho, de forma integrada e como suporte a gestão de
recursos humanos e planos de sucessão estruturados para a retenção do conhecimento
técnico para a organização. Condição parecida encontrada na análise da área de decisão
de Recursos Humanos desta cooperativa.
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6.1.4 Lentes da estratégia de operações cooperativa 02 agências 04
Observa-se nos mapas que os conceitos situados no topo do mapa possuem arcos
direcionados para ele e nunca saindo dele. Isso se deve ao fato que os conceitos do topo
são o estado futuro desejado ou os fins genéricos buscados por quem relata o problema.
É comum também apresentar nos mapas a forma negativa, representando algo
indesejado ou que se deseja evitar (RIEG e ARAUHO, 2003). Nos mapas
desenvolvidos pela metodologia MCDA-C podem ser observados os conceitos que o
gestor deseja alcançar e as reticências (...) representam o que se deseja evitar.
Na Figura 26, está a leitura dos mapas cognitivos pelas lentes da estratégia de
operações para a Agência 04. Observa-se uma maior preocupação do gestor com as
áreas de decisão da agência, visto que foram identificadas mais áreas de decisão do que
objetivos de desempenho para essa agência.

Figura 26: Lentes da estratégia de operações Cooperativa 02 Agência 04.
Fonte: Dados da pesquisa.

Vanelle (1995) coloca que a estratégia de operações é constituída pelos planos,
políticas e programas de ações implementados pela organização nas áreas de decisão,
para que as prioridades competitivas (objetivos de desempenho) sejam alcançadas
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como: custo, flexibilidade, qualidade, etc., garantindo assim a estratégia competitiva da
empresa.

Figura 27: Conteúdo da estratégia de operações Cooperativa 02 Agência 04.
Fonte: Dados da pesquisa.

Okoshi, Pinheiro de Lima e Gouvêa da Costa (2019) afirma que as áreas de
decisão fornecem um conjunto integrado de políticas em diferentes aspectos como:
planejamento e controle de operações, qualidade, sistemas de gestão, gestão de recursos
humanos, tecnologia de processos entre outros. Estes aspectos conectam os recursos das
empresas às suas redes de operações e sistemas de valor, fornecendo produtos e serviços
a seus clientes.
Na análise das áreas de decisão priorizadas por esta agência, percebe-se que a
maior preocupação do gestor é com as áreas de gestão de clientes e design do serviço.
Em relação a gestão de clientes, além das preocupações comentadas pelo gestor nas
entrevistas de estruturação do modelo de avaliação de desempenho organizacional,
também podem ser estabelecidas políticas de gestão do cliente como mão de obra na
prestação do serviço, com instruções para utilização de caixas eletrônicos e aplicativos
da cooperativa para acessar e movimentar a conta, o que gera maior agilidade e
comodidade na prestação do serviço.
Corrêa e Gianesi (2019, p. 272 e 273) colocam que em operações o cliente tem
papel fundamental no processo de prestação de serviços pois ele pode fazer parte do
processo. As instituições financeiras tendem a passar a responsabilidade de executar
transações corriqueiras aos clientes, por meio dos caixas automáticos e conexões por
internet. Muitas vezes, preços diferenciados são utilizados para incentivar o cliente a
executar estas funções, como por exemplo tarifas mais baixas para o processamento de
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DOCs (documento de ordem de crédito) que sejam passados via internet banking.
Assim, a adequada participação do cliente pode reduzir a necessidade de recursos a
serem providos pelo sistema prestador de serviço.
6.2

CONFRONTAÇÃO ENTRE OS MODELOS CONSTRUÍDOS
Por meio da estruturação dos modelos de avaliação de desempenho

organizacional realizados pela metodologia MCDA-C, pode-se afirmar que cada modelo
construído possui suas particularidades que são inerentes ao gestor e ao contexto. Por
mais que foram realizados dois modelos de cada cooperativa de crédito, considerando
assim que os gestores de cada agência possam ter recebido instruções e treinamentos
parecidos para realizar a gestão da agência, observar-se que as características do
contexto, clientes, ambiente e até mesmo maneira de agir do gestor, interferem no
processo decisório de gestão, por isso que cada modelo possui suas próprias estratégias.
As características peculiares de cada contexto podem ser observadas pelas áreas
de preocupação de cada modelo, visto que pode ser observado na Agência 01, que o
gestor tem maior preocupação com o atendimento,

o gestor da Agência 02, tem suas

maiores preocupações voltadas para o futuro da comunidade da agência, já na Agência
03, o gestor preocupa-se com o atendimento e credibilidade da agência e na Agência
04, as principais apreensões são com a sustentabilidade da agência e promoção de
projetos sociais.
Para a estruturação de modelos de avaliação de desempenho, devem ser
consideradas a singularidades dos problemas enfrentados pelos decisores, isto é, cada
organização tem características (potencialidades e fragilidades) distintas, mesmo
fazendo parte de um mesmo segmento setorial (VALMORBIDA et al, 2014). Assim,
cada modelo tem um caráter de personalização, sendo então, não recomendado a
aplicação do modelo construído em outros contextos, uma vez que o modelo é singular
e construído segundo os valores e preferências de um decisor específico e em uma
organização com características peculiares (ENSSLIN; SOUZA; ENSSLIN, 2012).
Na estruturação dos modelos de avaliação de desempenho nas agências, também
foram encontradas algumas dificuldades, visto que os conteúdos das entrevistas de cada
gestor foram diferentes, como eram entrevistas semiestruturadas algumas perguntas
foram surgindo conforme as respostas dos gestores. Na Agência 01, por exemplo,
procurou-se realizar algumas perguntas, na abordagem soft, a respeito do que o gestor
considerava relevante para o contexto além do atendimento, explicitando o real motivo
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da importância desta área de preocupação. Por exemplo, foi questionado: “O que você
acha que o associado espera da cooperativa além de um bom atendimento?”; “Quais são
os diferenciais oferecidos?”; “Por que procura prestar um bom atendimento” etc.
Na etapa de construção dos mapas de relação meio-fins da metodologia MCDAC alguns gestores possuíam dificuldades em estabelecer as ligações dos conceitos.
Deste modo, o facilitador procurou ouvir o que eles diziam a respeito da relevância do
conceito para identificar em qual nível do mapa ele poderia ser alocado e assim, com a
interação entre o gestor e facilitador, era montado um esboço do mapa e na próxima
entrevista analisado a alocação dos conceitos adequados, conforme a necessidade. Neste
processo, foram realizadas várias alterações nos mapas até chegar mais o próximo
possível ao contexto.
Na construção dos descritores foi percebida uma facilidade maior para os
gestores, do que em relação as outras duas etapas do MCDA-C realizadas, pois neste
momento o gestor já está convicto das necessidades do contexto, então procura a melhor
forma de explicitar com qual indicador pretende avaliar aquele conjunto de conceitos,
mesmo que para isso, necessitem ser criados processos para identificar os indicadores,
como por exemplo na Agência 4, onde nos mapas podem ser visualizados várias vezes,
no início do conceito: “Ter processo de...”, “Ter processo para...”, estes processos a
agência ainda não realiza, mas o gestor acredita ser relevante a sua implementação para
o desempenho da cooperativa.
O conteúdo da estratégia de operações de cada modelo também é singular, visto
que cada objetivo de desempenho e área de decisão das agências possuíam conceitos
diferentes e prioridades competitivas, inerentes ao contexto no qual se encontravam.
Observa-se também que o conteúdo da estratégia de operações, considerado relevante
na visão dos especialistas, foi em sua maioria também utilizado pelos gestores na
estruturação dos modelos, com exceção das variáveis e indicadores propostos que não
foi realizado confrontação de conteúdo.
Deste modo, o que pode ser generalizado para a estruturação dos modelos é a
metodologia utilizada, ou seja, os procedimentos realizados e sugeridos pela MCDA-C
para a condução da estruturação dos modelos, visto que esta metodologia fornece como
resultado, um modelo singular que se adequa as características do contexto. Ademais,
também podem ser generalizados os procedimentos realizados para identificação do
conteúdo da estratégia de operações sugeridos por esta pesquisa.
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Deste modo, pode ser generalizado a maneira pela qual é realizado o diagnóstico
para a estruturação dos modelos, assim os procedimentos realizados nesta pesquisa
podem ser utilizados como um passo a passo, manual ou workbook, isto é, utilizado
como um produto técnico para a estruturação de modelos para avaliar o desempenho.
A Figura 28 apresenta os processos para a estruturação de modelos de avaliação
de desempenho, este estudo além de estruturar os modelos por meio da metodologia
MCDA-C, também realizou o processo de identificação do conteúdo da estratégia de
operações que pode ser também utilizado para a elaboração de modelos de avaliação de
desempenho.

Figura 28: Processos para a estruturação de modelos de avaliação de desempenho
Fonte: Dados da pesquisa.

Pode ser utilizado a identificação do conteúdo da estratégia de operações como
complementação dos modelos construídos para os contextos ou como uma maneira de
desenvolver um novo modelo de avaliação de desempenho com a abordagem da
estratégia de operações. Okoshi; Pinheiro de Lima e Gouvêa da Costa (2019) afirmam
que a medição de desempenho está intrinsecamente conectada à estratégia de operações,
pois fornece informações para avaliação da estratégia e, ao fazê-lo, produz
conhecimento como ato de aprendizagem e melhoria contínua.
Assim, com a identificação do conteúdo da estratégia de operações pela análise
dos mapas cognitivos elaborados na estruturação dos modelos, podem ser elaborados
planos de ações para atingir o desempenho desejado, identificado na Figura 28, como
formulação da estratégia de operações. Posteriormente, podem identificados os critérios
competitivos priorizados como ganhadores de pedido, qualificadores e pouco relevante.
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Por fim, terá um novo modelo de avaliação de desempenho que levará em conta o
conteúdo da estratégia de operações de serviço
Corrêa e Gianesi (2019, p. 122) complementam que a implementação da
estratégia pode alterar o desempenho da empresa, visto que mudanças das necessidades
e alterações no contexto, justificará a necessidade de reformulação da estratégia com
uma certa frequência de tempo, assim todo processo deve ter uma sistemática de
replanejamento adequada.
Deste modo, os modelos construídos pela MCDA-C e a identificação do
conteúdo da estratégia de operações são sujeitos e passíveis de alterações, as quais
devem ser realizadas sempre que houver mudanças no contexto ou que as necessidades
de o momento exigirem ações de replanejamento e definição de novas prioridades
competitivas.
Por fim, com a confrontação entre os modelos construídos, conclui-se que cada
contexto possui suas estratégias específicas, que variam de acordo com as variáveis do
ambiente onde estão inseridas (exemplo preocupação de alguns gestores como os
produtores rurais), visão e relevância percebida pelo gestor de cada área de preocupação
identificada (atendimento, credibilidade, parte social, etc.). Devido a isso, cada modelo
possui suas peculiaridades.
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7 CONCLUSÃO
Este estudo abordou o tema de Avaliação de Desempenho em Estratégia de
Operações no contexto de cooperativas de crédito, buscando demonstrar como o
conteúdo da estratégia de operações está presente na estruturação de modelos singulares
de avaliação de desempenho organizacional por meio da metodologia MCDA-C.
Os objetivos específicos da pesquisa foram atingidos, com o conjunto de fontes
de dados externos ao contexto que subsidiaram com suporte teórico a confrontação dos
resultados. O conjunto de dados externos ao contexto contou com: (i) Mapeamento do
estado atual da literatura sobre o tema de avaliação de desempenho em cooperativas de
crédito realizado com a revisão de literatura; (ii) Realização de pesquisa com
especialistas para identificação dos elementos que os mesmos julgam relevantes para a
avaliação de desempenho em cooperativas de crédito; (iii) Definição ilustrativa do
principal conteúdo da estratégia de operações: objetivos de desempenho e áreas de
decisão.
Os objetivos específicos de criar um conjunto de dados, no contexto decisório
também foram atingidos por meio da: (iv) Construção de um modelo para cada
contexto, levando em consideração a opinião dos gestores, que vise identificar,
operacionalizar e mensurar critérios que permitam avaliar o desempenho de
cooperativas de crédito (v) Realização da confrontação entre as fontes de dados e
modelos construídos para as diferentes gestões e contextos.
A presente pesquisa buscou verificar como o conteúdo da estratégia de
operações está presente na estruturação de modelos de desempenho organizacional,
desenvolvidos por meio da metodologia MCDA-C. O objetivo geral da pesquisa foi
atingido por meio da confrontação entre as origens de conhecimento (externo ao
contexto e no contexto decisório), desenvolvido pela interpretação conceitual das lentes
da estratégia de operações, onde foi identificado os objetivos de desempenho e áreas de
decisão dos modelos desenvolvidos para os diferentes contextos.
Na interpretação dos resultados da pesquisa, foi possível comprovar que a
metodologia MCDA-C permite a estruturação de modelos de avaliação de desempenho
organizacional para diferentes contextos e gestões e que cada modelo construído leva
em consideração as perspectivas e valores do decisor daquele contexto decisório.
Ressalta-se que os modelos são únicos e que não é recomendado a sua replicação em
outras agências, visto que cada contexto possui suas peculiaridades que devem ser

94

consideradas, deste modo o que pode ser replicado é o processo de estruturação dos
modelos, como um manual ou workbook com os passos para estruturar um modelo de
avaliação de desempenho e identificação do conteúdo da estratégia de operações.
Assim, por meio deste estudo é sugerido um novo processo para a elaboração de
modelos de avaliação de desempenho, que leva em consideração a integração da
metodologia MCDA-C e o conteúdo da estratégia de operações e que este processo
pode ser utilizado quem qualquer contexto organizacional.
A pergunta de pesquisa foi respondida à medida em que foi possível identificar o
conteúdo da estratégia de operações sugerida pela literatura e especialistas, nos mapas
cognitivos dos modelos construídos, é sugerido que o conteúdo da estratégia de
operações seja utilizado como complementação dos modelos construídos, isto é, com o
conteúdo identificado podem sem ser elaborados planos de ações para o monitoramento
dos objetivos de desempenho e áreas de decisão.
Deste modo, ressalta-se a justificativa da realização desta pesquisa, pois permitiu
a possibilidade da realização da confrontação entre as origens do conhecimento, ou seja,
na demonstração do conteúdo proposto pela literatura e especialistas para avaliar o
desempenho em estratégia de operações de cooperativas de crédito, confrontado com o
conteúdo construído com os gestores das cooperativas de crédito na estruturação dos
modelos com base nas singularidades dos contextos. Ademais, foi possível por meio
desta pesquisa comparar a teoria com a prática e demonstrado que o conteúdo da
estratégia de operações sugeridos pela literatura e especialistas, podem ser utilizados
nos contextos decisórios.
Desta maneira, está pesquisa proporcionou contribuições teóricas e práticas. As
contribuições teóricas se dão por meio da ampliação de estudos sobre avaliação de
desempenho organizacional e estratégia de operações. Foi comprovado que os modelos
elaborados por meio da metodologia MCDA-C são singulares e proporcionam um
melhor entendimento do contexto e do problema para os gestores, além disso também
foi demonstrado nesta pesquisa uma forma de integração do tema de avaliação de
desempenho e estratégia de operações.
Estudos que integram a avaliação de desempenho organizacional e estratégia de
operações podem oferecer vantagem competitiva as organizações, pois permitem
identificar oportunidades de melhoria que oferecem progresso do desempenho
estratégico das empresas.
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Além da utilização da metodologia MCDA-C, que já está consolidada na
literatura por meio dos diversos estudos publicados, também pode ser empregada nos
mais diversos contextos decisórios. Esta pesquisa também contribui com a teoria de
estratégia de operações, pois os processos identificados para a identificação do conteúdo
da estratégia de operações podem ser utilizados em modelos de avaliação de
desempenho organizacional, em qualquer contexto organizacional.
As contribuições práticas desta pesquisa são demonstradas por meio da
estruturação dos modelos de avaliação que proporcionou aos gestores, um melhor
entendimento do contexto de suas agências, por meio dos modelos elaborados os
gestores podem avaliar suas agências, mensurar o desempenho e elaborar estratégias
para melhorar as áreas consideradas críticas. Ademais, também foi possível a
comprovação que a teoria complementa a prática pois foi identificado que os elementos
da literatura estão presentes nos modelos elaborados, assim houve uma complementação
dos modelos por meio do conteúdo da estratégia de operações.
As limitações encontradas para a realização deste estudo foram: (i) poucos
estudos existentes na literatura que abordam o tema de cooperativas de crédito com uso
de análise qualitativa para avaliar o desempenho; (ii) falta de experiência do facilitador
para a condução dos modelos, que pode ter influenciado na não identificação de
critérios relevantes a serem considerados na estruturação; (iii) disponibilidade dos
gestores para a realização das entrevistas e validação dos modelos.
Como sugestões de oportunidades de continuação desta pesquisa: (i) a realização
da confrontação da variáveis propostas pela literatura para a avaliação de desempenho
em cooperativas de crédito com os indicadores construídos nos modelos realizados por
meio da metodologia MCDA-C e identificação do conteúdo da estratégia de operações
com as variáveis/indicadores; (ii) realização das demais etapas da metodologia MCDAC, avaliação e elaboração das recomendações, com os modelos construídos; (iii)
formulação da estratégia de operações para as agências do estudo, por meio da
identificação dos critérios competitivos priorizados, isto é, critérios ganhadores de
pedidos e critérios qualificadores e (iv) estruturação de um novo modelo de avaliação
de desempenho com o conteúdo da estratégia de operações.
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APÊNDICE A: Questionário de pesquisa com especialistas
Este questionário é parte integrante da pesquisa de dissertação da mestranda Poliana
Martins do curso de Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, do Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção – UTFPR Campus Pato Branco. Busca-se levantar
dados com especialistas para avaliar o desempenho em estratégia de operações de
cooperativas de crédito e você foi selecionado para ser respondente desta pesquisa porque
um artigo de sua autoria foi selecionado no portfólio bibliográfico da pesquisa.
Em relação aos objetivos de desempenho: Considerando que objetivos de
desempenho são índices de monitoramento de situações que podem ser acompanhadas, os
quais permitem manter, mudar ou adaptar as estratégias de tomada de decisões. As mais
diversas situações, incluindo situações abstratas, podem ser medidas e são instrumentos que
fornecem dados para serem mensurados (SILVA e LIMA, 2015). Assinale quais
indicadores você considera relevante para avaliar o desempenho de cooperativas de crédito.
Objetivo de
desempenho
Consistência

Competência

Rapidez/Velocidade
de entrega

Atendimento/
atmosfera
Flexibilidade
Credibilidade/
confiança

Acesso

Tangibilidade

Definição operacional (indicadores)
( ) Porcentagem de operações que foram realizadas seguindo a padronização dos
processos;
( ) Conferência da checklist da operação.
( ) Outros _______________________________________.
( )Nível de instrução do quadro de pessoal;
( ) Número de treinamentos realizados por colaboradores no ano;
( ) Reuniões com feedback por colaborador a respeito de suas habilidades e
dificuldades na execução da operação.
( ) Outros ________________________________________.
( ) Média da quantidade de horas ou dias entre a confirmação do cliente de aceite
da proposta e a disponibilização do valor na conta de todas as operações;
( ) Análise por operação se ficou abaixo da média teve rapidez, acima da média
a operação foi demorada.
( ) Outros _________________________________________.
( ) Porcentagem de propostas que o cliente solicitou personalização para realizar
a operação e que foram atendidas
( ) Outros _________________________________________.
( ) Porcentagem de operações em que o cliente solicitou alguma mudança na
forma em que foi contratado e que foram atendidas.
( ) Outros _________________________________________.
( ) Número de reclamações de clientes que não receberam a operação conforme
o que foi contratado.
( ) Outros _________________________________________.
( ) Quantidade de operações de crédito que foram realizadas ou solicitadas por
cada canal de atendimento: diretamente na agência, por internet banking, mobile
banking, caixa eletrônico.
( ) Outros _________________________________________.
( ) Perspectiva versus experiência do cliente verificado com questionário para o
cliente responder a respeito das suas expectativas antes de realizar a operação de
crédito e após a realização.
( ) Outros _________________________________________.
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( ) Quantidade de horas de funcionários trabalhando em cada operação;
( ) Tempo gasto utilizando o sistema de informações;
( ) Quantidade de material utilizado;
( ) Depreciação dos equipamentos utilizados.
( ) Outros __________________________________________.

Custo

Outro
Descrição :_________________________________________ .
________________
Quadro 24: Objetivos de desempenho e definição operacional para cooperativas de crédito
Fonte: Dados da pesquisa.

No tocante as áreas de decisão: Para a organização possuir foco estratégico bem
definido exigirá das operações um conjunto de recursos, que possam ser efetivamente
aplicados em uma tarefa de operações, ou seja, para as operações ou para a atividade de
produção, o foco é refletido na configuração das áreas de decisão de operações. Assim,
as ações podem ser realizadas nas áreas de decisão para melhorar as prioridades
competitivas, com base na estratégia competitiva adotada (ALVES FILHO;
NOGUEIRA; BENTO, 2014). Selecione as áreas de decisão que você julga relevante
para avaliar o desempenho de cooperativas de crédito.
Áreas de decisão
( ) Capacidade
( ) Design de serviço

( ) Instalações
( ) Capacidade e
demanda
( ) Tecnologia de
processo de serviço
( ) Recursos humanos

( ) Política
qualidade

de

( )Gerenciamento de
fluxo e filas
( ) Organização

( ) Medição
desempenho
recompensas

de
e

( ) Sistemas de
informação
( ) Gestão de clientes

( ) Sistemas de
melhoria contínua
( ) Planejamento e

Descrição
Visão do serviço, caminhos de desenvolvimento e melhores práticas.
Conteúdo dos pacotes de serviços renderizados; "foco"; capacidade de resposta;
alavancagem de valor (análise de benefício de custo versus avaliação de criação
de valor).
Localização; descentralização; layout; arquitetura; design de interiores, políticas
de manutenção.
Volume; capacidade de flexibilidade; comportamento da demanda; demanda e
ajuste de capacidade.
Interface do cliente; tecnologias de processo de trabalho: equipamentos,
automação, capacidade, flexibilidade.
Políticas de recrutamento, treinamento e desenvolvimento. Cultura
organizacional, liderança e estilos de gestão. Políticas de recompensa. Modelo
de gerenciamento de competências.
Políticas de qualidade, modelos, sistemas e processos; Técnicas, procedimentos
e ferramentas de qualidade. Processos de prevenção e tratamento de falhas;
políticas de garantia de serviço; padrões de serviço; necessidades do cliente e
monitoramento de expectativas.
Políticas de fila de serviços e processos de gerenciamento; gerenciamento de
percepção do tempo de espera do cliente.
Estrutura, organização e processos de gestão, níveis de centralização /
descentralização; sistemas
de planejamento e controle; papéisresponsabilidades-autonomia; processos de comunicação e aprendizagem.
Estrutura e uso de indicadores de desempenho. Medidas financeiras e não
fianciais. Relacionamentos entre o desempenho da entrega de serviços e os
sistemas e processos de recompensas. Design do sistema de avaliação. Defiínio
de prioridades; Defitiva dos padrões; técnicas e seleção de ferramentas.
Processos e sistemas de aquisição, análise e uso de dados e informações.
Nível de participação no processo de atendimento ao cliente; gerenciamento de
expectativas do cliente; processos de comunicação e informação do cliente;
desenvolvimento e treinamento de clientes.
Operações de serviço processam sistema de melhoria contínua, processos e
desenvolvimento de procedimentos.
Sistema de planejamento e controle de serviços; programação de serviços; regras
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controle de operações e processos de decisão.
(
)
Gestão
de Sistema de planejamento e controle de materiais; políticas de abastecimento;
materiais
design do armazém; níveis de disponibilidade.
Descrição ___________________________________________.
Outras
__________________ ____________________________________________________.
Quadro 25: Descrição das áreas de decisão para serviços.
Fonte: Adaptado de Okoshi et al, 2015.

Em relação às variáveis que podem ser extraídas de relatórios econômicos e
financeiros: Assinale as principais variáveis dos relatórios econômicos e financeiros que
devem ser levadas em consideração para a formulação de um modelo de avaliação de
desempenho econômico e financeiro para as cooperativas de crédito brasileiras.
Variáveis
( ) Ativo total
( ) Despesas com pessoal
( ) Imobilização
( ) ROA
( ) ROE
( ) Capital
( ) Capitalização
( ) Cobertura voluntária
( ) Despesas Administrativas
( ) Despesas operacionais totais
( ) Liquidez geral
( ) Volume de crédito
Outras:
Quadro 26: Variáveis selecionadas por meio da análise fatorial das variáveis encontradas nos
artigos do portfólio bibliográfico.
Fonte: Dados da pesquisa.

Descreva outros indicadores que em sua visão podem ser relevantes para avaliar
o desempenho em estratégia de operações de cooperativas de crédito.
Objetivos de desempenho:
______________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________Áreas de decisão:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________
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APÊNDICE B: Cooperativa 01 Agência 01
MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MCDA-C
FAMÍLIA DE PONTOS DE VISTAS (FPVF):
Identificação dos EPAs
1 - Bom relacionamento entre a cooperativa e os associados
2 - Atendimento
3 - Retorno para a cooperativa
4 - Credibilidade
5 - Fidelizar o associado
6 - Solucionar o problema do associado
7 - Empatia dos atendentes
8 - Treinamentos dos colaboradores
9 - Diálogo entre a equipe
10 - Ajuda mútua entre a equipe
11 - Rentabilidade – empréstimo
12 - Venda de seguros
13- Previdência
14- Aplicativos para acessar a conta
15 - Minimizar a cobrança de taxas
16 - Deixar o cliente a vontade com suas escolhas
17 - Respeito
18 - Humildade
19 -Responsabilidade
20 - Fazer o associado sentir-se bem
21 - Conquistar novos associados
22 - Participação na cooperativa
23 - Participação nos resultados
24 - Minimização das taxas
25 - Flexibilização de horários
26 - Atender as necessidades
27 - Foco no desenvolvimento
28 - Isenção de tarifas de manutenção de conta
29 - Possibilidade de expansão no mercado
30 - Atingir pessoas físicas e jurídicas
31 - Promove eventos
32 - Participação em eventos da sociedade
33 - Contado direto com a sociedade
34 - Divulgação
35 - Marketing
36 - Participar da associação comercial
37 - Entidades locais
38 - Desenvolvimento local
39 - Doação de brindes para eventos
40 – Disponibilização de material para realização de eventos
Construção os conceitos:
EPA
CONCEITO
1 - Relacionamento 1 – Estabelecer proximidade entre a cooperativa e os associados...tratar
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entre a cooperativa e os associados com indiferença.
os associados
2 – Assegurar que se torne agradável o contato com os associados na
prestação do serviço...tratar os associados sem empatia
2 - Atendimento
3 – Promover a aproximação de novos clientes em potencial... perder
novos clientes
4 – Garantir uma comunicação segura e clara com quem está sendo
atendido... ter colaboradores com pouca comunicação para atender
5 - Assegurar a excelência no atendimento... prestar serviço sem
qualidade
3 - Retorno para a 6 – Garantir retorno da pessoa para adquirir outros produtos... perder
cooperativa
oportunidades de novos negócios
7 – Incentivar a venda de produtos que agregam maior retorno
financeiro para a cooperativa...comprometer a sustentabilidade
econômica da cooperativa
4 - Credibilidade
8 – Assegurar que a pessoa confie na cooperativa por meio da
transparência na prestação do serviço... combinar uma situação para
operação e realizar outra
9 – Ser referência na prestação de serviços dentro do mercado de
atuação... ter pouca visibilidade no mercado
5 - Fidelizar o 10 – Garantir a fidelização do associado...perder oportunidade de
associado
realização de novos negócios (SUPRIMIDO PELO 6)
11 – Assegurar que a cooperativa seja a preferência da pessoa adquirir
os produtos...associados procurarem outras instituições
6 - Solucionar o 12– Procurar identificar soluções para o que o associado
problema
do precisa...oferecer a maneira mais prática para resolver
associado
13 – Fazer o possível para que a pessoa se sinta satisfeita com o serviço
prestado... gerar reclamações por mal atendimento
7 - Empatia dos 14 – Garantir que o associado seja ouvido e considerado...ignorar as
atendentes
perspectivas do cliente com o negócio
15 – Manter os colaboradores motivados... ter mal desempenho e
reclamações
16 – Incentivar os colaboradores a tratarem de maneira simpática as
pessoas...realizar atendimento sem preocupar-se com a pessoa
8 - Treinamentos 17 – Incentivar o desenvolvimento profissional do colaborador por meio
dos colaboradores
da capacitação...ter colaboradores despreparados para a função
18 – Garantir que os colaboradores possuam conhecimento sobre a
cooperativa e os produtos...criar lacunas no atendimento que causem
insatisfação
19 – Garantir que os colaboradores transmitam informações
seguras...precisar retificar as informações prestadas a todo momento
9 - Diálogo entre a 20 – Incentivar o diálogo entre a equipe para ter uma boa
equipe
comunicação...possuir uma equipe de trabalho sem união
21 – Promover conversas entre a equipe para interação e feedback...
manter um comportamento de superioridade entre os membros da equipe
10 - Ajuda mútua 22 – Garantir que a equipe de colaboradores seja unida... perder o
entre a equipe
“espirito” de uma cooperativa
23 – Procurar auxiliar os colegas de equipe quando precisam de ajuda...
cada um cuidar de seus afazerem sem se preocupar com o desempenho
da equipe
11 - Rentabilidade
24 – Incentivar a venda de produtos que geram maior rentabilidade para
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12 - Venda
seguros
13- Previdência

de

14- Aplicativos para
acessar a conta

15 - Minimizar a
cobrança de taxas

16 - Deixar o cliente
a vontade com suas
escolhas
17 - Respeito
18 - Humildade
19
Responsabilidade

-

20 - Fazer o
associado sentir-se
bem
21 - Conquistar
novos associados

22 - Participação na
cooperativa
23 - Participação
nos resultados

a cooperativa (SUPRIMIDO PELO 7)
25 – Promover ações que gerem visibilidade para os produtos de linhas
de crédito...perder a rentabilidade da cooperativa
26 – Oferecer e divulgar os produtos da linha de seguros...perder
oportunidades de gerar segurança para os bens do associado
27 – Oferecer e divulgar os produtos de previdência privada...deixar de
oferecer possibilidades para o associado planejar o seu futuro
28 – Incentivar o uso dos aplicativos para acessar e movimentar a
conta...gerar filas para assuntos que podem ser resolvidos pelo aplicativo
29- Garantir que o associado esteja satisfeito com o meio de
comunicação que utilizar... gerar reclamações e insatisfação
30- Garantir a não cobrança de taxas para manutenção de
contas...distribuir sobras maiores devido a altas taxas cobradas
31 – Garantir que as demais taxas sejam competitivas... ...cobrar valores
excessivos dos associados
32 – Garantir que o associado seja livre para fazer as suas escolhas na
cooperativa... (SUPRIMIDO PELO 33)
33 – Oferecer demais produtos além do que o associado está adquirindo,
mas com liberdade de escolha...forçar venda de algum produto
34 – Garantir que a pessoa seja atendida com atenção e
consideração...deixar de lado as percepções e anseios da pessoa
35 – Garantir que a pessoa seja tratada de igual para igual... estabelecer
um contato de superioridade com a pessoa
36 – Garantir que seja cumprido o que foi estabelecido para o serviço...
(SUPRIMIDO PELO 8)
37 – Assegurar que sejam cumpridos os prazos estabelecidos...fazer o
associado perder oportunidades de negócios por falta de
responsabilidade da cooperativa
38 – Assegurar que a pessoa esteja satisfeita com o serviço prestado...
perder clientes por insatisfação
39 – Criar um ambiente de atendimento que a pessoa se sinta à
vontade...possuir um atendimento frio com pouca intimidade
40 – Garantir que as pessoas sejam bem atendidas, independentemente
de serem associadas ou não...tratar bem apenas os associados
41 – Ter ações para chamar atenção novas pessoas para a
cooperativa...acomodar-se no mercado de atuação
42 – Possuir conhecimento de mercado para identificar possibilidade de
novos associados...esperar que potenciais clientes procurem a
cooperativa
43 – Incentivar a participação dos associados em assembleias e préassembleias para que saibam o que está se passando na
cooperativa...perder o espirito do cooperativismo
44 – Garantir a divulgação dos resultados anuais da cooperativa para os
associadas...manter números e resultados apenas de conhecimento da
diretoria

24 - Minimização
das
taxas
(SUPRIMIDO
PELO 15 )
25 - Flexibilização 45 – Buscar atender os associados fora do horário bancário caso seja
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de horários

necessário...perder oportunidades de negócios por conta de horários
46 – Agendar atendimentos para operações que demandam maior
tempo...deixar clientes esperando na fila por muito tempo
26 - Atender as 47 – Assegurar que o problema do cliente seja resolvido, na medida do
necessidades
possível...ignorar as possibilidade de solução
27 - Foco no 48 – Promover ações para incentivar o desenvolvimento local...pensar
desenvolvimento
somente no lado econômico da cooperativa
28 - Isenção de
tarifas
de
manutenção
de
conta (SUPRIMIDO
PELO 15)
29 - Possibilidade de 49 – Gerar ações que visem o crescimento da cooperativa...estagnar-se
expansão
no no mercado
mercado
50 – Possuir diferenciais de mercado que gerem visibilidade...deixar de
oferecer produtos com vantagem competitiva
30 - Atingir pessoas 51 - Garantir uma carteira de clientes de diversos segmentos...perder
físicas e jurídicas
oportunidades de negócios por ter somente um público alvo
52 – Promover ações diferenciadas para cada público...apresentar os
produtos e serviços de maneira geral sem destinação de público
Promove 53 – Promover eventos da cooperativa com a finalidade de divulgar os
produtos e serviços...deixar os associados desinformados sobre produtos
e serviços disponíveis
32 - Participação em 54 – Fomentar os eventos da comunidade com a participação da equipe
eventos
da da cooperativa...apenas contribuir com patrocínio
sociedade
33 - Contado direto 55 – Buscar formas de estar engajado com a sociedade... deixar de
com a sociedade
incentivar o desenvolvimento local
34 - Divulgação
56 – Assegurar que as pessoas conheçam os produtos da
cooperativa...deixar de possuir visibilidade pelas pessoas
35 - Marketing
57 – Desenvolver ações para chegar até o público alvo...ficar esperando
a necessidade das pessoas de procurar a cooperativa
36 - Participar da 58 – Fomentar a troca de experiências entre as empresas do
associação
município...perder oportunidades de conhecer melhor o mercado
comercial
59 – Participar de forma efetiva nas ações da associação comercial...
perder oportunidades de interagir com clientes pessoa jurídica
37 - Entidades locais 60 – Fomentar o desenvolvimento de entidade locais...perder
oportunidades de parcerias de desenvolvimento
38
- 61 – Incentivar o desenvolvimento da economia local...perder clientes
Desenvolvimento
por problemas econômicos
local
39 - Doação de 62 – Procurar realizar doações para eventos com a finalidade de divulgar
brindes para eventos a cooperativa (chapéu, boné, camiseta, cuia etc...)...perder oportunidades
de divulgação
40
– 63 - Incentivar a realização de eventos da comunidade com a doação de
Disponibilização de materiais (papel, guardanapo, copo, etc...)...perder oportunidades de
material
para manter-se engajado com a comunidade
realização
de
eventos
31
eventos
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Conceitos que foram construídos durante a estruturação dos Mapas de Relações
Meio-Fins:
100 – Garantir o reconhecimento profissional do colaborador...perder colaborador por falta de
motivação
101 – Acompanhar a quantidade de treinamento/capacitações oferecidos e que a equipe
participou...desconhecer o aproveitamento das oportunidades melhorias para a função
102 – Realizar convites aos associados para participarem das assembleias e pré-assembleias...
Associados desconhecerem a importância da participação
103- Possuir materiais com explicações sobre os produtos...perder oportunidade de
divulgação
104 – Possuir promoções atrativas...perder oportunidades de aumentar o volume das vendas
105 – Ter processo para acompanhar se as perspectivas do associado foram atendidas...deixar
de possuir processo para mensurar a satisfação
106 – Ter processo para mensurar a segurança e clareza das informações prestadas...deixar de
saber como o associado compreende as informações
107 – Agendar/realizar visitas no associados para resolver questões fora do horário
bancário...sobrecarregar o atendimento presencial
108 – Ter processo para acompanhar a atenção prestada no atendimento...comprometer a
satisfação
109 – Ter processo para acompanhar a percepção da pessoa com o atendimento em relação as
demais...comprometer a satisfação
110 – Ter processo para acompanhar a quantidade média de pessoas que utilizam os
app...perder oportunidade de agilizar o atendimento
111 – Ter processo para acompanhar a diferença no atendimento antes e depois de ser
associado...desconhecer mudanças no atendimento
112 – Ter processo para acompanhar a empatia entre a equipe...desconhecer a união entre os
membros
113 – Ter processo para mensurar a união entre os membros...deixar de saber o engajamento
da equipe
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Construção dos descritores:
Mapas cognitivos e clusters do modelo:
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Neutro

Bom

7

6

6 ou menos

8

7

5 ou menos

9

8

9 ou mais

Relatório de
visitdas,

60% ou menos

70%

75%

80%

Visitas

7

6 ou menos

10 ou menos

8

9

10

15

20

25

6 ou menos

7

8

9

10

Média das
respostas
sobre o
tratamento de
igualdade

Acompanhar
tratamento
de igualdade

Acompanhar
a atenção

Média das
respostas
sobre a
atenção no
ambiente

Igualdade

Ambiente

Atenção

30 ou mais

número de
realizadas no
mês

90% ou mais

Média das
pessoas que
utilizam os
aplicativos

Média das
respostas
sobre a
segurança e
clareza das
informaçaões

10

Utilização
dos
aplicativos

Acompanhar
a clareza das
informações

Acompanhar
a percepção

Média das
respostas sobre
atender a
percepção

Aplicativos

Comunicação

Agilidade

Perspecitiva

Identificação

Soluções

Satisfação

2
1 ou nenhum

6 ou mais

6 ou mais

3

4

5 ou mais

3 ou menos

5

8

12

7 ou menos

8

9

10

12 ou mais

Nº de
promoções
no
semestre

Promoções

15 ou mais

Número de
pontos com
materiais
de
divulgaçãoSemestre

Materiais

5

3

2

Média do
Índice de
aproveitamento
de produtos
por associado IAP - Ano

Aproveitamento
de produtos

Produtos

Retorno

Fidelização

5

4

3

0

Nº de vezes
que
precisou
retificar
informações
- mês

2 ou menos

Prazo
médio de
entrega das
operações
em dias

Alterações

Confiança

Prazos

Atendimento

Nº de
ações para
novos
associados
- mês

Nenhuma

2

3

4

5 ou mais

Ações novos
associados

6 ou menos

7

8

9

10

Média das
respostas
sobre
tratamento,
independente
se serem
associados

Acompanhar
tratamento

Tratamento

Oportunidades

10% ou menos

18%

20%

25%

30% ou mais

% de novos
associados
no ano

Aumento de
associados

Equipe

65% ou menos

70%

85%

90%

Média
respostas
sobre
ajuda
entre
colegas

Nenhuma

1

2

3

7 ou menos

8,5

9

9,5

10

Média
respostas
união na
equipe

União

Auxilio
colegas

Empatia
da
equipe

União

4 ou mais

Nº de
reuniões
realizadas
por mês

Reuniões

95% ou mais

Índice de
aproveiamento
dos
treinamenos
oferecidos no
ano

Aproveitamento
treinamento

6 ou menos

8

9

10

12 ou mais

Média de
treinamento
realizados
por
colaborador
no ano

Desenvolvimento
profissional

Reconheciemento

Modelo de avaliação de desempenho para a gestão de
uma cooperativa de crédito

7 ou menos

8,5

9

9,5

10

20 ou menos

40

50

60

65 ou mais

Nº de
operações
com
produtos
de crédito
vendidos
mês

Linhas de
crédito

5 ou menos

10

20

25

30 ou mais

Nº de
produtos
de
seguros
vendidos
mês

Seguros

Venda de
produtos

Nenhum

1

2

3

Sociedade

7 ou menos

8

9

10

12 ou mais

Nº de
eventos
patrocinados
- ano

Incentivar
eventos

Integração

4 ou mais

Nº de
eventos
com
participação
de algum
membro mês

Participação
em eventos

7 ou menos

10

20

25

30 ou mais

Nº de
produtos
de
previdência
vendidos
mês

Previdência
privada

Crescimento

Credibilidade

Nenhum

2

3

5

6 ou mais

Nº de
ações/evento
s da
associação
com
participação
da coop. ano

Associação
comercial

Nº de
parcerias
com
entidades
locais
realizadas
no ano

4

5

6

7 ou mais

2 ou menos

Parcerias

Desenvolvimento

Relação
entre a
taxa média
praticada
no
mercado a
praticadasemestre

Taxas
praticadas

Igual ou maior

- 10 %

-20 %

- 25%

-30% ou mais

Diferenciais

Visibilidade

6 ou mais

5

2 ou menos

3

4

Nº de
eventos
exclusivos
da
cooperativa
no ano

Eventos

1 ou nenhum

2

3

4

5 ou mais

Eventos nos
quais foram
divulgados
os
resultados
anuais no
ano

Divulgação
das sobras

Associados

50% ou menos

60%

80%

85%

90% ou mais

% de
associados em
assembleias/
préassembleias
no ano

Participação
em
assembleias
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Modelo completo desenvolvido:
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CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES
COOPERATIVA 01 AGÊNCIA 01
Conceito dos mapas cognitivos
Mapa Cognitivo: Satisfação
5 - Assegurar a excelência no atendimento... prestar
serviço sem qualidade
38 – Assegurar que a pessoa esteja satisfeita com o
serviço prestado... perder clientes por insatisfação
12– Procurar identificar o que o associado
precisa...oferecer a maneira mais prática para
resolver
29- Gerar maior agilidade por meio das diversas
formas de atendimento... possuir demora nos
atendimentos presenciais
14 – Garantir que o associado seja ouvido e
considerado...ignorar as perspectivas do cliente com
o negócio
4 – Garantir uma comunicação segura e clara com
quem está sendo atendido... ter colaboradores com
pouca comunicação para atender
105 – Ter processo para acompanhar se as
perspectivas do associado foram atendidas...deixar
de possuir processo para mensurar a satisfação
106 – Ter processo para mensurar a segurança e
clareza das informações prestadas...deixar de saber
como o associado compreende as informações
28 – Incentivar o uso dos aplicativos para acessar e
movimentar a conta...gerar filas para assuntos que
podem ser resolvidos pelos aplicativos
110 – Ter processo para acompanhar a quantidade
média de pessoas que utilizam os apps...perder
oportunidade de agilizar o atendimento
107 – Agendar/realizar visitas no associados para
resolver questões fora do horário bancário...
sobrecarregar o atendimento presencial
39 – Criar um ambiente de atendimento que a pessoa
se sinta à vontade...possuir um atendimento frio com
pouca intimidade
34 – Garantir que a pessoa seja atendida com atenção
e...deixar de demonstrar no atendimento a
importância da pessoa para a cooperativa
35 – Garantir que a pessoa seja tratada de igual para
igual... Realizar distinção no atendimento entre
diferentes pessoas
108 – Ter processo para acompanhar a atenção
prestada no atendimento... comprometer a satisfação
109 – Ter processo para acompanhar a percepção da
pessoa com o atendimento em relação as demais...
comprometer a satisfação
Mapa cognitivo: Fidelização
8 – Assegurar que a pessoa confie na cooperativa...
combinar uma situação para operação e realizar outra
37 – Assegurar que sejam cumpridos os prazos
estabelecidos...fazer
o
associado
perder
oportunidades de negócios por falta de
responsabilidade da cooperativa
47 – Assegurar que a operação do associado seja
realizada
sem
alterações
do
que
foi
contratado...deixar de informar todos os requisitos da

Objetivo de desempenho

Área de decisão

Atendimento/Atmosfera
Atendimento/Atmosfera
Competência

Acesso

Gestão do cliente

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Qualidade

Atendimento/Atmosfera

Qualidade

Gestão do cliente

Gestão do cliente

Gestão do cliente

Atendimento/Atmosfera

Instalações

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Qualidade
Qualidade

Credibilidade
Consistência

Consistência
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operação
6 – Garantir retorno da pessoa para adquirir outros
produtos... perder oportunidades de novos negócios
56 – Assegurar que as pessoas conheçam os produtos
da cooperativa...perder oportunidade de vendas
104 – Possuir promoções atrativas...perder
oportunidades de aumentar o volume das vendas
33 – Oferecer demais produtos além do que o
associado está adquirindo, mas com liberdade de
escolha...forçar venda de algum produto
103- Possuir materiais com explicações sobre os
produtos...perder oportunidade de divulgação
40 – Garantir que todas as pessoa sejam bem
atendidas, independentemente de serem associadas
ou não...tratar bem apenas os associados
111 – Ter processo para acompanhar o tratamento
dado as pessoas...desconhecer mudanças no
atendimento
Mapa cognitivo: Equipe
17 – Incentivar o desenvolvimento profissional do
colaborador por meio da capacitação...ter
colaboradores despreparados para a função
101
–
Acompanhar
a
quantidade
de
treinamento/capacitações oferecidos e que a equipe
participou...desconhecer o aproveitamento das
oportunidades melhorias para a função
20 – Realizar reuniões entre a equipe para interação e
feedback...possuir um equipe de trabalho sem união
Mapa cognitivo: Visibilidade
9 – Ser referência na prestação de serviços dentro do
mercado de atuação... ter pouca visibilidade no
mercado
49 – Gerar ações que visem o crescimento da
cooperativa...estagnar-se no mercado
7 – Incentivar a venda de produtos que agregam
maior
retorno
financeiro
para
a
cooperativa...comprometer
a
sustentabilidade
econômica da cooperativa
25 – Promover ações que gerem visibilidade para os
produtos de linhas de crédito... perder a rentabilidade
da cooperativa
26 – Oferecer e divulgar os produtos da linha de
seguros...perder oportunidades de gerar segurança
para os bens do associado
27 – Oferecer e divulgar os produtos de previdência
privada...deixar de oferecer possibilidades para o
associado planejar o seu futuro
50 – Possuir diferenciais de mercado que chamem
atenção ...deixar de oferecer produtos com vantagem
competitiva
31 – Garantir que as taxas praticadas sejam
competitivas... ...cobrar valores excessivos dos
associados
53 – Promover eventos da cooperativa com a
finalidade de divulgar os produtos e serviços...perder
oportunidades
63 - Incentivar a realização de eventos da
comunidade com a doações... perder oportunidades
de manter-se engajado com a comunidade e divulgar

Credibilidade
Design de serviço
Custo
Design de serviço

Design de serviço
Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Qualidade

Competência

Recursos humanos

Competência

Recursos humanos

Competência

Recursos humanos

Competência

Credibilidade

Design de serviço
Design de serviço

Design de serviço

Design de serviço

Design de serviço

Design de serviço

Custo

Design de serviço

Design de serviço
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a cooperativa
60 – Fomentar as parcerias com entidade locais...
perder oportunidades de desenvolvimento

Design de serviço
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APÊNDICE C: Cooperativa 01 Agência 02
MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MCDA-C
Família de pontos de vistas (FPVF):
Identificação dos EPAs
1 - Educação financeira
2 - Falta de informação sobre os produtos e serviços
3 - Orientação sobre o crédito
4 - Incentivar o crédito educativo
5 - Comprometimento da renda da população
6 - Preocupação com o futuro
7 - Princípios do cooperativismo
8 - Orientar o associado a administrar melhor o dinheiro
9 - Associado abandonando das atividades rurais
10 - Ajudar a comunidade de desenvolver
11 - Auxiliar os associados com sugestões para investimentos
12 - Analisar o contexto e não somente a ideia do associado
13 - Buscar conhecimento
14 - Repassar conhecimento de maneira clara
15 - Preocupação com a saúde financeira do associado
16 - Honestidade
17 - Demonstrar segurança com as informações
18 - Bom atendimento
19 - Informações seguras e precisas
20 - Conhecer o associado
21 - Conhecer a forma com que ele goste de ser atendido
22 - Cooperativa séria
23 - Prestar serviços de qualidade
24 - Prestar serviços com segurança
25 - Fazer com que o associado confie na cooperativa
26 - Oferecer informações com clareza
27 - Atender produtores rurais
28 - Atender aposentados
29 - Realizar e promover eventos
30 - Participar de eventos
31 - Estar presente na comunidade
32 - Conversar com a população
33 - Isenção de taxas de manutenção de conta
34 - Manter taxas de serviços atrativas
35 - Divulgar os produtos e serviços da cooperativa
36 - Atender os diversos públicos
Construção dos conceitos:
EPA
1 - Educação financeira

CONCEITO
1 – Auxiliar a comunidade com informações sobre
educação financeira...deixar a comunidade à mercê da
falta de informações
2 – Realizar eventos para disseminar o conhecimento
sobre educação financeira...deixar de prestar o apoio
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2 - Falta de informação
sobre os produtos e serviços

3 - Orientação sobre o
crédito

4 - Incentivar o crédito
educativo

5 - Comprometimento da
renda da população

6 - Preocupação com o
futuro

7 - Princípios do
cooperativismo
8 - Orientar o associado a
administrar melhor o
dinheiro

9 - Associado abandonando
das atividades rurais

necessário antes da pessoa comprometer demais a sua
renda
3 – Assegurar a menor taxa de inadimplência
possível...prejudicar a liquidez da cooperativa
4 – Garantir que as pessoas conheçam os produtos e
serviços prestados...ser uma cooperativa sem
visibilidade
5 – Gerar ações para a divulgação dos produtos e
serviços...ter apenas os panfletos sobre os produtos
6 – Gerar ações para prestar orientações sobre a
tomada de crédito... (SUPRIMIDO PELO 9)
7 – Expor de forma clara e objetiva a operação de
crédito que está sendo realizada...realizar cobranças
que não foram combinadas
8 – Garantir que o crédito seja tomado de maneira
consciente pelo associado...analisar somente a
proposta e não o contexto
9 – Incentivar ações que promovam o crédito
educativo... conceder o crédito pensando somente no
lado econômico da cooperativa
10 – Analisar a capacidade de pagamento da pessoa...
(SUPRIMIDO PELO 11)
11 – Assegurar que a pessoa terá capacidade para
pagar o crédito sem comprometer demasiadamente sua
renda...possuir clientes inadimplentes
12 – Buscar formas de melhorar a tomada de crédito
para o futuro...possuir número elevado de associados
comprometendo a maioria da renda em empréstimos
13 – Possuir meios de melhorar o futuro da
comunidade...pensar apenas na sustentabilidade da
cooperativa
14 – Assegurar que sejam seguidos os princípios do
cooperativismo...deixar de apoiar a sustentabilidade da
própria cooperativa
15 – Fomentar parcerias com outras entidades para
orientar a população sobre a administração do
dinheiro...perder oportunidades de auxiliar o
desenvolvimento da comunidade
16 – Realizar eventos sobre a administração de renda...
(SUPRIMIDO PELO 2)
17 – Promover uma conscientização com os
produtores rurais sobre a tomada de crédito
consciente...possuir agricultores que abandonam suas
atividades por grande quantidade de dívidas
18 – Possuir ações que incentivem as atividades
rurais...perder oportunidades de incentivar a maior
atividade econômica do município
19 – Promover visibilidade dos produtos destinados
aos produtores...perder oportunidades de negócios por
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desconhecimento dos agricultores
10- Ajudar a comunidade de
desenvolver

11 - Auxiliar os associados
com sugestões para
investimentos

12 - Analisar o contexto e
não somente a ideia do
associado

13 - Buscar conhecimento

14 - Repassar conhecimento
de maneira clara

15 - Preocupação com a
saúde financeira do

20 – Incentivar o desenvolvimento da
comunidade...deixar de lado os interesses sociais da
cooperativa
21 – Incentivar o empreendedorismo local...ter
associados fechando negócios por falta de incentivo
22 – Incentivar produtores a agregarem valor a seus
produtos...deixar de incentivar a diversidade da
produção que gera maior rentabilidade
23 – Ter parcerias com empresas e entidades para
alavancar a economia local...deixar de ter visibilidade
de desenvolvimento da comunidade que gera a
sustentabilidade dos membros e da cooperativa
24 – Gerar ações para auxiliar os associados na tomada
de decisão sobre investimentos...deixar de viabilizar as
melhores alternativas de rentabilidade para o associado
(SUPRIMIDO 25)
25 – Analisar todas as possibilidades para
investimento e expor para o associado...considerar
apenas a ideia inicial sem considerar melhores
alternativas de rentabilidade
26 – Possuir equipe de trabalho com conhecimento
sobre os produtos...deixar os associados com dúvidas
sobre suas operações
27 – Assegurar que o contexto geral do negócio seja
analisado...deixar de identificar os possíveis riscos
28 – Demandar atenção para a ideia do associado e
identificar os riscos (SUPRIMIDO 27)
29 – Expor para o associado às possibilidades da
operação...induzir o associado a realizar uma operação
que não será benéfica para ele
30 – Incentivar a busca por conhecimento de toda a
equipe...ter colaboradores desmotivados, sem
perspectivas
31 – Assegurar que a equipe de trabalho tenha
conhecimento necessário para executar as funções
(SUPRIMIDO 26)
32 – Participação de treinamento e capacitações para
aumentar a qualificação...possuir colaboradores mal
preparados
33 – Assegurar que as informações sejam repassadas
para os associados de maneira clara...induzir o
associado a pensar que está contratando uma coisa ao
invés de outra
34 – Buscar maneiras de se comunicar com clareza
com os diversos públicos...possuir apenas uma
linguagem técnica
35 – Assegurar que sejam expostas todos os benefícios
e riscos do negócio para o associado (SUPRIMIDO
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associado

16 – Honestidade

17 - Demonstrar segurança
com as informações

18 - Bom atendimento

19 - Informações seguras e
precisas
20 - Conhecer o associado

21 - Conhecer a forma com
que ele goste de ser
atendido

22- Cooperativa séria

23 - Prestar serviços de
qualidade

24 - Prestar serviços com
segurança

25 - Fazer com que o
associado confie na
cooperativa

29)
36 – Buscar meios de auxiliar na saúde financeira do
associado...perder oportunidades de auxiliar o
associado na melhor administração de sua renda
37 – Garantir que o atendimento seja realizado de
maneira honesta...realizar cobranças que não foram
estabelecidas no atendimento
38 – Assegurar que o que o que foi tratado com o
associado seja cumprido... perder credibilidade
39 – Demonstrar segurança na prestação das
informações...passar imagem de incompetência no
atendimento
40 – Estudar a operação para possuir informações
seguras...buscar a maneira mais fácil de resolver
41 – Assegurar que o atendimento seja realizado com
qualidade...gerar insatisfação
42 – Garantir que o associado esteja satisfeito...perder
associados e negócios
43 – Garantir segurança com as informações prestadas
(suprimido pelo 39)
44 – Buscar meios de ter conhecimento sobre o
associado...deixar de observar o tratamento que o
associado pretende ter
45 – Entender como o associado quer ser
tratado...deixar de estabelecer proximidade com o
associado
46 – Buscar formas de ter um atendimento mais
igualitário entre o associado e a cooperativa...tratar o
associado como um mero cliente e não como dono
47 – Assegurar que o associado tenha uma visão de
uma cooperativa séria...deixar de sentirem confiança
para realizar suas operações
48 – Garantir que os serviços sejam prestados com
qualidade (SUPRIMIDO 41)
49 – Prestar um atendimento transparente ...gerar
desconfiança do associado por estabelecer uma coisa e
realizar outra
50 – Corresponder às expectativas dos
associados...deixar os associados esperando por muito
tempo a resposta da cooperativa
51 – Atender com simpatia e simplicidade...deixar de
dar oportunidades para a pessoa ter um contato mais
direto com os colaboradores
50 – Buscar meios de prestar serviços com segurança
(SUPRIMIDO PELO 39)
52 – Assegurar coerência entre o que foi estipulado e
executado (SUPRIMIDO PELO 38)
53 – Assegurar que o associado confie na cooperativa
para realizar suas operações...perder oportunidade de
realização de novos negócios pelo associado
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26 - Oferecer informações
com clareza
27 - Atender produtores
rurais

28 - Atender aposentados

29 - Realizar e promover
eventos
30 - Participar de eventos

31 - Estar presente na
comunidade
32 - Conversar com a
população
33 - Isenção de taxas de
manutenção de conta
34 - Manter taxas de
serviços atrativas
35 - Divulgar os produtos e
serviços da cooperativa

36 - Atender os diversos
públicos

54 – Garantir que o associado tenha a imagem de uma
cooperativa honesta...perder credibilidade
55 – Garantir clareza e honestidade nas informações
prestadas...enganar os associados com informações
que o induzam a adquirir o produto/serviço
56 – Garantir a divulgação dos produtos da
cooperativa para os produtores rurais (suprimido pelo
19)
57 – Gerar ações para atingir os produtores rurais que
ainda não são associados...acomodar-se no mercado
58 – Garantir a divulgação dos produtos destinados a
aposentados...deixar de viabilizar novos negócios com
esse público
59 – Gerar ações para tornar associados aposentados...
(SUPRIMIDO 58)
60 – Garantir a realização de eventos destinados aos
diversos públicos...realizar eventos que não chamem
atenção para participação
61 – Assegurar a participação da equipe em eventos
realizados pela comunidade...perder a visibilidade da
cooperativa
62 – Buscar meios possíveis de apoiar os eventos
realizados pela comunidade...perder oportunidades de
divulgação
63 – Buscar meios de interagir com a
comunidade...pensar apenas na comunidade como
“cliente”
64 – Buscar formas de manter contato com a
população fora da cooperativa...deixar de ter um
contato descontraído com os associados
65 – Garantir a isenção de taxas de manutenção de
conta...realizar cobranças desnecessárias
66 – Assegurar a atratividade das taxas como um
diferencial de mercado...perder competitividade
67 – Assegurar que os associados conheçam a
cooperativa...deixar de fixar a imagem da cooperativa
na comunidade
68 – Garantir a divulgação dos produtos e serviços
oferecidos...ser desconhecido no mercado
69 – Assegurar que todas as pessoas que procurem da
cooperativa sejam bem atendidas...tratar com distinção
associados e não associados
70 – Buscar meios de atingir os diversos
públicos...depender exclusivamente de um ramo da
economia

Conceitos que foram construídos durante a estruturação dos Mapas de Relações
Meio-Fins:
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100 – Garantir o cumprimento de prazos estabelecidos das operações rurais... perder
negócios por insatisfação
101 – Garantir o retorno para adquirir demais produtos...perder credibilidade
102 – Garantir o cumprimento de prazos estabelecidos das demais operações ...perder
negócios por insatisfação
103 – Garantir a que sejam buscadas oportunidades para gerar maior
visibilidade...perder campo de atuação
104 – Analisar histórico de crédito da pessoa...conceder o crédito sem prever riscos
105 – Ter processo para realizar reuniões sobre tomada de crédito com
produtores...deixar de ter preocupação com a tomada de crédito em excesso
106 – Realizar visitas em produtores associados para oferecer os produtos...deixar de ter
contato com o associado no ambiente dele
107 - Ter processo para acompanhar o checklist necessário para conceder crédito...
deixar de analisar as possibilidades
108 - Ter processo para acompanhar o tempo gasto de análise até dar o voto favorável
ou não da operação...desconhecer o empenho do colaborador na operação
109- Ter processo para identificar maneiras de tratamento conforme a
personalidade...deixar de estabelecer maior proximidade
110 - Manter processo de análise precisa antes da concessão do crédito...deixar de
prever riscos de inadimplência (SURPIMIDO PELO 112)
111 - Manter processo de cobrança efetiva de inadimplentes... prejudicar o resultado por
inadimplência
112 – Manter processo de probabilidade de inadimplência ...deixar de prever riscos
113 - Ter processo para receber sugestões/reclamações sobre atendimento
114- Assegurar a realização de palestras para empresas...deixar de incentivar o comércio
local
115- Divulgar os possuir produtos destinados a empresas...deixar de ter direcionamento
de produtos
116 – Manter processo de captação de novos associados produtores...acomodar-se no
mercado
117- Garantir menor taxa de inadimplência...prejudicar os resultados
Construção dos descritores:
Mapas de relação meio-fins:
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Neutro

Bom

5

7

8

10 ou mais

17

20

23 ou mais

4 ou menos

Prazo médio
em dias de
execução das
demais
operações Semestre

15

13 dias ou
menos

Prazo médio em
dias de execução
das operações
rurais - Semestre

Cumprir prazo Cumprir prazo
operações
demais
rurais
operações

Cumprir o
estabelecido

1 ou nenhuma

2

3

4

2 ou menos

3

4

5

6 ou mais

95% ou menos

97%

98%

99%

100%

Média da % de
itens da
checklist
atendida Semestre

Quantidade de x
em que a equipe
se reuniu para
identificar
melhores formas
de atender as
pessoas Trimestre

5 ou mais

Acmpanhar
checklist

Identificar
personalidade
do associado

Análise da
proposta

Informações
seguras

Qualidade

2
Nenhuma
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3

4

5 ou mais

Nº de
reuniões com
a equipe para
discutir
busca por
conhecimento
- Ano

Demanda por
conhecimento

2 ou menos

3

4

5

6 ou mais

Número
médio de
treinamentos/
capacitações
realizadas
por
colaborador Ano

Participação
em
trieinamentos

Competência
da equipe

25ou menos/mais
de 40

30

35

40

Tempo médio
em minutos
gasto da
análise até dar
o voto para a
operação Trimestre

Atendimento
transparente

Possibilidades

Número médio
de produtos
por associado
- Ano

Garantir o
retorno

Boa
comunicação

Satisfação

Confiança

1 ou menos

2

3

4

5 ou mais

Número de
visitas de
relacionamento
realizas em
associados
(não
produtores) Mês

Conhecimento
sobre o
associado

Credibilidade

10 ou mais

9

7

5

4 ou menos

Prazo médio
em dias de
retorno para o
associado
sobre a
operação Mês

Corresponder
as expectativas

1 ou nenhuma

2

3

4

6 ou mais

Quantidade de x
em que a equipe
se reuniu para
discutir ou
solucionar as
sugestões e
reclamações Semestre

Participação
em
trieinamentos

Simpatia no
atendimento

Atendimento

Nenhuma

2

3

4

5 ou mais

Número de
capacitações
sobre
atendimento
de todos da
equipe - Ano

Atendimento
de qualidade

Produtos
para
produtores
rurais

10% ou menos

20%

35%

37%

40% ou mais

% de produtores
associados que
participaram dos
eventos de
divulgação dos
produtos para
público rural - Ano

Oportunidades

Nenhum

1

2

3 ou mais

Número de
eventos
realizados
com
aposentados
- Ano

Produtos
para
aposentados

Divulgação

10 % ou menos

35%

50%

60%

Igual ou maior

-17%

-18%

- 20%

85%ou menos

90%

93%

95%

100%

% dos alunos
matriculados
nas turmas
abrangentes
da palestra que
particuparam
da palestra
daquele ano

40% ou menos

43%

45%

50%

55% ou mais

% de
associados que
participaram de
eventos sobre
educação
financeira - Ano

Parcerias para
orientação

Comunidade

Eventos sobre
educação
financeira

-25 % ou mais

Relação em %
das taxas
praticadas
pela
cooperativa
em relação a
taxa média do
mercado - Ano

Atratividade
de taxas

70% ou mais

% De
associados
que
particiaparam
de algum
evento (não
assembleia) Ano

Realização
de eventos
aos demais
públicos

Visibilidade

Avaliação do desempenho de uma agência de
cooperativa de crédito de um município com atividade
prioritariamente rural

2 ou menos

5

8

10

15 ou mais

Número de
cobranças
realizadas a
inadimplentes
por dia no
último mês

Cobrança

Capacidade
de
pagamento

Contexto

F ou menos

E

D

C

B ou A

Média do
nível de risco
de todas as
operações Mês

Probabilidade
de
inadimplência

Carteira de
crédito

3% ou mais

1%

0,60%

0,45%

0,35%

Taxa de
inadimplência
- Ano

Taxa de
inadimplência

Inadimplência

Educação
financeira

30% ou menos

40%

45%

50%

60% ou mais

% dos
produtores
tomadores
de crédito
que
participaram
das reuniões
- Ano

Conscientização

Tomada de
crédito rural

Futuro

30% ou menos

60%

70%

80%

85 ou menos

100

120
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150 ou mais

Quantidade
de
agricultores
que
participaram
dos eventos
realizados
em parceriaAno

Eventos com
parcerias no
meio agricola

1 ou nenhum

2

3

4

5 ou mais

Número de
produtos
ruruais
vendidos
por
associado
deste
segmento Ano

Produtos
rurais

90 %ou mais

% de
associados
que
participaram
de
palestras
para pessoas
jurídicas Ano

Palestras
para
empresas

Incentivar o
empreendedorismo

Parcerias

10 ou menos

12

13

15

18 ou mais

Número de
eventos
patrocinados
- Ano

Patrocinar
eventos

2 ou menos

6

8

10

12 ou mais

Contato

10 ou menos

13

15

18

20 ou mais

Número de
eventos com a
participação de
membro da
cooperativa Ano

Participação
em eventos

2ou menos

3

4

5

6 ou mais

Número de
visitas a
produtores
não
associados Mês

Captação de
novos
associados

Produtores
rurais

Número de
visitas em
produtores
associados Mês

Realizar
visitas

Ajuda mútua
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Modelo completo desenvolvido:
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CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES
COOPERATIVA 01 AGÊNCIA 02
Conceito dos mapas cognitivos
Mapa cognitivo: Confiança
53 – Assegurar que o associado confie na
cooperativa para realizar suas operações...perder
oportunidade de realização de novos negócios pelo
associado
42 – Garantir que o associado esteja
satisfeito...perder associados e negócios
38 – Assegurar que o que o que foi tratado com o
associado seja cumprido... perder credibilidade
34 – Buscar maneiras de se comunicar conforme a
personalidade da pessoa... possuir apenas uma
linguagem técnica
101 – Garantir o retorno para adquirir demais
produtos...perder credibilidade
100 – Garantir o cumprimento de prazos
estabelecidos das operações rurais...
perder negócios por insatisfação
102 – Garantir o cumprimento de prazos
estabelecidos das demais operações ...
perder negócios por insatisfação
109- Ter processo para identificar maneiras de
tratamento conforme a personalidade...deixar de
estabelecer maior proximidade
41 – Assegurar que o atendimento seja realizado com
qualidade...gerar insatisfação
49 – Prestar um atendimento transparente ...gerar
desconfiança do associado por estabelecer uma
coisas e realizar outra
26 – Possuir equipe de trabalho com conhecimento
sobre os produtos...deixar os associados com dúvidas
sobre suas operações
40 – Estudar a operação para repassar informações
seguras...buscar a maneira mais fácil de resolver
30 – Incentivar a busca por conhecimento de toda a
equipe...ter colaboradores desmotivados, sem
perspectivas
32 – Participação de treinamento e capacitações para
aumentar a qualificação...possuir colaboradores mal
preparados
Mapa cognitivo: Oportunidades
103 – Garantir a que sejam buscadas oportunidades
para gerar maior visibilidade...perder campo de
atuação
45 – Entender como o associado quer ser
tratado...deixar de estabelecer proximidade com o
associado
44 – Buscar meios de ter conhecimento sobre o
associado...deixar de observar o tratamento que o
associado pretende ter
51 – Atender com simpatia e simplicidade... gerar
insatisfação e reclamações do atendimento
50 – Corresponder às expectativas dos associados...
deixar os associados esperando por muito tempo a
resposta da cooperativa
46 – Buscar formas de ter um atendimento de
qualidade...tratar o associado como um mero cliente

Objetivo de desempenho

Área de decisão

Credibilidade

Atendimento/Atmosfera
Credibilidade
Atendimento/Atmosfera

Credibilidade
Credibilidade

Credibilidade

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Qualidade

Atendimento/Atmosfera

Credibilidade

Recursos humanos

Credibilidade
Credibilidade

Recursos humanos

Credibilidade

Recursos humanos

Credibilidade

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera
Atendimento/Atmosfera

Gestão de clientes

Atendimento/Atmosfera

Qualidade
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e não como dono
113Ter
processo
para
receber
sugestões/reclamações sobre atendimento
4 – Garantir que as pessoas conheçamos produtos e
serviços prestados...ser uma cooperativa sem
visibilidade
5 – Gerar ações para a divulgação dos produtos e
serviços...ter apenas os panfletos sobre os produtos
66 – Assegurar a atratividade das taxas como um
diferencial de mercado...perder competitividade
19 – Promover visibilidade dos produtos destinados
aos produtores...perder oportunidades de negócios
por desconhecimento dos agricultores
58 – Garantir a divulgação dos produtos destinados a
aposentados...deixar de viabilizar novos negócios
com esse público
60 – Garantir a realização de eventos destinados aos
demais públicos...realizar eventos que não chamem
atenção para participação
Mapa cognitivo: Educação financeira
12 – Buscar formas de melhorar a tomada de crédito
para o futuro...possuir número elevado de associados
comprometendo a maioria da renda em empréstimos
1 – Auxiliar a comunidade com informações sobre
educação financeira...deixar a comunidade a mercê
da falta de informações
2 – Realizar eventos sobre educação financeira com
associados...deixar de prestar o apoio necessário
antes da pessoa comprometer demais a sua renda
17 – Promover uma conscientização com os
produtores rurais sobre a tomada de crédito
consciente...possuir agricultores que abandonam suas
atividades por grande quantidade de dívidas
105 – Ter processo para realizar reuniões sobre
tomada de crédito com produtores...deixar de ter
preocupação com a tomada de crédito em excesso
Mapa cognitivo: Ajuda mútua
18 – Possuir parcerias com Epagri e Secretaria da
Agricultura em eventos...perder oportunidades de
incentivar a maior atividade econômica do município
62 – Buscar patrocinar os eventos realizados pela
comunidade...perder oportunidades de divulgação
115- Divulgar os possuir produtos destinados a
empresas...deixar de ter direcionamento de produtos

Qualidade
Design do serviço

Design do serviço
Custo
Design do serviço

Design do serviço

Design do serviço

Gestão de clientes

Gestão de clientes

Gestão de clientes

Gestão de clientes

Gestão de clientes

Design do serviço

Design do serviço
Design do serviço
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APÊNDICE D: Cooperativa 02 Agência 03
MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MCDA-C
Família de pontos de vistas (FPVF):
Identificação dos EPAs
1 - Atuação da concorrência
2 - Cumprimento de metas
3 - Crescimento
5 – Pouco campo para avançar
6 – Relacionamento
7 – Conversação
8 – Reuniões
9 – Carisma
10 – Preço
11 – Qualidade no trabalho
12 – Atendimento
13 – Flexibilização de horários
14 – Movimentação agrícola
15 – Buscar associados
16 – Expectativa de Crescimento
17 – Distribuição de sobras
18 – Resultados melhores a cada ano
19 – Visitas
20 – Foco nos produtos
21 – Gestão
22 – Convencimento
23 – Atitude e ação
24 – Cooperativa online
25 – Entender e ouvir
26 – Marcar horário
27 – Custos
28 – Atenção
29 – Tudo o que o associado precisa
30 – Utilização dos produtos com vantagem
31 – Agricultores
32 – Pessoa Jurídica
33 – Prefeitura municipal
34 – Saber o que o público precisa
35 – Estar exposto com o público
36 – Participação em eventos
37 – Amizade
38 – Confiança
39 – Distribuição de sobras
40 – Participação na cooperativa
41 – Colaboradores preparados
42 – Fortalecimento da cooperativa
43 – Solidez da cooperativa
44 – Modelo de Gestão
45 – Projetos sociais
46 – Projetos sustentáveis
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47 – Incentivo a entidades
48 – Reinvestir na comunidade
49 – Liquidez
50 – Acompanhamento do associado
51 – Tratar bem todos
Construção os conceitos:
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EPAS
1 - Atuação da
concorrência

12 – Flexibilização
de horários

CONCEITOS
1 – Acompanhar a atuação da concorrência...perder competitividade
2 – Garantir que a cooperativa seja referência no município...ficar
vulnerável a atuação da concorrência
3 – Assegurar que as metas estabelecidas sejam cumpridas...deixar de
atingir o resultado estipulado
4 – Manter processo de acompanhamento e execução das metas...agir
intuitivamente
5 – Manter meios de alavancar o crescimento da cooperativa...estagnarse no mercado
6 – Identificar oportunidades de negócios que ainda não foram
realizados...deixar de possuir estratégias de inovação
7 – Garantir um relacionamento entre a cooperativa e os
associados...deixar de estabelecer relação de parceria
8 – Possuir diálogo com as pessoas...não dar abertura para o associado
conversar
9 – Realizar reuniões com os associados para tratar de assuntos da
cooperativa...deixá-los sem conhecimento sobre o que se passa
10 – Garantir que as pessoas sejam atendidas com atenção...gerar
insatisfação
11 – Assegurar que os atendentes sejam carismáticos...ter atendentes
mal-humorados que afastam as pessoas
12 – Garantir preços competitivos...comprometer a sustentabilidade
econômica
13 – Assegurar qualidade no serviço prestado...gerar insatisfação
14 – Possuir meios para compreender o que o cliente necessita...deixar
de possuir atendimento personalizado
15 – Procurar superar as expectativas do associado...perder chances de
fidelização
16 – Manter um padrão coerente na execução dos serviços...perder a
consistência da execução dos serviços
17 – Prestar atendimento personalizado para cada perfil de
cliente...desconhecer as necessidades especificas de cada perfil
18 – Garantir que seja agradável o atendimento...ter uma má impressão
da cooperativa
19 – Manter a flexibilização de horários de atendimento...possuir filas e
demora no atendimento

13 – Movimentação
agrícola

20 – Incentivar a produção rural ...deixar de fomentar a principal
atividade econômica da região

14 – Buscar
associados

21 – Possuir meios de ter novos associados...perder oportunidades de
expansão

2- Cumprimento de
metas

3- Crescimento
4 – Pouco campo
para avançar
5 – Relacionamento
6 – Conversação
7 – Reuniões
8 – Carisma

9 – Preço
10 – Qualidade no
trabalho

11 – Atendimento

15 – Expectativa de
Crescimento
(suprimido pelo 3)
16 – Distribuição
de sobras

22 – Motivar os colaboradores a buscarem melhores resultados para a
cooperativa...deixar de possuir colaboradores engajados e
comprometidos
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17 – Resultados
melhores a cada
ano
18 – Visitas

23 – Assegurar a distribuição de sobras para os associados...deixar de
possuir resultado econômico para o associado
24 – Garantir o crescimento dos resultados a cada ano...comprometer a
sustentabilidade a longo prazo

25 – Realizar visitas de relacionamento nos associados...perder
oportunidades de valorização
19 – Foco nos
26 – Realizar ações para o cumprimento de metas de cada
produtos
produto...comprometer o resultado
27 – Monitorar as metas a cada período para verificar o
andamento...agir com intuição
20 – Gestão
28 – Possuir uma gestão que acompanhe os números da
cooperativa...possuir uma gestão descomprometida com os resultados
29 – Assegurar que os colaboradores e gerentes estejam sabendo onde
devem atuar...deixar de ter acompanhamento das ações
30 – Garantir que o gerente da agência direcione os demais
gerentes...não possuir estratégias para a equipe
21 –
31 – Assegurar que a equipe possua persuasão para vender os produtos
Convencimento
e serviços...possuir colaboradores inseguros sobre vendas
22 – Atitude e ação 32 – Possuir meios de chegar até os associados...perder oportunidades
de integração
33 – Ter aberturas em entidades para realizar reuniões...deixar de
estabelecer parcerias
23 – Cooperativa
34 – Estar disponível para solucionar o problema do associado a hora
online
que necessitar...deixar de estar online com o associado
35 – Garantir proximidade com os associados...perder o relacionamento
com os associados
24 – Entender e
36 – Garantir que os associados sejam ouvidos...deixar de levar em
ouvir
conta a perspectiva do associado
37 – Procurar entender o que o associado necessita...deixar de possuir
empatia
25 – Marcar horário 38 – Realizar agendamento de atendimento, caso seja relevante para o
associado...deixar de realizar a personalização do serviço
26 – Custos
39 – Garantir que o custos acessíveis para os associados...perder
competitividade
27 – Atenção
40 – Assegurar que a pessoa seja notada na cooperativa...tratar as
pessoas sem a devida importância
41 – Garantir que o tempo de espera para ser atendido seja o menor
possível...deixar de ter estratégias de diminuição de filas
28 – Tudo o que o
42 – Assegurar que o associado conheça todas as possibilidades de
associado precisa
negócios oferecidos pela cooperativa...dar margem para a atuação da
concorrência
29 – Utilização dos
produtos com
vantagem
30 – Agricultores
31 – Pessoa
Jurídica

43 – Incentivar a utilização dos produtos pelos associados, para gerar
vantagem em outras operações...deixar de incentivar a reciprocidade
44 – Ter ações para incentivar os agricultores no uso dos produtos
direcionados a eles...deixar de identificar oportunidades de negócios
45 – Ter ações direcionadas para atingir pessoas jurídicas...deixar de
incentivar o empreendedorismo
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32 – Prefeitura
municipal
33 – Saber o que o
público precisa
34 – Estar exposto
com o público
35 – Participação
em eventos

36 – Amizade

37 – Confiança

38 – Distribuição
de sobras
(suprimido pelo 16)
39 – Participação
na cooperativa

46 – Realizar parcerias com a prefeitura municipal para os
colaboradores utilizarem a cooperativa...perder oportunidade de
negócios
47 – Oferecer soluções que satisfaçam as necessidades de cada tipo de
público...deixar de ter de direcionamento dos produtos
48 – Entender as características de cada público alvo...desconhecer o
mercado
49 – Ter ações que visem a participação da cooperativa com as
pessoas...perder a oportunidade de integração com a comunidade
50 – Estar presente em eventos que envolvam os associados...deixar de
interagir
51 – Realizar eventos com associados e não associados para divulgar os
produtos da cooperativa...perder oportunidades de crescimento
52 – Incentivar a realização de eventos como campeonatos,
festas...deixar de realizar apoio social na comunidade
53 – Realizar eventos com associados de conscientização como outubro
rosa e novembro azul...perder o interesse pelo bem estar da comunidade
54 – Criar um vínculo de amizade com os associados...deixar de
incentivar a conversa informal com as pessoas
55 – Atender as pessoas com igualdade para que se sintam realmente
importante...gerar distinção entre as pessoas
56 – Assegurar que os negócios sejam realizados com
transparência...perder a confiança dos associados
57 – Assegurar o cumprimento de prazos e preços estabelecidos...perder
credibilidade

58 – Incentivar a participação dos associados em assembleias...deixar
de ter transparência na gestão
59 – Incentivar os associados a participarem com opiniões
sugestões...deixar de incentivar a gestão democrática (SUPRIMIDO 66)
40 – Colaboradores 60 – Possuir colaboradores preparados para a realização de suas
preparados
funções...comprometer a qualidade do atendimento
61 – Incentivar colaboradores a buscarem aperfeiçoamento profissional
(treinamentos, cursos, etc)...ter colaboradores mal preparados
41 – Fortalecimento 62 – Garantir que a cooperativa seja robusta e forte...perder
da cooperativa
credibilidade
42 – Solidez da
63 – Garantir que os associados saibam da solidez da
cooperativa
cooperativa...gerar insegurança
64 – Assegurar que o associado não tenha problemas em realizar seus
negócios com a cooperativa...perder confiança
65 – Garantir a segurança dos negócios por meio dos fundos
garantidores...comprometer a credibilidade
43 – Modelo de
66- Incentivar a participação dos sócios para planejar, acompanhar e
Gestão
decidir os rumos da cooperativa...deixar de incentivar a gestão
democrática
44 – Projetos
67 – Realizar projetos sociais em parcerias com escolas...perder
sociais
oportunidades de conscientizar as novas gerações
68 – Realizar campanhas sociais como de natal e dia das
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45 – Projetos
sustentáveis

crianças...perder oportunidade de possuir atividades assistências para a
comunidade
69 – Incentivar e realizar projetos de desenvolvimento da sociedade
(futsal, jovens, educação financeira...)...deixar de possuir engajamento
social
70 – Realizar doações para órgãos da comunidade...perder
oportunidades de melhorar a qualidade de vida
71 – Realizar doações em dinheiro para manutenção e preservação de
parque ecológico...deixar de incentivar projetos sustentáveis
72 – Realizar ações que visem a preservação da natureza...deixar de
possuir responsabilidade ambiental
73 – Incentivar e realizar projetos sustentáveis...deixar de manter o lado
socioambiental da cooperativa

46 – Incentivo a
entidades
(suprimido pelo 45)
47 – Reinvestir na
comunidade

74 – Procurar reinvestir os recursos arrecadados na própria
comunidade...deixar de possuir intercooperação entre
cooperativa/comunidade
48 – Liquidez
75 – Acompanhar a liquidez da agência...deixar de acompanhar o
desempenho da agência
49 –
76 – Utilizar ferramentas para conhecer o perfil de cada
Acompanhamento
associado...perder oportunidades de conhecimento de mercado
do associado
77 – Utilizar ferramentas para acompanhar o desempenho da
agência...comprometer a gestão adequada
50 – Tratar bem 78 – Garantir que todas as pessoas que procurem a agência sejam bemtodos
tratados...tratar as pessoas com indiferença
79 – Possuir o atendimento como primordial na prestação do
serviço...gerar reclamações e perder oportunidades de negócios
Conceitos que foram construídos durante a estruturação dos Mapas de Relações
Meio-Fins:
100 – Garantir que a confiança das pessoas com a cooperativa... perder credibilidade
101 – Garantir a execução de projetos sociais da cooperativa...pensar apenas no lado
econômico
102 – Garantir produtos com taxas de juros acessíveis...cobrar taxas abusivas
103 – Assegurar a divulgação dos resultados da cooperativa... deixar os associados sem
informações da cooperativa (SUPRIMIDO PELO 66)
104 – Assegurar reuniões da equipe para identificar oportunidades de atuação... agir com
intuição
105 – Identificar oportunidades de novos associados...estagnar-se no mercado
106 – Identificar oportunidades de novos associados...perder competitividade
107- Ter processo para acompanhar o retorno das solicitações feitas por whatsapp...deixar de
atender nos diversos canais de atendimento
108- Incentivar o uso do app da cooperativa...possuir muitas pessoas esperando na fila
109 – Possuir parcerias em escolas para realizar eventos com alunos...perder oportunidades de
interagir com a juventude
110-Possuir parcerias em empresas para realizar eventos com funcionários...perder
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oportunidade de novos negócios
111- Assegurar a realização de eventos com produtores para divulgação dos produtos...perder
oportunidade de novos negócios
112- Realizar a venda dos produtos para os produtores custearem suas atividades...deixar de
fomentar investimentos na agricultura
113- Ter processo para saber a percepção das pessoas sobre o quão se sentiu tratada...
desconhecer a percepção
114- Ter processo para acompanhar as taxas para a mesma operação oferecida pela
concorrência
115- Realizar promoções (Dia D) para incentivar a venda dos produtos...esperar que os
associados venham a procura dos produtos
116- Realizar reuniões com a equipe focadas em meios de atingir as metas...agir por intuição
117 – Ter processo para mensurar a % de pessoas atendidas que utilizam o app...desconhecer a
utilidade do app para os associados
118 – Ter processo de acompanhamento diário das metas...desconhecer o andamento
119- Ter processo para incentivar que os atendimentos sejam realizados com agendamento
(área de negócios) ...deixar a pessoa esperando tempo na fila
120 – Ter processo para mensurar a transparência dos serviços na percepção do
associado...desconhecer
121- Ter processo para mensurar o carisma dos atendentes...desconhecer
122- Ter processo para mensurar a empatia no atendimento...desconhecer
123- Ter processo para saber se a pessoa sente-se notada na cooperativa...desconhecer como a
pessoa se sente
Construção dos descritores:
Mapas de relação meio-fins:
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Modelo completo desenvolvido:

Neutro

Bom

120 ou mais

65%

30% ou menos

200 ou menos

71%

80%

100%

750

800

10

30

950

1.100

7

5

Número de
associados
contactados
durante o ano,
visando
realizar o giro
da carteira

20%

5 % ou menos

5% ou menos

10%

50%

30 %

30%

25%

100%

80%

% de
atendimentos
realizados
(área de
negócios) por
agendamento
-Mês

7,5

6 ou menos

6 ou menos

7

8,5

8 ou mais

Nota dada
pelos
associados
para a
empatia dos
atendentes

6,5 ou menos

7,5

7

8,5

8 ou mais

3 ou menos

5

8

12

15 ou mais

Nota dada
pelos
associados
referente o
quão bem se
sentiu tratado

Ter processo
para saber
como a
pessoa
sente-se
tratada

Ter processo
para saber se
a pessoa
sente-se
notada

Nota dada
pelos
associados
referente
como se
sentiram
notados

Bom
tratamento

Igualdade

Notar a
pessoa

Bem estar

8,5

8

8,5

9 ou mais

Nota dada
pelos
associados
para o carisma
dos
atendentes

Ter processo
para
mensurar a
empatia

Ter processo
para
mensurar o
carisma

Incentivar a
realização de
atendimentos
agendados

% de pessoas
atendidas
durante o
semestre que
utilizam o app
da cooperativa

Índice de
satisfação do
associado NPS - Ano

Empatia

Carisma

Atenção

Atendimentos
agendados

Tempo médio, em
minutos, de retorno
das solicitações
feitas por Whatsapp
no dia durante o
horário de trabalho Mês

Uso do app da
cooperativa

Agilidade

Mensurar a
utilização

Perfil

Satisfação

Retorno das
solicitações

Estar online

Qualidade

Expectativas

Atendimento

Atmosfera

5 ou menos

18

20

27

35 ou mais

Número de
visitas de
realcionamento
realizadas no
mês

Visitas de
relacionamento

5 ou menos

10

15

25

30

Número de
associados
em eventos
de interação
e publiciade Mês

Interação com
reuniões

5 % ou menos

45%

50%

65 %

80 % ou mais

% de
associados
ativos que
particiaparam
da
assembleia
anual

1 ou nenhum

2

3

4

Diálogo

Participação
em assembleia

5 ou mais

Número
eventos com a
preseça de
membros da
cooperativa Mês

Presença em
eventos

Amizade com
associados

5 ou menos

50

70

200

280 ou mais

Número
funcionarios
da prefeitura
que
possuem
conta na
cooperativa Ano

Parceria com
prefeitura

20 ou menos

250

300

400

550 ou mais

Número
alunos que
participaram
dos eventos
realizados Ano

Empresas

35 ou menos

80

250

350

50 ou menos

100

120

Público rural

100 ou menos

200

300

400

500 ou mais

Número de
produtores
que
participaram
de eventosAno

Eventos com
produtores

200 ou mais
150

Nº de
empresarios
que
participaram
de eventos
para PJ - Ano

Público PJ

Publicidade

490 ou mais

Número total
de pessoas
que
participaram
de eventos
nas
empresas Ano

Abertura em
entidades

Escolas

Novos
associados

Relacionamento

5 ou menos

15

25

35

40

Número
produtos
rurais
vendidos Mês

Produtos
rurais

8
4 ou menos

5 ou menos

10

15

20

Número de
capacitaçõ
es sobre
vendas
realizada
pela área
de
negócios Ano

Persuasão
para vender

20

40

50

65 ou mais

Número
capacitaçõe
s (onine e
presencial)
realizada
pela equipe
no ano

Aperfeiçoamento
profissional

Colaboradores

Qualidade

7 ou menos

8,5

8

9

10

Média das
respostas
dos
associados
sobre a
transparência
dos serviços
-

Percepção do
associado
sobre a
transparência

Prazos

Confiança

19

40% ou menos

8 ou menos

15

75%

65%

25

30 ou mais

Número de
eventos que
foi abordado
sobre a
segurança
dos negócios
da
cooperativa Ano

Segurança
dos negócios

85%

90% ou mais

% dos
serviços/produ
tos que foram
entregues no
prazo
estabelecido
para o
associado -

Transparência

Estruturação de um modelo de avaliação para o apoio a
decisão de uma cooperativa de crédito

Solidez

-6 ou menos

-7%

-8%

-10%

-12 % ou mais

Taxa média
de juros
praticada pela
cooperativa
em relação ao
mercado - Ano

Taxas
acessíveis

Custos
acessíveis

3 ou menos

5

7

8

10 ou mais

Número
produtos por
associado Ano

Utilização
dos produtos
com
desconto

1 ou nenhum

4

5

8

10 ou mais

Dias do mês
em que foi
realizado o
acompanha
mento das
metas

Acompanhame
nto diário

Monitorar as
metas

2 ou menos/+ que 10

4

8

9

10

Total de
número de
reuniões
com a
equipe no
Mês

Reunião com
equipe

4 ou menos

6,5

7

8

9 ou mais

Performance
média dos
gerentes da
cooperativa

Motivar os
gerentes

Direção

Gestão

Nenhuma

1

2

3

4 ou mais

Número
promoções
direcionadas
a vendas Mês

1 ou nenhuma/ + que 8

3

4

6

8

Número de
reuniões
com os
gerentes
para discutir
metas - Mês

Promoções
para vender

Ações metas

Atingir metas

5 % ou menos

10%

13%

20%

25 %ou mais

% de
crescimento
dos
resultados
no ano

Crescimento
do resultado

Desempenho

Crescimento

Credibilidade

5% ou menos

30%

40%

60%

80% ou mais

% de operações
nas quais o
associado
solicitou taxas
menores que a
concorrência e
que foi possível
ofertar taxa
melhor - Ano

Processo
para
acompanhar

Benchmarking

20 ou menos

35

40

60

85 ou mais

Número de
novos
associados
do período Ano

Novos
Associados

Referência

12ou

15

24

28

36ou mais

Número de
doações
realizadas
para
eventos no
Ano

Doações
para eventos

200
30 ou menos

Nenhuma

350

500

700 ou mais

Número de
pessoas que
participaram
dos eventos
promovidos
(futsal, ed
finan, jovens,
etc) - Ano

Desenvolvimento
/
recreação

5

6

8

12 ou mais

Número de
ações
desenvolvidas
para
preservação
da natureza Ano

Preservação
da natureza

Socioambiental

Iniciativas
sustentáveis

20 ou menos

30

50

100

200 ou mais

Número de
associados que
participaram de
eventos de
conscientização
(outubro rosa,
novembro
azul...) - Ano

Eventos de
conscientização

Projetos
sociais

1 ou nenhuma

3

4

8

10 ou mais

Número de
campanhas
sociais
realizadas
(agasalho,
natal,
crianças...) Ano

Campanhas
sociais
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CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES
COOPERATIVA 02 AGÊNCIA 03
Conceito dos mapas cognitivos
Mapa cognitivo: Atendimento
79 – Possuir o atendimento como primordial na
prestação do serviço...gerar reclamações e perder
oportunidades de negócios
15 – Procurar superar as expectativas do
associado...perder chances de fidelização
17 Assegurar o atendimento de qualidade para cada
perfil de cliente...desconhecer as necessidades
especificas de cada perfil
64 – Assegurar a satisfação do associado ao realizar
seus negócios com a cooperativa...perder confiança
41 – Garantir a agilidade no atendimento...deixar de
ter estratégias de diminuição de filas
34 – Estar disponível para solucionar o problema do
associado pela internet...deixar de estar online com o
associado
108- Incentivar o uso do app da cooperativa...
possuir muitas pessoas esperando na fila
38 – Realizar agendamento para atendimento, caso
seja relevante para o associado...deixar de realizar a
personalização do serviço
107- Ter processo para acompanhar o retorno das
solicitações feitas por whatsapp...deixar de atender
nos diversos canais de atendimento
119- Ter processo para incentivar que os
atendimentos sejam realizados com agendamento
(área de negócios)...deixar a pessoa esperando tempo
na fila
18 – Garantir que seja agradável o atendimento...ter
uma má impressão da cooperativa
10 – Garantir que as pessoas sejam atendidas com
atenção...gerar insatisfação
55 – Atender as pessoas com igualdade para que se
sintam realmente importante...gerar distinção entre
as pessoas
11 – Assegurar que os atendentes sejam
carismáticos...ter atendentes mal humorados que
afastam as pessoas
37 – Procurar entender as necessidade dos
associados...deixar de possuir empatia
40 – Assegurar que a pessoa seja notada na
cooperativa...
tratar as pessoas sem a devida importância
78 – Garantir que todas as pessoas que procurem a
agência sejam bem tratados...tratar as pessoas com
indiferença
Mapa cognitivo: Relacionamento
25 – Realizar visitas de relacionamento nos
associados... Perder oportunidades de valorização
66- Incentivar a participação dos sócios para
planejar, acompanhar e decidir os rumos da
cooperativa...deixar de incentivar a gestão
democrática
9 – Realizar reuniões com os associados interação e
publicidade...deixá-los sem conhecimento sobre a
cooperativa

Objetivo de desempenho

Área de decisão

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Gestão de clientes

Atendimento/Atmosfera

Qualidade

Atendimento/Atmosfera
Gestão de clientes
Rapidez/Velocidade
entrega

de

Gestão de clientes
Gestão de clientes

Rapidez/Velocidade
entrega

de

Gestão de clientes

Atendimento/Atmosfera

Instalações

Atendimento/Atmosfera
Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Recursos humanos

Atendimento/Atmosfera
Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Gestão de clientes
Planejamento,
programação
controle
Design
serviços

e

do
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32 – Possuir meios de chamar atenção aos produtos e
serviços da cooperativa...perder oportunidades de
publicidade
46 – Realizar parcerias com a prefeitura municipal
para incentivar os colaboradores utilizaremos
produtos da cooperativa...perder oportunidade de
negócios
33 – Ter aberturas em entidades para realizar
reuniões... perder oportunidades de crescimento
45 – Assegurar eventos/reuniões com PJ associados
para incentivar investimentos em empresas...deixar
de incentivar o empreendedorismo
109 – Possuir parcerias em escolas para realizar
eventos com alunos...perder oportunidades de
interagir com a juventude
110-Possuir parcerias em empresas para realizar
eventos com funcionários...perder oportunidade de
novos negócios
111- Assegurar a realização de eventos com
produtores para divulgação dos produtos...perder
oportunidade de novos negócios
112- Realizar a venda dos produtos para os
produtores custearem suas atividades...deixar de
fomentar investimentos na agricultura
Mapa cognitivo: Confiança
100 – Garantir que a confiança das pessoas com a
cooperativa... perder credibilidade
13 – Assegurar qualidade no serviço prestado...gerar
insatisfação
60 – Possuir colaboradores preparados para a
realização de suas funções...comprometer a
qualidade do atendimento
56 – Assegurar transparência nos serviços...perder a
confiança dos associados
120 – Ter processo para mensurar a transparência
dos
serviços
na
percepção
do
associado...desconhecer
57 – Assegurar o cumprimento de prazos e preços
estabelecidos...perder credibilidade
61 – Incentivar toda equipe a buscar aperfeiçoamento
profissional
(treinamentos,
cursos,
etc)...ter
colaboradores mal preparados
31 – Assegurar que a equipe da área de negócios
possua persuasão para vender os produtos e
serviços...possuir colaboradores inseguros sobre
vendas
63 – Garantir que os associados as pessoas saibam da
solidez da cooperativa...gerar insegurança
65 – Garantir que os associados saibam da segurança
dos negócios...comprometer a credibilidade
39
–
Garantir
custos
acessíveis...perder
competitividade
102 – Garantir produtos com taxas de juros
acessíveis...cobrar taxas abusivas
43 – Incentivar a utilização dos produtos pelos
associados, para gerar descontos em outras
operações...deixar garantir o maior número de
produtos por associado
Mapa cognitivo: Crescimento

Design
serviços

do

Design
serviços

do

Design
serviços
Design
serviços

do

Design
serviços

do

Design
serviços

do

Design
serviços

do

Design
serviços

do

do

Credibilidade
Qualidade
Competência

Recursos humanos

Credibilidade
Credibilidade

Qualidade

Credibilidade
Recursos humanos

Recursos humanos

Credibilidade
Credibilidade
Custo
Custo
Custo
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5 – Manter meios de alavancar o crescimento da
cooperativa...estagnar-se no mercado
28 – Possuir uma gestão que acompanhe os números
da
cooperativa...possuir
uma
gestão
descomprometida com os resultados
77 – Utilizar meios para acompanhar o desempenho
das metas da agência...comprometer a gestão
adequada
30 – Garantir que o gerente da agência direcione os
demais gerentes...deixar de possuir estratégias para a
equipe
22 – Motivar os gerentes a buscarem melhores
resultados para a cooperativa...deixar de possuir
colaboradores engajados e comprometidos
104 – Assegurar reuniões da equipe para identificar
oportunidades de atuação... agir com intuição
27 – Monitorar as metas a cada período para verificar
o andamento...agir com intuição
24 – Garantir o crescimento dos resultados a cada
ano...comprometer a sustentabilidade a longo prazo
26 – Realizar ações para o cumprimento de metas de
cada produto...comprometer o resultado
118 – Ter processo de acompanhamento diário das
metas...desconhecer o andamento
116- Realizar reuniões com a equipe focadas em
meios de atingir as metas...agir por intuição
115- Realizar promoções (Dia D) para incentivar a
venda dos produtos...esperar que os associados
venham a procura dos produtos
2 – Garantir que a cooperativa seja referência no
município...ficar
vulnerável
a
atuação
da
concorrência
106 – Identificar oportunidades de novos
associados...perder competitividade
1- Procurar oferecer produtos e serviços com preços
melhores
que
a
concorrência...
perder
competitividade
114- Ter processo para acompanhar as taxas para a
mesma operação oferecida pela concorrência

Design
serviços
Organização

do

Organização

Organização

Recursos humanos

Recursos humanos
Organização
Organização
Organização
Organização
Organização
Custo

Competência

Design
serviços
Custo

Custo

do
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APÊNDICE E: Cooperativa 02 Agência 04
MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MCDA-C
FAMÍLIA DE PONTOS DE VISTAS (FPVF)
Identificação dos Elementos Primários de Avaliação (EPAs):
1 – Pouco campo para expansão
2 – Associados inativos
3 – Incentivar a economia local
4 – Empatia
5 – Resolução de problemas
6 – Colocar-se no lugar do associado
7 – Relacionamento bom com o associado
8 – Entender o que o associado precisa
9 – Orientações
10 – Parceria
11 – Reciprocidade do associado com a cooperativa
12 – Visão de cooperativa e não de banco
13 – Atendimento
14 – Instituição que ajuda a sociedade
15 – Atender todos os públicos
16 – Propaganda
17 – Realização de eventos
18 – Participação em eventos da comunidade
19 – Participação na associação comercial
20 – Visitas
21 – Associado faz parte da cooperativa
22 – Acesso as pessoas que trabalham na cooperativa
23 – Realização de projetos sociais e sustentáveis
24 – Incentivo por meio de patrocínio
25 – Cumprimento de metas
26 – Acompanhar o resultado
27 – Índice de satisfação dos associados
28 – Credibilidade/Confiança
Construção os conceitos:
EPAS
1 – Pouco campo para
expansão

2 – Associados inativos

CONCEITOS
1 – Oferecer produtos e serviços inovadores que chamem
atenção...perder competitividade
2 – Identificar nichos de mercado como oportunidades de
novos negócios...perder oportunidades de negócios e
associados
3 – Buscar formas de conquistar novos associados...deixar
de alavancar o crescimento da cooperativa
4 – Identificar as causas na inatividade do
associado...deixá-lo de lado
5 – Buscar formas de torná-los ativos novamente...perder o
contato com o associado
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3 – Incentivar a economia
local

4 – Empatia

5 – Resolução de
problemas
6 – Colocar-se no lugar do
associado
7 – Relacionamento bom
com o associado

8 – Entender o que o
associado precisa
9 – Orientações

10 – Parceria
11 – Reciprocidade do
associado com a
cooperativa
12 – Visão de cooperativa
e não de banco

13 – Atendimento

6 – Oferecer produtos e serviços para pessoas jurídicas...
perder oportunidades de negócios com PJ por
desconhecimento do empresário
7 – Possuir taxas e prazos atrativos para incentivar a
economia local...comprometer a sustentabilidade do
empreendedorismo local
8 – Realizar eventos com PJ incentivando-os a manterem
suas empresas...perder associados por estarem
desmotivados com a economia
9 – Assegurar um atendimento atencioso com todos que
procuram à cooperativa...gerar insatisfação
10 – Assegurar que a equipe de trabalho possua empatia ao
realizar o atendimento...ter atendentes mal preparados
11 – Assegurar que sejam buscadas todas as formas para
solucionar o problema...deixar o associado sem retorno
sobre o problema
12 – Assegurar que sejam compreendidas as razões que a
pessoa precisa da cooperativa...tratar as pessoas sem
empatia
13 – Estabelecer um relacionamento constante com o
associado...perder oportunidades de aproximação com os
associados
14 – Procurar meios para garantir a fidelização do
associado...perder associado para a concorrência
15 – Garantir que o seja entendido o que o associado
precisa...deixar de questionar o associado
16 – Assegurar que o associado consiga pagar a
operação...deixar de analisar a carteira de crédito que ele já
possui
17 – Oferecer orientações para o associado sobre as
possibilidades do negócio...deixar de expor os riscos
18 – Fornecer crédito de maneira consciente...vender
somente para atingir a meta do crédito
19 – Garantir parcerias entre o associado e a
cooperativa...deixar de incentivar a intercooperação
20 – Incentivar os associados a utilizarem os produtos da
cooperativa...perder competitividade
21 – Assegurar a distribuição das sobras conforme a
reciprocidade do associado...desconsiderar a ajuda mutua
22 – Garantir que o associado entenda o significado de
uma cooperativa...perder o senso de coletividade
23 – Buscar formas de demonstrar as vantagens de fazer
parte da cooperativa...deixar de explicar o significado da
cooperação
24– Assegurar que o atendimento seja realizado de
maneira “humana” ... atender sem se preocupar com a
pessoa
25 – Garantir que o atendimento seja realizado com
qualidade...deixar de possuir padrão de atendimento
26 – Possuir colaboradores com conhecimento dos
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14 – Instituição que ajuda
a sociedade
15 – Atender todos os
públicos

16 – Propaganda

17 – Realização de
eventos

18 – Participação em
eventos da comunidade

19 – Participação na
associação comercial
20 – Visitas

21 – Associado faz parte
da cooperativa

22 – Acesso as pessoas
que trabalham na

assuntos relacionados à sua função...possuir colaboradores
mal preparados
27 – Garantir ações que visem auxiliar no
desenvolvimento da comunidade...deixar possuir
responsabilidade socioambiental
28 – Assegurar que sejam atendidos todos os
públicos...deixar de ser uma cooperativa de livre admissão
29 – Possuir produtos direcionados para cada tipo
público...deixar compreender as necessidades de cada
público
30 – Assegurar a divulgação da cooperativa e dos
produtos...deixar de possuir visibilidade
31 – Possuir propaganda em rádio local...perder
oportunidades de divulgação local
32 – Assegurar a realização eventos mensais...deixar de
interagir com os associados
33 – Realizar eventos em comunidades rurais com
associados e não associados...perder oportunidades de
gerar visibilidade
34 – Realizar parcerias em eventos com empresas do meio
rural...deixar de possuir integração
35 – Realizar eventos direcionados para cada público
(professores, saúde, garagem, prefeitura...)...deixar de
gerar valorização dos associados
36 – Garantir a participação de algum colaborador da
cooperativa em eventos da comunidade...deixar de
fomentar a participação na comunidade
37 – Incentivar a realização de eventos da
comunidade...desinteresse pelo desenvolvimento local
38 – Assegurar a integração da cooperativa com a
comunidade...deixar de atender o princípio do interesse
pela comunidade
39– Participar da associação comercial para integração
com outras empresas...perder oportunidade de socializar
com associados PJ
40 – Assegurar a realização de visitas em empresas de
associados...deixar realizar ações de valorização
41 – Possuir meios de realizar divulgação da cooperativa
na sociedade... (SUPRIMIDO PELO 30)
42 – Realizar contato com potenciais clientes...estagnar-se
no mercado
43 – Assegurar que o associado se sinta como dono da
cooperativa...sentir-se como cliente
44 – Incentivar os associados exercerem opinião sobre
alguma mudança...desincentivar a gestão democrática
45 – Assegurar a participação dos associados em
assembleias...deixar o associado de fora nas tomadas de
decisões
46 – Garantir que os colaboradores sejam acessíveis para
os associados...estar desconectado com o associado
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cooperativa
23 – Realização de
projetos sociais e
sustentáveis

24 – Incentivo por meio
de patrocínio

25 – Cumprimento de
metas
26 – Acompanhar o
resultado

27 – Índice de satisfação
dos associados
28 –
Credibilidade/Confiança

47 – Assegurar a realização de projetos em escolas para
incentivar o cooperativismo e empreendedorismo...deixar
de transformar a realidade por meio da educação
48 – Realizar apresentação dos projetos dos alunos em
seminários para integração...deixar de incentivar atitudes e
valores de cooperação e cidadania.
49 – Assegurar ações que visem a sustentabilidade da
comunidade...deixar de contribuir para o desenvolvimento
equilibrado do meio ambiente
50 – Realizar projetos sociais em parceria com outras
entidades...deixar de contribuir para a melhora da
qualidade de vida
51 – Incentivar a realização de eventos realizados pela
prefeitura com patrocínio...perder oportunidade de
divulgação
52 – Incentivar as atividades esportivas com
patrocínios...perder oportunidade de gerar visibilidade
53– Realizar palestras sobre educação financeira com
associados...não incentivar o crédito consciente
54 – Realizar a distribuição de cartilha sobre assuntos
financeiros para crianças...desincentivar a consciência
sobre hábitos de consumo
55 – Garantir que sejam atingidas as metas estabelecidas
para o ano...comprometer a sustentabilidade
56 – Acompanhar o resultado mensal da agência por meio
de relatórios...deixar de ter gestão adequada
57 – Buscar meios de diminuir a provisão de
devedores...comprometer a liquidez
58 – Assegurar bons resultados para a
agência...descontinuar as atividades a longo prazo
59 – Assegurar a satisfação dos associados...
desconhecimento sobre a qualidade do atendimento
60 – Buscar formas de manter os associados satisfeitos...
perder associados
61 – Assegurar que a agência possua credibilidade no
mercado de atuação...deixar de passar imagem de
confiança
62 – Garantir que os colaboradores tenham credibilidade
com os associados...passar uma má imagem sobre o
colaborador
63 – Assegurar pontualidade na execução dos serviços...ter
colaboradores sem comprometimento
64 – Garantir que seja cumprido o que foi determinado
com o associado...perder credibilidade

Conceitos que foram construídos durante a estruturação dos Mapas de Relações
Meio-Fins:
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100 – Assegurar a realização de visitas a produtores rurais associados... perder
oportunidade de integração com as pessoas
101 – Realizar convites a pessoas não associadas para participarem dos eventos da
cooperativa... deixar de identificar novas oportunidades
102- Assegurar a realização de visitas de relacionamento...perder oportunidades de
socialização
103 – Buscar formas de possuir menos associados inativos...perder o associado sem
preocupar-se com o motivo
104 – Ter processo para procurar identificar/resolver se ouve algum problema entre a
cooperativa e o associado... perder o associado
105- Assegurar contato com associados inativos com baixo grau de risco ou
restrição...perder oportunidade de manter o associado
106 – Realizar convites para inativos participarem dos eventos da cooperativa... deixar
de valoriza-lo
107 – Garantir a sustentabilidade econômica da agência...descontinuar as atividades ao
longo prazo
108 – Incentivar eventos da comunidade com patrocínio/Doações (festas, bingos,
rifas...)...perder interesse pela comunidade
109 – Realizar eventos sobre cooperativismo...ter imagem de banco
110 – Ter processo com ações direcionadas para estabelecer proximidade conforme o
perfil da pessoa...usar uma abordagem padrão
111- Realizar campanhas com inativos com vantagens: descontos, isenções...perder
associados
112- Garantir que seja realizado o giro da carteira...deixar de ter contato com os
associados
113- Assegurar o contato pós venda...deixar de reforçar o relacionamento com o
associado
114- Ter processo para acompanhar as solicitações dos associados...acabar esquecendo
as solicitações por falta de controle
115- Realizar solicitação de garantia e/ou avalista quando for propenso ao risco...deixar
de considerar o risco da operação
116- Manter processo de contato com o associado para lembra-lo do
pagamento...possuir possíveis inadimplentes
117- Assegurar que os associados sejam convidados para a assembleias...deixar de
valorizar o associado
118- Acompanhar a produção por colaborador... desconhecer
119- Ter processo de acompanhamento diário dos resultados...agir por intuição
120-Acompanhar os relatórios de vendas para direcionar a venda dos produtos...agir
sem direcionamento
121- Realizar reuniões com a equipe para direcionar o cumprimento de metas...deixar
de ter engajamento da equipe
122- Ter processo para melhorar o atendimento afim de diminuir o índice de associados
detratores...deixar de preocupar-se com a imagem da cooperativa
123- Incentivar a utilização dos produtos pelos associados...perder oportunidade de
mútua rentabilidade
124- Ter processo para acompanhar a percepção do aluno sobre o projeto
realizado...desconhecer a importância do projeto na educação do aluno
Construção dos descritores:
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Mapas de relação meio-fins:
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Modelo completo desenvolvido:

Neutro

Bom

35 ou menos

60

70

85

100 ou mais

Nº de produtores
rurais visitados Ano

Produtores
rurais

10 ou menos

20 ou menos

30 ou menos

40

50

65

80 ou mais

Nº de pessoas
não
associadas
convidaddas
par eventos Ano

Convites para
eventos

25

30

45

60 ou mais

Nº de ações
para
aproximação
de novos
associados Ano

Ter processo
para
estabelecer
proximidade

Proximidade
para contato

Novos
associados

28

33

45

50 ou mais

Nº de
associados
PJ que foram
visitados Ano

Empresas

Visitas de
relacionamento

Mercado

100 ou menos

150

200

350

400 ou mais

Nº de pessoas
que
participaram
dos eventos
realizados em
parceira - Ano

Eventos em
parceria

500 ou menos

8 ou menos

2 ou menos

30 ou menos

40

70

85

100 ou mais

Nº de inativos
que foram
convidados
para os eventos
- Ano

Inativos

50 ou menos

70

90

120

150 ou mais

Nº de inativos
que tornaramse ativos
novamente Ano

Campanha
com inativos

Ativar inativos

Convite para
eventos

600

750

1150

1400 ou
mais

Nº de
serviços
entregues no
prazo
estipulado Ano

Pontualidade

15

20

30

50 ou mais

Nº
treinamentos/
capacitções
realizadas
pela equipe Ano

Conhecimento

Credibilidade
colaboradores

4

5

7

8 ou mais

Número
eventos
rurais
realizados Ano

Eventos em
comunidades
rurais

100 ou menos

150

170

200

230 ou mais

Nº de pessoas
que
participaram
dos eventos
direcionados
(fora rural) Ano

Eventos
direcionados

Divulgação

Confiança

Credibilidade

110 ou menos

150

170

185

220 ou mais

Nº de contatos
(visitas/
telefonemas)
realizados
com inativos
com baixo
grau de
risco/restrição
- Ano

Contato com
inativos

Identificar
causas

15% ou menos

20%

35%

40%

50 % ou mais

% de
problemas
identificados
que foram
possíveis de
resolver

Identificar
problemas

Giro da
carteira

55 % ou menos

50 %

56 %

75 %

55% ou menos

65%

70%

80%

180 ou menos

300

300

400

500 ou

Nº de
produtos
vendidos que
foi realizado
contato pós
venda - Ano

86 % ou mais

% dos média
de
associados
de cada
carteira que
foram
contatados Ano

80 % ou mais

% de
satisfação do
associado

Contato pós
venda

70%

80%

90%

95%

100%

% de
solictações
dos
associados
que foram
atendidas Ano

Acompanhar
solicitações

Satisfação do
associado
Fidelização

Acesso com
colaboradores

Qualidade

Atendimento

250 ou menos

300

450

500

650 ou mais

Nº de
produtos que
foram
vendidos
conforme o
perfil do
associado Ano

Perfil do
associado

10% ou menos

9%

8%

6%

5% ou menos

% de
associados
detratores Ano

Associados
detratores

Empatia

Proximidade

50%

65%

70%

75%

80% ou
mais

% de
operações
que foram
necessárias
solicitar
garantias Ano

Solicitação
de garantia
Contato

2 ou menos

3

4

5

6 ou mais

Nº médio de
análises de
risco
realizadas,
por
operação
antes de
conceder o
crédito Ano

Análise de
risco

50% ou
menos

60%

70%

75%

85% ou
mais

% de
operações
de crédito
que foi
entrado em
contato com
o associado
para lembralo do início
do
pagamento Ano

Provisão de
devedores

Crédito consciente

Modelo de apoio à decisão para a gestão sustentável de
uma cooperativa de crédito

5%

8%

10%

15%

23%

% dos
associados
que
participaram
da
assembleia Ano

Participação
em
assembleias

Opinião
sobre
mudanças

1,8 ou
menos

2

2,5

3

4 ou mais

Nº médio de
produtos por
associado Ano

Utilização
dos produtos

45% ou menos

50%

60%

75%

80% ou

% dos
associados
que foram
convidados
para a
assembleia Ano

Convite para
assembleias

Importância do
associado

Econômica

70% ou
menos

85%

80%

90%

100%

% da
produção
média por
cololaborador
(performance)
- Ano

Produção por
colaboradores

30 ou menos

36

40

50

60 ou mais

Tempo médio
investido
diariamente para
acompanhamento
dos resultados Minutos

Acompanhamento
diário

Resultado
mensal

50% ou menos

65%

70%

85%

100% ou
mais

% das metas
de produtos
atingida - Ano

Reunião
equipe

1 ou nenhuma
/+que 4

2

3

4

Nº de reuniões
com a equipe
para
direcionamento
das metas Mês

Metas
estabelecidas

Relatório de
vendas

Resultado

7 ou menos

8

8,5

9

10

Nota média
dada pelos
alunos em
relação ao
projeto
desenvolvido
- Ano

Percepção
dos alunos

Projetos
sociais

70 ou menos

100

130

180

220 ou mais

Nº de alunos
que
receberam o
gibi - Ano

Distribuição
de gibis

150 ou menos

200

250

300

400 ou mais

Nº de alunos
que
particiapram
do projeto Ano

Participação
dos alunos no
projeto

Projetos em
escolas

Sustentabilidade

1 ou nenhum

2

3

4 ou mais

Nº de
eventos
esportivos
patrocinados
- Ano

Atividades
esportivas

Comunidade

4 ou menos

7

8

10

12 ou mais

Nº de
eventos
públicos
com a
presença de
membros da
cooperativa
- Ano

Participação
da equipe em
eventos

5 ou menos

6

7

10

12 ou mais

Nº de
eventos da
comunidade
patrocinados
- Ano

Eventos
comunidade

1 ou nenhum

2

3

4 ou mais

Nº de
eventos da
prefeitura
patrocinados
- Ano

Eventos
prefeitura

Incentivar
eventos

Social

Taxa de
juros
praticada
em relação
a média do
mercado

Taxas e
prazos
atrativos

-10 ou menos

-15 %

-20 %

- 25%

- 27% ou mais

3

4

5 ou mais

2 ou menos

Nº de
reuniões da
associação
comercial
participado Ano

Participação
em
associação
comercial

15 ou menos

25

30

40

55 ou mais

Nº de pessoas
que
participaram
de eventos
sobre
cooperativismo
- Ano

Eventos sobre
cooperativismo

Cooperação

100 ou menos

150

200

290

380 ou mais

Nº de
associados
que
particparam
de eventos
sobre
educação
financeira Ano

Palestras
sobre
educação
financeira
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CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES
COOPERATIVA 02 AGÊNCIA 04
Conceito dos mapas cognitivos
Mapa cognitivo: Atendimento
61 – Assegurar que a agência possua credibilidade
no mercado de atuação...deixar de passar imagem de
confiança
2 –Valorizar cada segmentação do mercado...perder
oportunidades de gerar maior confiança
102- Assegurar a realização de visitas de
relacionamento...perder
oportunidades
de
socialização
3 – Buscar formas de conquistar novos
associados...deixar de alavancar o crescimento da
cooperativa
100 – Assegurar a realização de visitas a produtores
rurais associados... perder oportunidade de
integração com as pessoas
40 – Assegurar a realização de visitas em empresas
de associados...deixar realizar ações de valorização
42 – Estabelecer proximidade com potenciais
associados...estagnar-se no mercado
101 – Realizar convites a pessoas não associadas
para participarem dos eventos da cooperativa...
deixar de identificar novas oportunidades
110 – Ter processo com ações direcionadas para
estabelecer proximidade conforme o perfil da
pessoa...usar uma abordagem padrão
30 – Assegurar a divulgação da cooperativa e dos
produtos...deixar de possuir visibilidade
34 – Realizar parcerias em eventos com empresas do
meio rural em eventos...deixar de possuir integração
35 – Realizar eventos direcionados para cada público
(professores,
saúde,
garagem,
prefeitura,
empresas...)...deixar de divulgar os produtos
33 – Realizar eventos em comunidades rurais com
associados e não associados...perder oportunidades
de gerar visibilidade
62 – Garantir que os colaboradores tenham
credibilidade com os associados...passar uma má
imagem sobre o colaborador
26 – Possuir colaboradores com conhecimento dos
assuntos relacionados à sua função...possuir
colaboradores mal preparados
63 – Assegurar pontualidade na execução dos
serviços...ter colaboradores sem comprometimento
Mapa cognitivo: Proximidade
13 – Estabelecer um relacionamento constante com o
associado...perder oportunidades de aproximação
com os associados
103 – Buscar formas de possuir menos associados
inativos...perder o associado sem preocupar-se com o
motivo
5 – Buscar formas de torna-los ativos
novamente...perder o contato com o associado
4 – Identificar as causas na inatividade do
associado...deixa-lo de lado
106 – Realizar convites para inativos participarem
dos eventos da cooperativa... deixar de valoriza-lo

Objetivo de desempenho

Área de decisão

Credibilidade

Credibilidade
Gestão de clientes

Gestão de clientes

Gestão de clientes

Gestão de clientes
Gestão de clientes
Design do serviço

Gestão de clientes

Design do serviço
Design do serviço
Design do serviço

Design do serviço

Recursos humanos

Competência

Recursos humanos

Credibilidade

Gestão de clientes

Gestão de clientes

Gestão de clientes
Gestão de clientes
Gestão de clientes
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111- Realizar campanhas com inativos com
vantagens: descontos, isenções...perder associados
105- Assegurar contato com associados inativos com
baixo grau de risco ou restrição...perder oportunidade
de manter o associado
104 – Ter processo para procurar identificar/resolver
se ouve algum problema entre a cooperativa e o
associado... perder o associado
24– Assegurar que o atendimento seja realizado de
maneira “humana” ... atender sem se preocupar com
a pessoa
10 – Assegurar que a equipe de trabalho possua
empatia e atenção ao realizar o atendimento...ter
atendentes mal preparados
25 – Garantir que o atendimento seja realizado com
qualidade...deixar de possuir padrão de atendimento
46 – Garantir que os colaboradores sejam acessíveis
para os associados...estar desconectado com o
associado
122- Ter processo para melhorar o atendimento afim
de diminuir o índice de associados detratores...deixar
de preocupar-se com a imagem da cooperativa
59 – Acompanhar satisfação dos associados...
desconhecimento sobre a qualidade do atendimento
14 – Procurar meios para garantir a fidelização do
associado...perder associado para a concorrência
114- Ter processo para acompanhar as solicitações
dos associados...acabar esquecendo as solicitações
por falta de controle
15 – Identificar o perfil do associado para ofertar o
produto...deixar de questionar o associado
112- Garantir que seja realizado o giro da
carteira...deixar de ter contato com os associados
113- Assegurar o contato pós venda...deixar de
reforçar o relacionamento com o associado
Mapa cognitivo: Econômica
18 – Fornecer crédito de maneira consciente...vender
somente para atingir a meta do crédito
57 – Buscar meios de diminuir a provisão de
devedores...comprometer a liquidez
16 – Realizar análise de risco da operação...deixar de
considerar a propensão para ser devedor
115- Realizar solicitação de garantia e/ou avalista
quando for propenso ao risco...deixar de considerar o
risco da operação
116- Manter processo de contato com o associado
para lembra-lo do pagamento...possuir possíveis
inadimplentes
44 – Incentivar os associados exercerem opinião
sobre alguma mudança...desincentivo a gestão
democrática
123- Incentivar a utilização dos produtos pelos
associados...perder
oportunidade
de
mútua
rentabilidade
45 – Assegurar a participação dos associados em
assembleias...deixar o associado de fora nas tomadas
de decisões
117- Assegurar que os associados sejam convidados
para a assembleias...deixar de valorizar o associado

Custo

Gestão de clientes
Gestão de clientes

Gestão de clientes

Atendimento/Atmosfera

Atendimento/Atmosfera

Recursos humanos

Atendimento/Atmosfera

Qualidade

Atendimento/Atmosfera

Recursos humanos

Atendimento/Atmosfera

Sistemas
melhoria

de

Atendimento/Atmosfera
Credibilidade

Design do serviço

Atendimento/Atmosfera

Design do serviço
Design do serviço
Design do serviço

Gestão de clientes
Gestão de clientes
Gestão de clientes
Gestão de clientes

Custo

Planejamento
programação
e
controle
Planejamento
programação
e
controle
Gestão de clientes

Planejamento
programação
controle
Planejamento
programação

e

e
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58 – Assegurar bons resultados para a
agência...descontinuar as atividades a longo prazo
56 – Acompanhar o resultado mensal da agência por
meio de relatórios...deixar de ter gestão adequada
55 – Garantir que sejam atingidas as metas
estabelecidas para o
ano...comprometer
a
sustentabilidade
118- Acompanhar a produção por colaborador...
Desconhecer
119- Ter processo de acompanhamento diário dos
resultados...agir por intuição
120-Acompanhar os relatórios de vendas para
direcionar a venda dos produtos...agir sem
direcionamento
121- Realizar reuniões com a equipe para direcionar
o cumprimento de metas...deixar de ter engajamento
da equipe
Mapa cognitivo: Social
37 – Incentivar a realização de eventos da
comunidade...desinteresse pelo desenvolvimento
local
52 – Incentivar as atividades esportivas com
patrocínios...perder
oportunidade
de
gerar
visibilidade
51 – Incentivar a realização de eventos realizados
pela prefeitura com patrocínio...perder oportunidade
de divulgação
108 – Incentivar eventos da comunidade com
patrocínio/doações(festas, bingos, rifas...)...perder
interesse pela comunidade
7 – Possuir taxas atrativas para incentivar a
economia local...comprometer o giro econômico
53– Realizar palestras sobre educação financeira com
associados...deixar de incentivar o crédito consciente

controle
Organização
Organização
Organização

Recursos humanos
Organização
Organização

Recursos humanos

Design do serviço

Design do serviço

Design do serviço

Design do serviço

Custo
Gestão de clientes
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APÊNDICE F: Análise das características das publicações sobre avaliação de
desempenho organizacional em cooperativas de crédito
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APÊNDICE G - Características dos objetivos de desempenho de uma cooperativa
de crédito. Publicado em ICPR AMERICAS 2018.
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APÊNCIDE H: Planejamento, programação e controle das operações de serviços:
avaliação de uma cooperativa de crédito. Publicado/Apresentado em: XXXVIII
Encontro Nacional de Engenharia de Produção.
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APÊNCIDE I: Modelo de avaliação de desempenho de cooperativas de crédito: um
estudo baseado na análise fatorial exploratória. Submetido para Revista Gestão &
Produção (aguardando processo de avaliação)

MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE
COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UM ESTUDO BASEADO NA
ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA
2*

Poliana Martins
Dr. Edson Pinheiro de Lima
2
Dr. Gilson Ditzel Santos
2
Dr. Sandro César Bortoluzzi
1,2
Dr. Sérgio Eduardo Gouvêa da Costa
1,2

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção e Sistemas), - Paraná, Brasil
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Produção e Sistemas), - Paraná, Brasil
1

Resumo: Considerando que cooperativas de crédito são instituições financeiras que adotam um modelo de gestão
participativa, diferenciando-se das outras instituições bancárias por seus objetivos e pelo público que pretendem
atingir, devem assim demostrar a eficácia dos assuntos financeiros para os diversos interessados no desempenho
financeiro da cooperativa. Este estudo tem como objetivo principal realizar a análise fatorial exploratória, para
identificar as variáveis mais relevantes a fim de compor um modelo de avaliação de desempenho, para as
cooperativas de crédito do Brasil. Utilizando dados dos relatórios financeiros de 1090 cooperativas de crédito do
ano de 2015. Para tal, foi desenvolvido um estudo descritivo e quantitativo e aplicado a análise fatorial
exploratória. Na análise dos resultados foi possível identificar que das 15 variáveis iniciais, propostas pelos
autores por meio de uma revisão de literatura, 12 se mostraram adequadas e relevantes para a formulação do
modelo sendo elas: Ativo total; Despesas com pessoal; Imobilização; ROA; ROE; Capital; Capitalização;
Cobertura voluntária; Despesas Administrativas; Despesas operacionais totais; Liquidez geral e Volume de
crédito. Também foi possível agrupar as variáveis em 5 fatores denominados de: despesas, desempenho
financeiro, liquidez, solvência e bens e direitos, estes fatores são responsáveis por explicar 63,891% da variância
total dos dados. Assim, gestores de cooperativas de crédito, associados, diretoria e interessados no desempenho
podem realizar uma avaliação financeira objetiva e elaborar estratégias para melhorar o desempenho das
variáveis que apresentam resultados críticos.
Palavras-chave: Análise Fatorial Exploratória; Cooperativa de crédito; Relatórios Financeiros; Variáveis

INTRODUÇÃO
As cooperativas surgiram, conforme observado por Abarghani et al. (2013), com
o propósito de unir pessoas voluntariamente para trabalharem de forma eficiente na
obtenção de benefícios e econômicos e sociais, além de contribuírem com o
desenvolvimento das comunidades regionais, com a geração de empregos, renda e
suporte de ações sociais.
Vilela et al. (2007) afirma que dentre os diversos ramos de cooperativas tem-se
as cooperativas de crédito que são eficazes na democratização do crédito e
desconcentração da renda, elas possibilitam aos segmentos da sociedade buscarem
soluções para seus problemas de acesso ao crédito e aos serviços bancários de forma
autônoma e independente. Este ramo de cooperativismo está se expandindo e com isso
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cresce também a demanda por informações gerenciais que possibilitem maior
monitoramento do desempenho destas organizações.
Morioka & Carvalho (2017) colocam que um sistema para realizar a medição de
desempenho pode servir como uma base para a tomada de decisões, pois quantifica a
eficiência e eficácia das ações, assim o acompanhamento dos indicadores gerados por
estes sistemas pode ser utilizado como ferramenta importante para os gestores
acompanharem a análise dos dados.
As cooperativas de crédito atuam como instituições de participativas e precisam
demonstrar a eficácia da gestão de assuntos financeiros para diversas pessoas (Mckillop
et al., 2002). Para isso, é necessário que os gestores de cooperativas de crédito façam
uso de um método de avaliação objetivo que mostre quais os pontos a serem
melhorados de forma a viabilizar uma análise criteriosa, em tempo real e menos
dispendiosa (Vilela et al., 2007).
Borges et al. (2014), pontua que estando a organização sob forma de cooperativa
de crédito, o desempenho deve ser medido de forma distinta as instituições de crédito
convencionais, pelo fato de ser uma instituição de sociedade civil que apresenta fins
econômicos, porém não lucrativos, assim o aspecto operacional principal é a
sustentabilidade financeira por meio da prestação adequada de serviços aos seus
associados. Assim a sustentabilidade financeira pode ser garantida por meio da gestão
econômico-financeira das cooperativas de crédito e passa a ser condição essencial para a
sobrevivência deste modelo organizacional no mercado financeiro.
Silva & Hein (2015), colocam que uma das características das cooperativas de
crédito está no tratamento dos cooperados como sendo sócios, deste modo, havendo
aumento no resultado do desempenho financeiro da cooperativa, os sócios recebem da
parte destinada a distribuição das sobras ao aumento da cota capital.
Pesquisas semelhantes e complementares a esta podem ser encontrados nos
artigos de: Dong et al. (2011) publicado na International Conference on Management
and Service Science intitulado de “Management Strength Measure of Rural Credit
Cooperatives in Hebei Area Which is in the Economic Circle Ringing Capital”, onde os
autores utilizaram para medir a força de gerenciamento das cooperativas de crédito rural
a análise fatorial com 17 índices e resultando na extração de 4 fatores.
Também na pesquisa de Borges et al. (2014) publicado em Organizações Rurais
& Agroindustriais intitulada de “Utilização da análise fatorial para identificação dos
principais indicadores de avaliação de desempenho econômico-financeiro em
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cooperativas de crédito rural de Minas Gerais”, onde objetivou-se propor um
modelo,

contemplando

os

principais

índices

provenientes

da

Análise

das

Demonstrações Financeiras por meio da Análise Fatorial Exploratória, para um
conjunto de 44 cooperativas de crédito rural do estado de Minas Gerais, ao final da
análise restaram 10 índices e três fatores retidos.
Diante do exposto o problema de pesquisa pode ser definido: Como a análise
fatorial exploratória pode ser utilizada para identificar as variáveis dos relatórios
contábeis que direcionem o desempenho econômico e financeiro das cooperativas de
crédito brasileiras?
Para responder o problema de pesquisa, tem-se o objetivo geral desta pesquisa
que é: realizar a análise fatorial exploratória para identificar as variáveis econômicas e
financeiras mais relevantes a fim de compor um modelo de avaliação de desempenho
para as cooperativas do Brasil, utilizando dados dos relatórios financeiros de 2015.
Os objetivos específicos da pesquisa são (i) identificar as variáveis mais
relevantes para avaliar o desempenho de cooperativas de crédito por meio da revisão de
literatura e posteriormente a análise fatorial; (ii) identificar as cooperativas de crédito do
Brasil que possuem todos os dados dos relatórios econômicos e financeiros disponíveis;
(iii) realizar análise fatorial com a finalidade de agrupar as variáveis em fatores para
compor um modelo de avaliação de desempenho.
A pesquisa mostra-se relevante por apresentar contribuições teóricas e práticas.
As contribuições teóricas são referentes à confrontação do resultado da verificação das
variáveis utilizadas, por meio de revisão da literatura com o resultado da análise fatorial,
já as contribuições práticas são apresentar as variáveis consideradas relevantes por meio
da análise fatorial exploratória para elaborar um modelo de avaliação de desempenho de
cooperativas de crédito.
Em relação à delimitação da pesquisa (i) quanto as variáveis foram verificadas
por meio do processo de revisão de literatura utilizando o instrumento de intervenção
Knowledge Development Process – Construtivist

- Proknow-C , em pesquisa

anteriormente realizada; (ii) quanto ao horizonte temporal dos demonstrativos
econômicos e financeiros, foi considerado o ano de 2015, por ser o último ano no qual
havia todas as informações até o mês de dezembro, disponíveis no site do Banco Central
do Brasil.

161

COOPERATIVAS DE CRÉDITO E DESEMPENHO
Todas as formas de cooperativas são guiadas por 7 princípios, segundo a
Internacional Cooperative Aliance (ICA, 2018), que são as diretrizes pelas quais as
cooperativas colocam seus valores em prática, os princípios são: Adesão livre e
voluntária; Controle democrático pelos membros; Contribuição equitativa para o capital
das suas cooperativas por membros; Autonomia e independência; Oferta de educação e
formação; Cooperação entre cooperativas e A preocupação com a comunidade.
No Brasil todas as cooperativas são classificadas conforme Matias et al. (2014),
pela Lei nº 5.764 (1971), como: Singulares: formadas por um número mínimo de 20
associados; Centrais ou federações: constituídas por no mínimo três cooperativas
singulares e tem o objetivo de organizar os serviços econômicos e assistências das
filiadas e integrar e orientar suas atividades; e Confederações de cooperativas: que
abrange no mínimo três centrais ou federação objetiva organizar e orientar suas
afiliadas.
As cooperativas no Brasil, segundo a Organização de Cooperativas Brasileiras
(OCB) são divididas em 13 ramos de atividades: Agropecuário, Consumo, Crédito,
Educacional, Especial, Habitacional, Infraestrutura, Mineral, Produção, Saúde,
Trabalho, Turismo e Lazer.
Neste estudo serão abordadas as cooperativas de crédito, segundo Leismann &
Carmona (2010), o sistema financeiro no Brasil está concentrado em poucos e grandes
bancos com centenas de agências espalhadas pelo país, entretanto, a quantidade de
instituições que atuam na ponta do varejo, ofertando produtos e serviços aos pequenos
tomadores é relevante e neste sentido destacam-se as cooperativas de crédito e
similares, com atuação voltada as micro finanças.
Os mesmos autores ainda colocam que as microfinanças ou microcréditos
podem ser definidos como a concessão de empréstimos de valores relativamente
pequenos, para uma determinada atividade produtiva, o microcrédito assumiu a posição
de condição necessária ao desenvolvimento de pequenos empreendimentos empresariais
ou familiares, proporcionando condições capazes de melhorar a condição de renda de
classes menos favorecidas.
Ferreira et al. (2007) complementam que apesar da participação das cooperativas
de crédito no agregado das operações de crédito do segmento bancário nacional, ainda
ser considerada pequena, o contínuo crescimento demonstra a importância deste setor.
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Assim, analisar o desempenho dessas cooperativas torna-se relevante na medida em que
os incentivos à expansão do setor podem, muitas vezes, não ser acompanhados pela
eficiência destas instituições.
Como todas as instituições financeiras, as cooperativas de crédito arrecadam
fundos de agentes superavitários (cooperados) por meio de taxas de remuneração e os
emprestam aos agentes deficitários (que também são cooperados) que pagam taxas do
empréstimo a cooperativa (Carvalho et al., 2015). Assim, as cooperativas de crédito
operaram

de

forma

cooperativa,

principalmente

oferecendo

empréstimos

e

financiamentos a seus membros, o capital gerado geralmente sob forma de reservas que
são acumuladas e realizadas em benefício de seus associados. Contudo, as cooperativas
de crédito mantiveram como seu principal princípio a reciprocidade, o que significa um
membro um voto, independentemente do tamanho dos depósitos ou empréstimos do
indivíduo (Garden & Ralston, 1999).
Ademais desta estrutura participativa Goddard et al. (2008) complementa que o
conselho de uma cooperativa de crédito é formado por membros da cooperativa que são
eleitos pelos outros membros, este conselho exerce atividade voluntária e não
remunerada, por estas características as cooperativas de crédito são distintas das demais
instituições financeiras. Além disso, as cooperativas de crédito demonstram a eficácia
dos princípios cooperativos na gestão dos assuntos financeiros de milhões de pessoas
em todo o mundo, a principal forma de uma cooperativa reside na filosofia de todos os
cooperados terem os mesmos direitos (Goddard et al., 2002).
As principais funções de uma cooperativa de crédito são a provisão de
empréstimos financeiros individuais com base em ganhos coletivos, atingindo
praticamente todos os serviços de um banco, porém menos oneroso na grande maioria
das operações, sendo assim uma alternativa para fornecer demanda de crédito ao
mercado (Silva et al., 2017). A principal força das cooperativas de crédito reside nesta
filosofia, no entanto a flexibilização das exigências de certos passivos trouxe maior
concorrência com outras instituições financeiras, especialmente com os bancos, pois a
isenção fiscal de alguns aspectos oferece as cooperativas maior vantagem competitiva
(Goddard et al., 2002).
Em vista disso Carvalho et al. (2015) observa que ao analisar o desempenho das
cooperativas de crédito, as características inerentes a essas instituições devem ser
consideradas, nas cooperativas de crédito o superávit é gerado por operações com
membros e são denominados sobra ou resíduo que são reinvestidas nas cooperativas ou
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devolvidas aos membros de acordo com o volume de operações, transações e depósitos
na cooperativa.
Assaf Neto (2010, p. 35) afirma que o objetivo de uma avaliação de desempenho
é relatar com base em informações financeiras fornecidas pela instituição a atual
posição econômica e financeira da empresa analisada, bem como determinar as causas
que determinam sua evolução e tendências futuras.
Quando é desejável saber sobre os dados econômicos e financeiros de uma
organização, são nos relatórios fornecidos pela contabilidade que estão os registros
históricos dos fatos contábeis ocorridos em um determinado período de tempo na
organização (Almeida et al., 2016). Assim o principal instrumento para realizar a
análise financeira são os demonstrativos contábeis padronizados, onde pode ser
realizada a análise da situação da empresa, por meio da evolução das contas e
interpretação dos indicadores (variáveis) financeiros, verificando os motivos das pioras
ou melhoras nas contas analisadas (Silva, 2000, p.132).
A observação dos indicadores financeiros é relevante para acompanhar o
crescimento das instituições de micro finanças é desejável para atingir a
sustentabilidade operacional e financeira, diferentes literaturas observam que a
sustentabilidade financeira é umas das áreas que precisa ser analisada para avaliar o
desempenho das instituições de micro finanças (Sebhatu, 2011). A sustentabilidade
financeira significa o bom funcionamento da instituição, com rentabilidade necessária e
liquidez adequada para superar os desafios, ou seja, significa que a cooperativa de
crédito seja capaz de sustentar todos os custos ocorridos e ainda ter a capacidade de
projetar expansões para o futuro (Marwa & Aziakpono, 2014).
Entretanto, Zago et al. (2018), afirma que o conceito de uma organização
sustentável pressupõe que a mesma cresça, seja rentável e gere resultados econômicos e
que ainda esteja preocupada em contribuir com o desenvolvimento da sociedade e a
preservação do planeta. Os autores colocam ainda que não existe um consenso na
literatura sobre a relação existente entre investimentos socioambiental e resultados
econômicos.
Os fatores formados pelo resultado da análise fatorial exploratória, levarão em
consideração determinantes teóricos que irão formar as categorias de análise estão
expostos no Quadro 01. Estes conceitos serão base para a compreensão do conjunto de
variáveis de cada fator formado pela análise.
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PROCEDIMENTOS E MÉTODOS
A pesquisa de caráter descritivo segundo Gil (2008) apresenta características de
determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de razões entre variáveis, uma
das características da pesquisa descritiva está na utilização de técnicas padronizadas de
coletas de dados. Assim, este estudo é considerado descritivo, pois por meio da técnica
multivariada de análise de dados utilizada neste estudo, análise fatorial exploratória,
estabelece razão entre as variáveis explicando como cada variável se manteve no
modelo e como se deu a formação dos fatores.
Em relação à abordagem do problema é considerada uma pesquisa quantitativa,
fundamentalmente baseada na possibilidade de poder realizar mensuração de variáveis,
de forma que o pesquisador deve capturar as evidências por meio da mensuração das
variáveis. Deste modo, nenhum subjetivismo estará influenciando a apreensão dos fatos
no uso da indução para a geração do conhecimento (Miguel et al., 2012 p. 47 e 48).
Deste modo, é uma pesquisa quantitativa, pois realizada a mensuração das
variáveis para realizar o estudo e interpretação dos fatores por meio da análise fatorial
exploratória e também utiliza dados dos relatórios contábeis das cooperativas de crédito,
onde se anula a possibilidade de o subjetivismo influenciar nos resultados, pois os dados
dos relatórios são concretos e não podem ser alterados.
A seleção das cooperativas de crédito utilizadas no estudo se deu por meio dos
relatórios contábeis das instituições financeiras no Brasil em 12/2015, esse ano foi
definido por ser o último com todas as informações disponíveis do ano, na data de
realização da pesquisa, tais informações foram disponibilizadas pelo site do Banco
Central do Brasil.
Os relatórios foram baixados em novembro de 2017 e apresentavam 1.516
instituições financeiras no Brasil, destas foram mantidas 1.096 que são as instituições
cooperativas de crédito, destas, 6 possuíam os relatórios zerados e foram excluídas.
Assim, o estudo foi realizado com 1.090 cooperativas de crédito que tinham os
relatórios completos e com todas as informações disponíveis na data de realização da
pesquisa.
Os dados dos relatórios contábeis foram colocados em uma planilha, onde
continha o nome da cooperativa e suas devidas contas contábeis do balanço e da
demonstração do resultado do exercício de 2015 as quais iriam servir de base para o
cálculo das variáveis.
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Quanto as variáveis utilizadas, tais foram definidas por meio de uma revisão da
literatura sobre avaliação de desempenho em cooperativas de crédito, utilizando o
instrumento de intervenção Knowledge Development Process – Construtivist
(ProKnow-C), realizada em abril de 2017, as bases de dados utilizadas na revisão de
literatura foram Scielo, Scopus e Web of Science, eixos e pesquisa utilizados foram:
Avaliação de desempenho organizacional (ADO) e Cooperativas de crédito. A pesquisa
resultou em 122 variáveis diferentes utilizadas no contexto do estudo e que continham
forma de mensuração, para a determinação das variáveis utilizadas neste estudo, foi
definido que seriam utilizados as da pesquisa de revisão de literatura, porém seriam
selecionadas para este estudo, conforme a relevância da utilização pelos autores, assim
foi definido que seriam utilizadas as variáveis que tiveram mais de uma repetição pelos
autores, o levantamento destas variáveis resultou em um total de 20 variáveis, expostas
no Quadro 02.
Destas 20 variáveis que foram utilizadas 2 vezes ou mais pelos autores na
revisão de literatura, 5 destas não têm valores disponíveis nos relatórios econômicos e
financeiros das cooperativas deste estudo, sendo sua exclusão justificadas da seguinte
maneira: (1) número de empregados e (2) avisos de retiradas: não foi possível encontrar
a informação nos relatórios; (3) quantidade de agências: os relatórios possuíam apenas a
quantidade de agências dos bancos; (4) empréstimos a habitação e (5) despesas com
juros: são contas que foram consolidadas em grupos nos demonstrativos, no plano de
contas possuía a informação que a conta foi somada ou diminuída no grupo, mas não
havia os valores de cada conta apenas numeração do código no plano de contas.
Assim, estas 5 variáveis foram excluídas, para a realização do estudo e foram
utilizadas as 15 variáveis restantes, foi realizado a forma de mensuração de cada
variável para cada cooperativa de crédito, utilizando as contas dos demonstrativos
contábeis, os resultados foram importados para o software onde foi realizada a análise
fatorial exploratória.
A técnica multivariada utiliza para análise dos dados foi a Análise Fatorial
Exploratória. Segundo Hair (2009, p. 102), a análise fatorial é uma técnica de
interdependência, cujo propósito principal é definir a estrutura inerente entre as
variáveis na análise, ou seja, fornece as ferramentas para analisar a estrutura das interrelações (correlações) em um grande número de variáveis, definindo um conjunto de
variáveis que são fortemente relacionadas conhecidas como fatores.
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Bido et al. (2018) coloca que a abordagem exploratória deve ser “orientada aos
dados”, isto é, é indicada quando não há conhecimento anterior qualquer sobre a
quantidade de fatores a serem extraídos e também quando há pouca ou nenhuma
restrição sobre como os indicadores se unem para a formação dos fatores. Deste modo, a
análise fatorial exploratória é usada geralmente no desenvolvimento e validação de
instrumentos de avaliação, um dos principais desafios quando é utilizada esta técnica
multivariada é a determinação de quantos fatores devem ser extraídos (Roche, 2012).
Além disso, Bido et al. (2018) afirma que o uso exploratório da análise fatorial deve
ocorrer quando o pesquisador possui pouco ou nenhum conhecimento sobre a estrutura
latente do conjunto de indicadores da pesquisa, isto é, quando não há pesquisa empírica
anterior ou quando a teoria de suporte ao fenômeno é incipiente, de forma que não é
possível saber a priori quantas dimensões devem resultar e nem a composição dos
construtos.
Para a realização da análise fatorial devem ser seguidas suas sete fases sugeridas
por Hair (2009), que são: (i) identificação e formulação do objetivo do problema; (ii)
planejamento da análise fatorial, onde deve ser verificado questões relativas a
quantidade de variáveis e tamanho da amostra; (iii) suposições da análise fatorial que
são as considerações estatísticas de normalidade, linearidade e homoscedasticidade,
homogeneidade da amostra e conexões conceituais. (iv) Determinação de fatores e
avaliação do ajuste geral: as decisões devem ser tomadas com relação (1) ao método de
extração dos fatores e (2) ao número de fatores selecionados para explicar a estrutura
latente dos dados; (v) Interpretação dos fatores: o pesquisador deve repetidamente fazer
julgamentos subjetivos em decisões, como o número de fatores, quais são as relações
suficientes para garantir variáveis que discriminam grupos, e como podem ser
identificados esses grupos; (vii) Validação da análise fatorial: envolve a avaliação do
grau de generalidade dos resultados para a população e da influência potencial de casos
ou respondentes individuais sobre os resultados gerais; (vii) Usos adicionais dos
resultados da análise fatorial: Dependendo dos objetivos da aplicação da análise fatorial,
o pesquisador pode parar com a interpretação fatorial ou utilizar-se de um dos métodos
para redução de dados. Se o objetivo é simplesmente identificar combinações lógicas de
variáveis e entender melhor as inter-relações entre variáveis, então a interpretação
fatorial basta.
Seguindo o proposto por Hair (2009), o problema de pesquisa deve ser
identificado e formulado de maneira adequada. Posteriormente construída a matriz de
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correlações e verificado os resultados para averiguar se a aplicação da Análise Fatorial é
adequada e verificar se alguma variável não contribuía significativamente para o
modelo.
A conformidade com a análise fatorial exploratória foi realizada neste estudo por
meio dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), Anti-imagem e Teste de Esfericidade
de Barlett, realizados com as 15 variáveis do estudo.
Para a extração dos fatores foi utilizado: componentes principais de correlação,
solução de fator não rotacionado, diagrama de sedimentação, com base no valor próprio
(1) e máximo de interações por convergência (25). Para a rotação dos fatores foi
realizado: varimax, solução rotacionada, máximo de interações por convergência (25).
As pontuações foram feitas da seguinte maneira: salvar como variáveis, regressão,
exibir matriz de coeficiente de pontuação do fator e opções: excluir casos por lista.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Inicialmente com a análise procurou-se seguir o proposto por Mendonça et al.
(2016), que é estabelecer os fatores utilizando todos os indicadores ao mesmo tempo,
procurando assim agregar todos os índices em fatores com alta comunalidade e perda
mínima de informação, entretanto como a análise fatorial busca a criação de fatores que
expliquem melhor simultaneamente todas as variáveis, o fato de existirem variáveis que
possuam um pequeno ou nenhum relacionamento com as demais variáveis faz com que
ela atinja poucos resultados. Deste modo nesta seção será abordada cada análise fatorial
exploratória realizada, verificando as premissas para a análise ser considerada adequada
e excluindo as comunalidades com valores menores que 0,5 até obter o resultado final
com a melhora na explicação do modelo e formação dos fatores com todas as
comunalidades iguais ou maiores que 0,5.
ANÁLISE COM 15 VARIÁVEIS
Realizado uma primeira análise utilizando todas as variáveis propostas, a análise
se mostrou adequada uma vez que, o Teste de Esfericidade de Bartlett rejeitou a
hipótese nula com valor de sig igual a 0. Já o teste de Kaiser-Meyer-Olkin que mostra a
adequação da amostra apresentou valor aproximado de 0,638, onde segundo Hair (2009)
este valor para ser relevante precisa ser maior que 0,500 para que a análise se torne
adequada. A Figura 01 mostra estes resultados.
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Figura 1: Teste KMO com as 15 variáveis.
Fonte: Dados da pesquisa.

Todas as medidas de adequação de amostragem (MSA) na matriz anti-imagem
se mostram adequadas com valores acima de 0,5. A variância total explicada, resultou
em 5 fatores com cargas de explicação de 53,62.
Passou-se então para a análise das comunalidades, conforme Hair (2009 p. 121)
uma vez que todas as cargas significantes tenham sido identificadas, deve-se procurar
por variáveis que não sejam adequadamente explicadas pela solução fatorial, assim o
pesquisador deve verificar as comunalidades para verificar se as variáveis atendem
níveis aceitáveis de explicação. Pode ser especificado que pelo menos metade da
variância de cada variável pode ser levada em conta, identificando assim, todas as
variáveis com comunalidades menores que 0,50, como não tendo explicação suficiente,
este princípio foi adotado para a análise das comunalidades deste estudo.
As variáveis com comulalidades menores de 0,50 encontradas na análise foram:
Operações de Crédito/Empréstimos (0,251), Ativo Total (0,477), Depósitos (0,200),
Cobertura Voluntária (0,493) e Sobras do Exercício (0,267), deste modo foi
primeiramente excluída a variável Depósitos por ter o menor valor de comunalidade
para posterirormente analisar a evolução do resultado das comunalidades das outras
variáveis e verificar se é justificada a sua exclusão das mesmas.
4.2 ANÁLISE COM 14 VARIÁVEIS
Após a extração da variável Depósitos, foi realizada uma segunda análise com as
variáveis restantes onde foi possível verificar melhora na explicação do modelo que
passou para 56,651% o teste de esferidade de Barlet rejeitou a hipótese nula com valor
de sig igual a 0, o teste de Kaiser-Meyer-Olkin apresentou valor aproximado de 0,629 o
que torna a amostra adequada. Foi verificado que todas as medidas de adequação de
amostragem (MSA), na matriz anti-imagem se mostram adequadas com valores acima
de 0,5.
Entretanto, observou-se que ainda existem comunalidades abaixo de 0,50, estas
foram: Operações de Crédito/Empréstimos (0,251), Ativo Total (0,482), Capital (0,470)
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e Sobra do exercício (0,267), removeu-se a variável Operações de Crédito/Empréstimo
que apresentava menor comunalidade.
4.3 ANÁLISE COM 13 VARIÁVEIS
Com a remoção da variável Operações de Crédito/Empréstimo, foi realizado
uma nova análise fatorial exploratória com as variáveis restantes e a explicação do
modelo passou para 59,998%, o teste de esferidade de Barlet rejeitou a hipótese nula
com valor de sig igual a 0, o teste de Kaiser-Meyer-Olkin apresentou valor aproximado
de 0,615 mostrando ainda a adequação da amostra. Todas as medidas de adequação de
amostragem (MAS) apresentaram valores acima de 0,5.
Com a análise das comunalidades foi verificado que a única variável a
apresentar valor abaixo de 0,50 foi Sobras do exercício que apresentou comunalidade
com valor de 0,231 e deste modo foi excluída.
4.4 ANÁLISE COM 12 VARIÁVEIS
Realizado a quarta análise sem a variável Sobras do exercício, onde foi possível
verificar uma melhora ainda maior na explicação do modelo que passou para 63,891%
conforme Figura 02. A hipótese nula foi rejeitada com valor de sig igual a 0 e o teste de
Kaiser-Meyer-Olkin apresentou a adequação da amostra com valor de 0,605. Todas as
medidas de adequação da amostra apresentaram valores maiores que 0,5.

Figura 2: Variância total explicada
Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto à verificação das comunalidades foi identificado que todas as variáveis
apresentaram agora valores acima de 0,50, atingindo o princípio proposto para as
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comunalidades deste estudo, conforme figura 03, sendo adequadamente explicadas pela
solução fatorial, o modelo com 12 variáveis resultou na formação de 5 fatores, expostos
na Figura 03.

Figura 3: Comunalidades com amostra de 12 variáveis
Fonte: Dados da pesquisa.

A matriz de componente rotativa pode ser visualizada na Figura 04, com as
variáveis em cada fator, também pode ser verificado que não há cargas cruzadas nos
fatores, ou seja, a variável apresenta carga fatorial maior que 0,50 em apenas um fator,
sendo desta forma adequada.

Figura 4: Matriz de componente rotativa com 12 variáveis
Fonte: Dados da pesquisa.

Com a extração em 5 fatores resultantes da análise fatorial exploratória, passe-se
para a nomeação dos fatores, com descrições que nomeiam de forma resumida as
variáveis de cada fator, deste modo, analisando o conjunto de variáveis de cada fator: o
fator 1 pode ser caracterizado como despesas, o fator 2 pode definido de desempenho
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financeiro, o 3 pode ser denominado como liquidez, o fator 4 de solvência e o fator 5 de
bens e direitos.
O fator de despesas se torna relevante, como Amersdorffer et al. (2015) afirma
que as despesas devem ser cobertas pelas receitas, de modo que o patrimônio da
instituição de micro finanças cresça e tenha autossuficiência financeira.
O desempenho financeiro, representado pelo Fator 2, é medido utilizando
medidas tradicionais como o retorno sobre os ativos ROA que demonstra a capacidade
dos ativos da empresa em gerar resultados, o retorno sobre o patrimônio ROE mensura
o quanto de lucro a empresa gera com o valor investido pelos sócios/acionistas. Já o
indicador de imobilização reflete o quanto de patrimônio líquido está alocado no
imobilizado, para as instituições financeiras é mais vantajoso possuir valores baixos no
imobilizado e dispor de maiores recursos nas atividades de operações de crédito que
geram resultados financeiros para a instituição.
Ferreira et al. (2007) propõe que quanto a Fator de liquidez é relevante ficar
atento aos seus resultados, pois valores altos no disponível podem comprometer as
aplicações rentáveis em empréstimos e financiamentos, deste modo apesar de assegurar
liquidez para as instituições, disponibilidades em demasia indicam ineficiência na
aplicação dos recursos financeiros. Os mesmos autores colocam que a variável
Cobertura voluntária, que está no fator 4, mede a relação das disponibilidades como
passivo real, quando o resultado apresenta sinal negativo indica que, à medida que se
eleva a cobertura voluntária, os níveis de eficiência técnica são reduzidos.
Ademais com a utilização das variáveis de Volume de crédito que representa a
relação entre a atividade principal da cooperativa de crédito e sua fonte de capital mais
segura, a variável irá demonstrar o risco financeiro e também se a cooperativa tem boa
capacidade de captar recursos de terceiros e os transformar em depósitos.
Fator 5 é representado pelos bens e direitos das cooperativas de crédito possuem
em determinado período, podendo ser em estado físico como móveis, equipamentos,
instalações, etc. ou em quantidade monetária como valores em caixa, clientes a receber,
aplicações financeiras etc. e tem sua relevância voltada para contribuir com o fluxo de
caixa de uma entidade e pode ser compreendido como algo que irá ser convertido em
caixa e contribuir com o resultado da entidade.
Ademais, observa-se com o resultado da análise fatorial que a variável
Operações de crédito/empréstimos que foi a mais utilizada pelos autores na revisão da
literatura não foi relevante para composição do modelo por meio da análise fatorial
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exploratória, ademais que somente a quantidade das operações de crédito pode não ser
expressivo para identificar um bom ou ruim desempenho, visto que essa variável pode
ser entre outros fatores relacionada ao porte da cooperativa de crédito e não somente ao
desempenho.
Nieweglowski et al. (2010), complementa que para avaliar o desempenho de
instituições bancárias e financeiras, as quais são fundamentais para o fornecimento de
crédito aos mais diversos setores da economia, observa-se interesse na automatização
dos processos, procurando assim reduzir custos e aumentar o volume de transações
realizadas.
Puente-Palacios & Laros (2009) ressaltam que o modelo para avaliar o
desempenho precisa ser parcimonioso, ou seja, explicar a maior quantidade de variância
por meio do menor número possível de variáveis, com a finalidade de conduzir a
resultados consistentes e produzir informações que resultem na alavancagem das metas
propostas. Logo, um modelo parcimonioso é um mecanismo de auxílio, pois obriga a
seleção de um número reduzido de variáveis em relação às quais existe teoria subjacente
que justifica a sua inserção no modelo proposto.
Mediante o exposto, os resultados da análise fatorial exploratória mostram-se
significativos e relevantes neste estudo, Conto et al. (2016) pontua que com o mercado
cada vez mais complexo e imprevisto exige que os gestores possuam mecanismos para
acompanhar e captar as tendências futuras para a atividade na qual a empresa está
inserida. Assim com as informações geradas por meio da redução das variáveis e da
formação dos fatores, os tomadores de decisão, poderão agir sobre a causa raiz dos
problemas encontrados, resolvendo prioritariamente aqueles com maior impacto para as
operações (Borges et al., 2014).
Deste modo os associados de cooperativa de crédito, diretoria, gestores e
demais stakeholders, podem acompanhar o desempenho de suas cooperativas e verificar
os resultados das variáveis para acompanharem a evolução.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo principal realizar a análise fatorial exploratória
para identificar as variáveis econômicas e financeiras mais relevantes, a fim de compor
um modelo de avaliação de desempenho financeiro para as cooperativas de crédito do
Brasil, utilizando dados dos relatórios financeiros do ano de 2015.
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O modelo desenvolvido com os resultados da análise fatorial exploratória atingiu
o objetivo geral do estudo, diante a análise fatorial onde foi verificado que das 15
variáveis iniciais utilizadas para análise, 12 são realmente significativas para a
composição de um modelo para avaliar o desempenho por meio das variáveis oriundas
dos relatórios contábeis, as variáveis resultantes do modelo são: Ativo total; Despesas
com pessoal; Imobilização; ROA; ROE; Capital; Capitalização; Cobertura voluntária;
Despesas Administrativas; Despesas operacionais totais; Liquidez geral e Volume de
crédito.
Estas variáveis podem ser utilizadas como indicadores pelos quais os
interessados no desempenho das cooperativas de crédito, como por exemplo: gestores,
associados, diretoria e conselhos, podem monitorar os seus resultados, elaborar
estratégias para a sua melhoria e também comparar os seus resultados com as demais
cooperativas de crédito.
Os objetivos específicos da pesquisa também foram atingidos, (i) identificação
as variáveis por meio da utilização da revisão de literatura de pesquisa anteriormente
realizada, onde foram selecionadas 20 variáveis para análise fatorial que tiveram 2 ou
mais repetições pelos autores, entretanto destas variáveis 5 não possuíam a informação
de seus valores nos relatórios financeiros e foram descartadas, assim a análise fatorial se
deu inicialmente com 15 variáveis; (ii) identificadas 1090 cooperativas de crédito do
Brasil com dados de relatórios financeiros disponíveis, para realizar a análise e (iii) com
os resultados da análise fatorial exploratória foi possível agrupar as 12 variáveis do
modelo em 5 fatores que foram definidos como: fator 1 é caracterizado como despesas,
o fator 2 pode definido de desempenho financeiro, o 3 pode denominado como liquidez,
o fator 4 de solvência e o fator 5 de bens e direitos.
A nomeação dos fatores é relevante para a identificação das variáveis extraídas
em cada fator, assim tem-se um nome que define o conjunto de variáveis. Por meio do
agrupamento das variáveis em fatores, podem ser observados os resultados por áreas
afins que resumem ou explicam o conjunto original de variáveis observadas, por meio
da análise dos fatores podem ser observados em quais áreas devem ser direcionadas
ações para a melhora do desempenho.
Assim, a análise se mostrou adequada e de relevância, pois comprovou que nem
todas as variáveis que foram utilizadas mais de 2 vezes pelos autores, são significativas
para a composição de um modelo de avaliação de desempenho, formado por meio da
técnica multivariada análise fatorial exploratória. A pesquisa resultou em um modelo
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de avaliação parcimonioso que reduziu a quantidade de variáveis com maior explicação
de variância. Por meio deste estudo, os gestores, diretoria e associados e demais
interessados nos resultados financeiros de cooperativas de crédito podem identificar as
variáveis que são significativas para avaliar o desempenho econômico e financeiro das
cooperativas e assim podem elaborar estratégias para melhorar o desempenho das
variáveis que apresentam valores críticos bem como podem acompanhar a evolução das
variáveis durante o tempo.
Quanto às limitações do estudo: (i) as variáveis se restringiram as utilizadas mais
de uma vez pelos autores e (ii) quanto ao horizonte temporal foi considerado os
relatórios financeiros do ano de 2015. Para trabalhos futuros sugere-se que seja
realizada análise fatorial confirmatória com a finalidade de testar o quão bem as
variáveis medidas representam um número menor de construtos e também pode ser
verificada a eficiência das cooperativas com as variáveis deste estudo, utilizando a
metodologia mais utilizada pelos autores na revisão de literatura da pesquisa
anteriormente realizada, que é a metodologia Data Envelopment Analysis – DEA, onde
podem ser ranqueadas as cooperativas de crédito de acordo com a eficiência dos
resultados de suas variáveis.
Também como proposição de trabalhos futuros pode ser realizada uma análise
fatorial exploratória com todas as variáveis utilizadas pelos autores na revisão de
literatura, com a finalidade de comprovar quais variáveis são significativas para a
composição de um modelo, visto que com essa pesquisa foi comprovado que nem
sempre as variáveis mais utilizadas pelos autores realmente mais significativas para o
modelo.
Suporte financeiro: Projeto CNPQ número 308239/2015-6.
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Quadro 27: Determinantes Teóricos de Análise.

Fator
Despesas

Desempenho
Financeiro

Liquidez

Solvência

DETERMINANTES TEÓRICOS
Conceito
Autores/ano
O Fator de despesas mostra quanto às despesas
Ferreira et
representam em relação ao volume de depósitos,
al. (2007).
devendo ser o valor relativo o menor possível, para
cada aumento de uma unidade de real neste indicador,
há redução na eficiência técnica da cooperativa.
O conceito de desempenho financeiro pode ter duas
Venkatraman
dimensões distintas: crescimento e rentabilidade. O
&
crescimento pode ser dimensionado por indicadores,
Ramanujam
como aumento de vendas, já a rentabilidade pode ser
(1987).
medida com indicadores como retorno sobre o
patrimônio líquido (ROE), retorno sobre os ativos
(ROA) e retorno sobre investimentos (ROI).
Os indicadores de liquidez são utilizados para avaliar a
Marion
capacidade de pagamento de uma organização,
(2012)
constituem uma apreciação sobre se a organização tem
capacidade para saldar seus compromissos. Esta
capacidade de pagamento pode ser avaliada,
considerando longo prazo, curto prazo ou prazo
imediato.
Na análise dos indicadores de solvência os valores
HEIN et
positivos indicam que a empresa está em um uma
al.(2012)
situação estável, ou seja, é solvente, se o resultado foi
menor que -3, a empresa encontra-se em uma situação
ruim que poderá leva-la a falência. O intervalo de 0 a 3 foi denominado de penumbra, pois representa uma
área em que o fator de insolvência não é suficiente para
a analisar o estado da empresa, mas inspira cuidados.
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Bens e
Direitos

Deste modo, quando menor o fator negativo, maiores
serão as chances de a empresa encerrar suas atividades.
O conceito de bens pode ser definido como as coisas
úteis, utilizadas para satisfazer as necessidades das
empresas, podem ser tangíveis: veículos, imóveis,
estoques etc. ou intangíveis: que não são palpáveis
como marcas e patentes por exemplo. Entende-se por
direito o poder de exigir alguma coisa, são
representados por valores a receber, títulos a receber,
alugueis, promissórias entre outros.

Marion
(2009)

Fonte: Dados da pesquisa.
Quadro 28: Variáveis de avaliação de desempenho

Variável
Operação de
crédito/empréstimos

Ativo total

Empregados

Imobilização

Despesas com
pessoal

Depósitos

Empréstimos à
habitação
Número de pontos
de serviço
ROA
ROE

VARIÁVEIS
Forma de mensuração Repetições
Autores/ano
Volume das operações de
8
Mathuva & Kiweu (2016);
crédito
Amersdorffer et al. (2015); Chen
et al. (2008); Vilela et al.(2007);
Ferreira et al. (2007); McKillop et
al. (2002); Fukuyama et al.
(1999); Worthington (1999).
Bens e direitos de
5
Chen et al.(2008); Vilela et al.
propriedade da
(2007); Ferreira et al. (2007);
cooperativa
Worthington (1998); Worthington
(1999)
Número de empregados
5
Chen et al. (2008); Fukuyama et
al. (1999); Worthington (1999);
Garden & Ralston (1999);
Worthington (1998)
Ativo
5
Mathuva & Keweu (2016);
permanente/patrimônio
Carvalho et al. (2015); Vilela et
líquido
al. (2007); Nagamo & Merlo
(2007); Chen et al. (2008);
Fukuyama et al. (1999);
Proventos do pessoal
4
Martínez-Campillo & Fernándezefetivamente utilizado na
Santos (2016); Vilela et al.
execução dos serviços da
(2007); Ferreira et al. (2007);
instituição
Garden & Ralston (1999)
Produtos do sistema
4
Vilela et al. (2007); Chen et al.
financeiro
(2008); Fukuyama; et al. (1999);
Worthington (1999)
Valor dos empréstimos à
3
Brown (2005); Worthington
habitação
(1999); Garden & Ralston (1999)
Número total de sucursais
3
Martínez-Campillo & FernándezSantos (2016); Mathuva (2015);
Worthington (1998)
Sobra Líquida sobre Ativo
3
Silva & Hein (2015); Mathuva &
total
Kiweu (2016); Mathuva (2015)
Sobra Líquida sobre
3
Mathuva & Kiweu (2016); Silva e
Patrimônio Líquido
Hein (2015); Mathuva (2015)
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Aviso de retirada
Capital

Capitalização
Cobertura
voluntária
Despesas
Administrativas
Despesas de juros

Despesas
operacionais totais

Liquidez geral

Sobras do exercício
Volume de crédito
Fonte: Dados da pesquisa.

Avisos de retirada de
depósitos
Medido por equipamentos
e instalações, comprados
diretamente ou via
arrendamentos com
capitalização
Patrimônio líquido/
capital de terceiros
Disponibilidades/passivo
real
Valor gasto com pessoal
de apoio, de publicidade e
de material etc.
Custo anual dos depósitos

2

Valor gasto com
marketing, salários,
escritório, ocupação e
processamento de dados
eletrônicos
ativo circulante + ARLP /
passivo circulante + PELP
ou (Ativo circulante +
Exigível de longo prazo) /
(Capital de terceiros)
Resultado global líquido
da cooperativa de crédito
Operações de crédito/
patrimônio líquido

2

2

2
2
2

2

Worthington (1999); Garden &
Ralston (1999)
Chen et al. (2008); Worthington
(1999)

Ferreira et al. (2007); Carvalho et
al. (2015)
Ferreira et al. (2007); Carvalho et
al. (2015)
Vilela et al. (2007); Ferreira et al.
(2007)
Martínez-Campillo & FernándezSantos (2016); Garden & Ralston
(1999)
Amersdorffer et al. (2015);
Worthington (1998)

2

Ferreira et al. (2007); Carvalho et
al. (2015)

2

Vilela et al. (2007); Ferreira et al.
(2007)
Ferreira et al. (2007); Carvalho et
al. (2015)

2

