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O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer.  

O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que  

trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro.  

Peter Drucker  
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RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar uma contribuição para melhorar o sistema de gestão da 

Cooperativa dos Catadores e Recicladores de Santa Cruz do Sul (Coomcat), com emprego de 

ferramentas próprias do planejamento estratégico, mesmo para uma empresa com baixo grau 

de conhecimento em gestão e sem fins lucrativos.  O método de estudo adotado foi o estudo 

de caso, o qual possibilitou a exploração de aspectos qualitativos em relação à gestão de 

operações e ao planejamento estratégico da Coomcat. O objetivo principal foi investigar como 

o planejamento estratégico e a utilização de algumas ferramentas do Balanced Scorecard 

(BSC) podem fazer com que a Cooperativa analisada consiga melhorar suas operações. 

Buscou-se também investigar e compreender os fatores que estão impactando nos resultados 

apresentados. Depois de realizada uma ampla investigação pode-se apontar possibilidades em 

relações as ações de melhoria nos processos organizacionais, utilizando-se um mapa 

estratégico. Os resultados obtidos com a pesquisa possibilitaram identificar que mesmo uma 

organização sem fins lucrativos e com baixo nível de conhecimento em gestão pode se valer 

do planejamento estratégico e aliado às ferramentas do  BSC à Cooperativa pode melhorar 

seus resultados. Com o estudo realizado pode-se concluir que o que está dificultando um 

melhor desempenho na Cooperativa está relacionado ao fato de que a Coomcat está utilizando 

seu orçamento antes da estratégia; desta forma, a Cooperativa precisa alterar esta ordem para 

poder definir aonde quer chegar com o orçamento que possui. Assim, o estudo apresentado 

poderá contribuir para um melhor gerenciamento bem como proporcionar melhores resultados 

em seus processos em médio e em longo prazo. 

  

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Cooperativa. Balanced Scorecard (BSC). 

Processos. Operações. Mapa estratégico. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a contribution to improve the management system of Collectors and 

Recyclers Cooperative of Santa Cruz do Sul (Coomcat), with use of proper tools for strategic 

planning, even for a company with a low degree of knowledge in management and without 

profit. The study method adopted was the case study, which allowed the exploitation of 

qualitative aspects in relation to operations management and strategic planning Coomcat. The 

main objective was to investigate how the strategic planning and the use of some tools of the 

Balanced Scorecard (BSC) may cause the Cooperative analyzed able to improve their 

operations. Attempt was also made to investigate and understand the factors that are 

impacting on the results presented. After extensive research performed can point out 

possibilities in relations improvement actions in organizational processes, using a strategy 

map. The results obtained from the research allowed to identify that even a non-profit 

organization with a low level of knowledge management can make use of strategic planning 

tools and ally to the BSC to the Cooperative could improve your results. With the study we 

can conclude that what is hindering a better performance in the Cooperative is related to the 

fact that Coomcat is using its budget before the strategy; this way, the Cooperative must 

change this order to be able to define where you're going with the budget you have. Thus, the 

study presented will contribute to better management and provide better results in their 

processes in the medium and long term. 

 

Key-words: Strategic Planning. Cooperative. Balanced Scorecard (BSC). Processes. 

Operations. Strategic map. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Todo tipo de empresa, independentemente do setor que atua necessita, além de ter 

uma estratégia bem formulada, divulgar a mesma a todos seus funcionários, para que neste 

caso na hora da implementação da estratégia todos saibam o que é necessário fazer para que 

a empresa consiga atingir os resultados esperados. As mudanças e inovações nos processos e 

estratégias de negócios são constantes e necessários para que a empresa consiga permanecer 

no mercado. As empresas têm que criar suas estratégias e se adequar ao mercado, visando 

buscar vantagens competitivas diante deste novo ambiente.  

As organizações vêm realizando várias mudanças em seus negócios, sempre buscando 

novas propostas para gerir seus empreendimentos. Diante deste fato, a estratégia de uma 

empresa está relacionada à sua vantagem competitiva, visto que os requisitos da estratégia 

estão associados à coleta, a organização e a utilização de recursos de maneira que a empresa 

consiga atingir seus objetivos, tornando-a competitiva no mercado em que atua. Neste caso, 

entende-se estratégia como sendo a ação ou o caminho mais adequado a ser executado para 

alcançar os objetivos e as metas organizacionais.  

A globalização abriu o mercado, forçando as empresas a serem mais competitivas e 

exigindo que as mesmas mudassem seu sistema de gestão, bem como a administração dos 

recursos humanos e a estrutura dos negócios. Para que isto ocorra, no entanto, é preciso 

mudar a maneira como as pessoas pensam em relação ao futuro. É necessário que os 

colaboradores sigam a estratégia da empresa e saibam como a empresa gera valor para seus 

clientes e onde os custos são maiores. Isto fará com que os processos internos sejam 

aperfeiçoados e seja obtida uma melhoria nos produtos ou serviços, possibilitando uma 

vantagem competitiva para a empresa em relação aos concorrentes (CAMPOS, 1998). 

Para que a empresa consiga evitar as causas que conduzem ao insucesso na tomada de 

decisões, é preciso que a elaboração da estratégia seja bem planejada. Entretanto, as 

organizações devem dar especial atenção para a implementação, pois de nada adianta uma 

estratégia estar bem delineada se não existir um conjunto de objetivos estratégicos 

apresentados com suas relações de causa e efeito, formando neste caso o mapa estratégico 

da organização. 

Diante do pressuposto apresentado, o planejamento estratégico (PE) passa a ser 

importante para as organizações, sendo considerado indispensável para que as mesmas 

consigam sobreviver em longo prazo. O planejamento estratégico possibilita à organização 
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criar consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o 

cumprimento de sua missão, buscando, com isto, estabelecer uma direção a ser seguida, 

aproveitando as oportunidades e evitando os riscos. 

Neste sentido, enquanto ferramenta de planejamento, o Balanced Scorecard (BSC) pode 

ajudar as empresas, inclusive aquelas sem fins lucrativos, a melhorar seu processo de gestão, 

pois o BSC proporciona aos gestores os instrumentos necessários para alcançar os objetivos 

pretendidos em longo prazo. Hoje é muito grande a competitividade entre as empresas e 

muitas são as mudanças nos cenários econômicos; por isso, é fundamental que exista um 

sistema de medição adequado e um foco na gestão estratégica.  

A atual realidade da economia tem levado as empresas a buscarem novos métodos de 

gestão que proporcionem resultados necessários para que as empresas consigam melhorar 

seus resultados.  

Neste contexto, as cooperativas diferenciam-se das demais empresas, pois são criadas 

com o propósito de atender a seus cooperados, proporcionando-lhes bens ou serviços. Não 

visam lucro; produzem sobras (MARTINS, 2008). Diante dos fatos apresentados, as 

cooperativas também devem definir métodos de gestão os quais proporcionem melhores 

resultados. 

O presente estudo foi realizado na Cooperativa dos Catadores e Recicladores de Santa 

Cruz do Sul (Coomcat), que foi fundada em 2010 pelos antigos membros da Associação 

Ecológica dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santa Cruz do Sul (Assecmar), na 

cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul (RS), que desde 2003 prestava serviço na 

área de limpeza urbana e conscientização ambiental. 

Desde o ano de 2010, esta Cooperativa vem gerindo a Usina Municipal de Triagem, 

proporcionando renda para 68 cooperados. Em dezembro de 2012, a Coomcat obteve a 

autorização da Prefeitura Municipal de Santa cruz do Sul, para começar a coleta seletiva 

solidária, a qual foi inicialmente implementada em três bairros da cidade (Goiás, Centro e 

Higienópolis); a partir de dezembro de 2013 a Cooperativa começou a atender mais cinco 

bairros (Renascença. Independência, Universitário, Avenida, Várzea, Santo Inácio). 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

A questão de pesquisa que norteia este estudo é: Como o Planejamento Estratégico e o 
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BSC podem auxiliar no sentido de identificar falhas e possíveis melhorias nas operações de 

uma Cooperativa de reciclagem de resíduos urbanos, ultrapassando os limites impostos pela 

sua reduzida experiência administrativa?   

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as operações e processos em uma organização Cooperativa com reduzido 

conhecimento e experiência em gestão, procurando identificar os principais entraves que 

dificultam o alcance de seus objetivos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Verificar os projetos e ações existentes na Coomcat; 

b) Avaliar as necessidades e as condições para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico na Cooperativa; 

c) Identificar e realizar o diagnóstico da Cooperativa em relação às principais 

áreas da empresa, como forma de orientar as suas decisões estratégicas; e 

d) Apontar possibilidades de melhorias na gestão, utilizando algumas ferramentas 

de planejamento estratégico. 

 

1.3 Justificativa 

 

Ao ser estudada a reciclagem, o terceiro setor e o Balanced Scorecard, por meio de 

um estudo de caso em uma Cooperativa de reciclagem de resíduos de Santa Cruz do Sul, a 

Coomcat, evidenciou-se que o planejamento estratégico e algumas ferramentas de 

planejamento estratégico como o BSC podem ajudar a Cooperativa a melhorar seu 

desempenho podendo, neste caso, contribuir em seu processo de gestão.  

Atualmente, apenas os indicadores financeiros não são suficientes para avaliar a 

situação real das empresas, uma vez que neste caso são avaliados apenas os resultados de 

investimentos e suas atividades, não sendo contemplados os impulsionadores de 
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rentabilidade em longo prazo (clientes, processos internos, crescimento, financeiro).  

O planejamento estratégico é importante na Cooperativa em estudo, pois além de ter 

que buscar apurar constantemente como a mesma está em relação aos seus resultados atuais, 

deve analisar suas perspectivas futuras. Ou seja, a Cooperativa necessita realizar seu 

planejamento antecipadamente e em curto prazo; sem, entretanto, deixar de realizar um 

planejamento em longo prazo, o qual poderá dar sustentabilidade aos seus objetivos. 

Existem dificuldades no gerenciamento de estratégias e, neste caso, a adoção de uma 

metodologia de implementação, baseada na metodologia do Balanced Scorecard, poderá 

contribuir de forma significativa para que a Cooperativa de cunho social possa gerenciar 

melhorar sua atuação . Pois, ainda que “o foco e a aplicação iniciais do Balanced Scorecard 

estivessem voltados para o setor privado, a oportunidade de o Scorecard melhorar a 

administração de empresas públicas e instituições sem fins lucrativos é no mínimo, maior” 

(KAPLAN; NORTON, 1997, p. 188). 

Segundo Kaplan e Norton (1997) o BSC pode proporcionar foco, motivação e 

responsabilidade significativos em empresas do terceiro setor, nesse caso, o Scorecard oferece 

a base lógica para a existência dessas organizações além de manter os gastos dentro dos 

limites orçamentários, comunicando interna e externamente os resultados de desempenho 

pelos quais a organização realizará sua missão e alcançará seus objetivos estratégicos.  

A proposta realizada e analisada neste estudo de caso surgiu da possibilidade da 

aplicação a uma organização, sem fins lucrativos, de verificar melhorias de desempenho por 

meio da definição de seu planejamento estratégico e da utilização de algumas ferramentas do 

Balanced Scorecard (BSC), como forma de definir um sistema de gestão, bem como de 

oferecer uma contribuição para que a Coomcat possa melhorar seus processos. 

Entende-se como justificável aprofundar as questões que viabilizam um sistema de 

gestão com base na utilização da elaboração e definição do planejamento estratégico com a 

utilização de algumas ferramentas do BSC, pois esses processos são fundamentais para que a 

Cooperativa consiga melhores resultados. A finalidade foi estudar um modelo de gestão que 

possa ser aplicado a uma empresa do terceiro setor, mais especificadamente a Coomcat. O 

estudo, também, se respaldou na busca de possíveis formas de melhoria, referenciadas pela 

metodologia do BSC adaptada a uma empresa Cooperativa sem fins lucrativos que possa 

oferecer à mesma a possibilidade de ter um maior crescimento, bem como melhorias em seu 

processo de gestão. 
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Ainda mais, a sugestão de implantação e o desenvolvimento de um planejamento 

estratégico são fundamentais para que o crescimento ocorra e a expansão da Cooperativa 

analisada seja mais bem aproveitada. 

O estudo realizado poderá ser utilizado em continuação ao processo existente na 

Cooperativa, servindo como etapa de sustentação para que as demais fases possam ser 

realizadas de forma eficaz.   

A relevância deste trabalho está na utilização de ferramentas do planejamento 

estratégico em uma organização sem fins lucrativos, na qual o nível de conhecimento em 

gestão é muito baixo, bem como diagnosticar como as ferramentas do BSC inicialmente 

criado para atender o setor público/privado podem ser adaptadas para o uso em uma empresa 

sem fins lucrativos, proporcionando acompanhar e melhorar o desempenho no seu processo 

de gestão.   

Os resultados encontrados podem auxiliar a empresa à melhorar sua performance 

utilizando o que a organização possui de melhor, que são a cooperação e o valor do capital do 

humano, por meio de uma cultura organizacional flexível e disposta a promover mudanças 

para que os objetivos, metas e ações, em todos os seus níveis, sejam alcançados. Pois as 

vantagens competitivas das cooperativas devem estar baseadas em suas formas de interação 

para com os clientes, cooperados e mercado em que atuam e não simplesmente nas leis que 

sustentam sua constituição. 

Segundo Fischer (2002), o terceiro setor é formado pelo conjunto de iniciativas 

particulares, onde os valores estão baseados na solidariedade. Apesar de o terceiro setor ter 

uma grande importância socioeconômica, no Brasil existe uma grande dificuldade em criar 

modelos de gestão para estas organizações.  

A Coomcat está localizada na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, onde realiza a coleta 

seletiva solidária, feita pelos próprios catadores de materiais recicláveis, bem como em 

parceria com a Prefeitura Municipal, trabalhando com um sistema de conscientização e de 

recolhimento de materiais recicláveis nas residências, empresas, escolas e instituições. Com a 

seleção e coleta desses materiais, a comunidade e os catadores contribuem efetivamente para 

um ambiente mais saudável, ajudando a economizar energia, reduzir a extração de recursos 

naturais e trazendo de volta ao ciclo produtivo materiais que foram descartados. 

O trabalho desenvolvido trouxe significativa contribuição social, visto que contribuiu de 

forma útil para uma instituição de solidariedade social.  Através da proposta deste estudo 
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objetivou-se ajudar a Coomcat a se expandir, bem como possibilitar uma melhor inclusão 

social dos cooperados, verificando a possibilidade de melhorias e benefícios tanto para seus 

colaboradores como para seus dependentes. 

O estudo do tema pode representar o marco inicial na implantação de um processo de 

gestão para o desenvolvimento da Cooperativa. Além, disso, acredita-se que o estudo 

represente um acréscimo na produção de conhecimentos na área, o que poderá promover 

novas discussões e pesquisas. Espera-se, neste caso, que as evidências encontradas possam 

auxiliar outras organizações sem fins lucrativos em seus processos de gestão. 

 

1.4  Estrutura do trabalho 

 

Buscando responder ao problema de pesquisa definido e alcançar os objetivos 

propostos, a estrutura do trabalho desta dissertação apresenta cinco capítulos, conforme 

definidos a seguir: 

O capítulo 1, Introdução, conforme visto, apresenta o tema da pesquisa, o problema a 

ser investigado, os objetivos, bem como finaliza este capítulo com as justificativas para a 

realização deste estudo. 

O capítulo 2 traz o Referencial Teórico, onde são apresentadas as principais referências 

e modelos de gestão que fundamentam o desenvolvimento e as análises deste estudo. 

O capítulo 3 apresenta a Metodologia, no qual estão definidos os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados nesta pesquisa e é apresentada a caracterização da 

pesquisa, além do objeto de abrangência, as técnicas e os instrumentos de coleta de dados, os 

procedimentos de análises e demais informações necessárias à compreensão deste estudo. 

No capítulo 4, os Resultados obtidos são expostos, bem como analisados.  

Já no capítulo 5 são apresentadas as Considerações Finais deste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A revisão de literatura inicia com definições sobre Estratégia, Administração 

Estratégica, seguidas de um breve resgate dos principais conceitos que envolvem o 

planejamento estratégico. Em seguida é apresentado o Balanced Scorecard (BSC), como uma 

ferramenta de implementação do PE e, para finalizar, foram analisados o terceiro setor, bem 

como as características de uma organização Cooperativa.  

 

2.1 Administração estratégica e planejamento estratégico 

 

Para Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 24) “estratégia refere-se aos planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 

organização”. A administração estratégica, para os autores é definida como uma série de 

etapas em que a alta cúpula deve realizar alguns passos, entre eles, analisar as oportunidades e 

ameaças; definir a missão da empresa e os objetivos; formular estratégias; implementar 

estratégias; e monitorar e acompanhar atividades de controle estratégico para que as metas e 

objetivos delineados sejam alcançados.  

Na visão de Fischmann e Almeida (1991), o planejamento estratégico possibilita à 

organização tomar consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e 

fracos para o cumprimento de sua missão, buscando, com isto, estabelecer uma direção a ser 

seguida, aproveitando as oportunidades e evitando os riscos. Diante destes fatos, é essencial 

que a empresa consiga analisar o ambiente o qual está inserida. Estes fatos são relatados por 

Maximiano (2006), que considera o planejamento estratégico como sendo responsável pela 

elaboração da estratégia, quando é definida a relação entre a empresa e ambiente interno e 

externo, bem como os objetivos da organização.  

Certo e Peter (1993, p. 6) conceituam “administração estratégica como sendo um 

processo contínuo e interativo que visa manter uma organização como um conjunto 

apropriadamente integrado a seu ambiente”. Já na concepção de Hitt et al. (2005, p. 37), 

 

[...] a busca da competitividade é a alma da administração estratégica. As empresas 

concorrem entre si para obter acesso aos recursos necessários, auferir retornos acima 

da media e oferecer um elevado atendimento às necessidades dos interessados. A 

utilização eficaz das partes interdependentes do processo de administração 

estratégica traz como resultado a escolha do rumo que a empresa adotará e os 

recursos que usará para alcançar os resultados desejados em termos de 

competitividade estratégica e retornos acima da média. 



18 

 

 

 

Conforme Oliveira (1997) é possível distinguir-se três tipos de planejamento: (i) 

planejamento estratégico (PE), (ii) planejamento tático e (iii) planejamento operacional, os 

quais podem se relacionar aos níveis de decisão numa pirâmide organizacional conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 

  Figura 1 - Tipos de planejamento estratégico e níveis de decisão 

 

 
 
 Fonte: Adaptado de Oliveira (1997, p. 43) 

 

   

Oliveira (1997, p. 46), conceitua o “planejamento estratégico como um processo 

gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com 

vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente”. Já 

Chiavenato (2004), complementa este conceito mencionando as características principais, 

entre elas de ser projetado em longo prazo com a finalidade de visualizar seus efeitos e 

consequências, cita também como uma importante característica o envolvimento da empresa 

como um todo, abrangendo todos os recursos disponíveis e seus setores, buscando com isso 

que os objetivos da organização sejam alcançados e termina mencionando que o planejamento 

estratégico é definido pela alta cúpula. 

Já o planejamento tático, “tem por objetivo otimizar determinada área de resultado e não 

a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposições dos objetivos, estratégias e 

políticas estabelecidas no planejamento estratégico (OLIVEIRA, 1997, p. 46). 

Ainda, para Oliveira (1997, p. 46), 

 

O planejamento tático é desenvolvido a níveis organizacionais inferiores, tendo 

como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a 
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consecução de objetivos previamente fixados, segundo uma estratégia 

predeterminada bem como as políticas orientativas para o processo decisório da 

empresa. 

 

No sentido de salientar as características do planejamento tático, Chiavenato (2004), 

menciona algumas de suas principais características, entre elas, que o planejamento tático 

possui uma projeção de médio prazo e é realizado para o período de um ano. Destaca também 

que são envolvidos todos os departamentos, abrangendo seus recursos e que seu foco está em 

atingir os objetivos departamentais. Finaliza mencionando que o planejamento tático é 

realizado no nível intermediário, em cada departamento da empresa. 

Para Oliveira (1997, p. 46) “o planejamento operacional pode ser considerado como a 

formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de 

desenvolvimento e implantação estabelecidas”. Na visão de Chiavenato (2004) entre as 

principais características do planejamento operacional está sua projeção, o qual é realizado 

para atender o curto prazo, sua preocupação está focada no alcance de metas específicas e 

envolve cada tarefa de forma isolada sendo realizado no nível operacional. 

Certo e Peter (2009) definem o processo de administração estratégica como sendo um 

processo composto de cinco etapas, as quais estão identificadas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Principais etapas do processo de administração estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Fonte: Certo e Peter (2009, p. 8) 

 

Conforme os autores mencionam, a primeira etapa da administração estratégica começa 

com a análise do ambiente; é quando são identificadas as oportunidades e ameaças que a 

organização encontra no presente e no futuro. O ambiente organizacional torna-se o conjunto 

de todos os fatores internos e externos, os quais podem influenciar os resultados obtidos pela 
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empresa. Para a realização de uma análise do ambiente de forma eficaz é importante 

compreender como os ambientes organizacionais estão estruturados. Geralmente as 

organizações estão divididas em três níveis: geral, operacional e interno (Figura 3). 

 

                     Figura 3 - A organização, os níveis de seu ambiente e os componentes desses níveis 

 

 
 

                  

  

                        Fonte: Adaptado de Certo e Peter (2009, p. 26) 

 

Para Certo e Peter (2009) o ambiente geral é um nível de ambiente externo à 

organização, formado por um escopo amplo e neste caso a organização não possui controle 

sobre o mesmo. Já no ambiente operacional, encontrou-se o ambiente externo à organização, 

o qual é composto por setores, que normalmente têm efeitos específicos e relativamente mais 

imediatos na empresa. Já o ambiente interno “é o nível de ambiente da organização que está 

dentro dela e que normalmente tem implicação imediata e específica em sua administração” 

(CERTO; PETER, 2009, p. 29). Os autores ainda complementam que o ambiente interno está 

presente dentro dos fatos que ocorrem dentro da empresa, um maior detalhamento da análise 

deste processo será abordado com maior ênfase na seção seguinte que trata das etapas 

necessárias ao desenvolvimento do planejamento estratégico. 
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A segunda etapa está definida como sendo o estabelecimento da diretriz organizacional, 

momento no qual a organização estabelece sua meta a ser atingida. É preciso considerar que 

existem dois indicadores a serem analisados, a missão e os objetivos organizacionais. 

No pensamento de Cobra (1991) as empresas possuem missões, as quais estão divididas 

em duas, ou seja, a missão econômica que toda empresa busca que é obter lucro em seus 

negócios e a missão social, que mostra a preocupação também com o aspecto social, 

devolvendo para a sociedade benfeitorias. Na definição trazida por Johnson, Scholes e 

Whittington (2011), a declaração de missão tem o objetivo de mostrar com clareza aos seus 

colaboradores e stakeholders seu propósito, assim, relaciona-se com uma melhor 

compreensão e confiança quanto ao modo como a estratégia da empresa se relaciona com seu 

propósito. A missão organizacional de uma empresa em geral contempla informações 

importantes sobre produtos, serviços, clientes e relata também muitos dos valores que a 

empresa possui. Para que a organização consiga definir uma missão organizacional de forma 

apropriada, a alta cúpula deverá analisar e considerar as informações geradas durante o 

processo de analise do ambiente (CERTO; PETER, 2009). Os autores, ainda, comentam que 

“estabelecer uma missão organizacional é parte importante da tarefa da administração, porque 

uma missão organizacional formalmente expressa, facilita o sucesso da organização” 

(CERTO; PETER, 2003, p. 23). Estabelecer e documentar uma missão leva a vários 

acontecimentos importantes, como: ajuda a focar o esforço das pessoas para uma direção 

comum, tornando claros os objetivos a serem alcançados.  

Para tentar manter todos imbuídos de alcançar os objetivos organizacionais, a 

administração pode assegurar que todos trabalhem juntos, concentrando esforços para que as 

metas sejam alcançadas, outro fator importante que a missão proporciona é a possibilidade de 

assegurar que a empresa não caminhe por destinos conflitantes, ou seja, diferentes e 

incompatíveis com os propósitos definidos pela organização. Através de uma missão clara e 

definida a administração pode certificar-se que a empresa está apoiada em suas estratégias 

evitando neste caso, desperdícios. Uma missão bem definida também serve de base lógica 

geral para alocar recursos organizacionais, como os recursos monetários, humanos, matérias 

primas, equipamentos, para produzir bens e serviços para atender às necessidades dos 

consumidores.  

O estabelecimento de áreas amplas de responsabilidades por tarefa, dentro da 

organização, é outro aspecto importante gerado pela missão organizacional, de forma que os 

colaboradores executem atividades específicas nas organizações para produzir bens e 
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serviços. A missão também atua diretamente na formação dos objetivos organizacionais 

refletindo a missão da organização, pois objetivos formulados de forma correta são 

consistentes com a missão da organização, neste caso, quaisquer objetivos que não estejam 

alinhados a missão da empresa devem ser abandonados ou revisados (CERTO; PETER, 

1993). 

A terceira etapa do processo de administração estratégica busca selecionar ações que 

façam com que a organização consiga atingir seus objetivos, projetando e selecionando as 

melhores alternativas para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Na formulação 

da estratégia é importante que sejam utilizadas  ferramentas como análise SWOT (Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças)), 

matriz Boston Consulting Group (BCG), entre outras  com o propósito de assegurar o sucesso 

da organização (CERTO; PETER, 1993). 

 Na quarta etapa do processo de administração estratégica é desenvolvida a 

implementação da estratégia, quando se verifica a importância de executar a estratégia de 

forma correta, pois não adianta a organização ter uma estratégia bem formulada se a sua 

execução não for realizada de forma eficaz (Figura 4).  

 

     Figura 4 - Diagnosticando problemas de estratégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Certo e Peter (2009, p. 101) 
 

Conforme Certo e Peter (2009), para que a empresa consiga atingir os seus objetivos 

esta não deve apenas formular, mas também implementar eficazmente suas estratégias. Se 

alguma das etapas for mal realizada, é provável que o resultado esteja comprometido, 

ocasionando uma falha na estratégia global. Conforme o exposto na figura acima pode-se 
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observar que para uma empresa obter sucesso, esta deve ter uma boa estratégia e implementar 

a mesma de forma eficaz. Já na análise roleta russa observa-se que não existe um resultado 

concreto a ser esperado, pois pode ser que a estratégia venha a fracassar, bem como é possível 

que exista um sinal de alerta. Neste caso, a empresa poderá mudar suas abordagens, para 

encontrar novas estratégias mais adequadas. A situação problema ocorre quando uma 

estratégia bem formulada acaba sendo implementada de forma incorreta, neste caso, verifica-

se que ocorre uma preocupação muito grande com a formulação da estratégia, pois existe uma 

maior familiaridade na formulação do que com que a implantação.  

Quando ocorre um problema existe maior probabilidade em revisar a estratégia do que 

questionar se a implementação foi realizada efetivamente, assim, a estratégia é implementada, 

mas continua a falhar. Por fim, a situação de fracasso ocorre quando a estratégia mal 

formulada não é implementada de forma correta, neste caso, mesmo que a estratégia seja 

mantida e implementada de outra forma é provável que venha a falhar novamente e caso a 

organização faça uma reformulação na estratégia e tente implementá-la da mesma maneira o 

resultado mais provável é que venha a ter fracasso novamente. Diagnosticar por que uma 

estratégia não teve êxito nas análises roleta russa, problema ou fracasso para descobrir como 

evitar as dificuldades exige que sejam analisados tanto a formulação da estratégia quanto sua 

implementação, pois ambas estão mutuamente ligadas entre si e precisam que ambas sejam 

eficazes. 

A quinta etapa do processo de administração estratégica retrata o controle estratégico.  

Nessa etapa a organização se preocupa com a monitoração e avaliação de todo o processo 

com o objetivo principal de melhorá-lo e assegurar que exista um perfeito funcionamento do 

que foi planejado. Um modelo geral de controle (Figura 5) descreve como as etapas do 

processo se relacionam, e em razão das medidas de desempenho diferentes dos resultados 

esperados, fazem com que a organização realize as devidas ações corretivas com o intuito de 

que as metas não sofram alterações e sejam neste caso alcançadas. Se os resultados estão de 

acordo com o que foi planejado pela empresa não existe necessidade de realizar ações 

corretivas, bastando neste caso, que o trabalho seja prosseguido. 
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Figura 5 - Um modelo geral de processo de controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Certo e Peter (2009, p. 133) 

 

 

Existem aspectos relevantes que justificam o esforço aplicado no desenvolvimento de 

um planejamento estratégico, de modo que mesmo que não existam garantias de que o futuro 

seja exatamente igual ao que se imagina, pelo menos haverá uma estratégia para administrar 

situações adversas que possam ocorrer. 

 

2.2 O processo de planejamento estratégico 

 

Conforme Costa (2006) o propósito de uma organização está baseado em alguns 

alicerces estratégicos compostos por sua visão, missão, abrangência, princípios e valores e 

opção estratégica. O propósito de uma empresa pode ser definido “como um conjunto de 

elementos básicos que caracterizam aquilo que a organização gostaria de ser no futuro, a sua 

vontade, seu desejo de ser e de agir” (COSTA, 2006, p. 35). O propósito resume sua vontade 

própria, sua autoimagem projetada para o futuro.  

Para o desenvolvimento do planejamento estratégico nas empresas, conforme Oliveira 

(2007, p. 62) têm-se duas possibilidades, sendo a primeira definida tendo “a empresa como 

um todo, aonde se quer chegar e depois se estabelece como a empresa está para se chegar na 

situação desejada” e a segunda definida “em termos da empresa como um todo, como está e 

depois se estabelece onde se quer chegar”.  

O planejamento estratégico em seu processo de elaboração e implementação pode ser 

desmembrado em quatro fases, sendo a primeira o diagnóstico estratégico, a segunda fase é a 
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missão da empresa; depois, são definidos, na terceira etapa, os instrumentos prescritivos e 

quantitativos e na quarta fase o controle e avaliação (OLIVEIRA, 1997).  

A primeira fase compreende o diagnóstico estratégico, quando a organização procura 

definir como está. Nesta fase, são analisados e verificados todos os aspectos ligados à 

realidade externa e interna da empresa. O diagnóstico estratégico se subdivide em quatro 

etapas básicas; sendo, a primeira, a identificação da visão na qual são verificadas quais são as 

expectativas e os desejos que os principais responsáveis pela organização possuem.  

Segundo Tavares (2010), a visão é uma projeção das oportunidades futuras do negócio 

da empresa com esforços concentrados e dedicados à realização destes. Já para Thompson e 

Strickland (2004), a visão permite algumas orientações relevantes do tipo: para onde vamos, o 

que somos e o que fazemos. Ela direciona a organização para um caminho a ser realizado em 

longo prazo e conduz a empresa para onde quer chegar. Desta forma a visão se torna 

fundamental para um bom gestor conseguir alcançar os objetivos da organização, pois este 

saberá quais atividades deve realizar e qual não deve.  

Na segunda etapa do diagnóstico estratégico é feito a análise externa, quando são 

verificadas as ameaças e oportunidades de maneira a impedir ou desfrutar das situações 

apresentadas. 

Na análise de Hitt et al. (2005), as empresas estão vivenciando cada vez mais ambientes 

externos turbulentos, complexos e globalizados que dificultam uma análise correta do 

ambiente. Para enfrentar esta oscilação no setor e para melhorar o grau de compreensão do 

ambiente geral, é adotado o processo para análise do ambiente externo. Este processo deverá 

ser conduzido de forma contínua e compreende quatro atividades, sendo: a primeira a 

investigação minuciosa, cuja finalidade é possibilitar a identificação de mudanças e 

tendências no ambiente; logo após, é realizado o monitoramento quando é feita a 

interpretação por meio de observações contínuas; a próxima atividade é a previsão, quando 

são realizadas as projeções e resultados antecipados; por fim é feita a avaliação, que consiste 

na determinação da ocasião e da relevância das alterações e tendências do setor.  

Conforme Oliveira (1997), esta análise deve ser realizada pela empresa de forma global, 

devendo ser considerados vários fatores, entre eles o mercado nacional e regional, o mercado 

internacional, a evolução tecnológica, fornecedores, aspectos econômicos e financeiros, 

aspectos sócios econômicos financeiros, aspectos políticos, entidades de classe e órgãos 

governamentais, mercado de mão de obra e concorrentes. Segundo Porter (1996), é necessário 

acompanhar as forças macroambientais (econômico-demográficas, tecnológicas, entre outras), 
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e agentes microambientais (clientes, concorrentes, distribuidores, fornecedores), os quais 

modificam a capacidade de obtenção de lucros das empresas. Um sistema de marketing deve 

ser estabelecido para monitorar as mudanças e a administração precisa ter condições de 

identificar as oportunidades e ameaças do novo cenário.  

Conforme Gamble e Thompson Jr. (2012) entender o ambiente das organizações seja no 

setor privado, público ou terceiro setor faz-se necessário, pois o ambiente empresarial está em 

constante transformação. Segundo o mesmo autor para que seja entendido o ambiente das 

organizações são necessários que sejam conhecidas às camadas do ambiente empresarial, 

conforme descrito na (Figura 6). 

 

    Figura 6 - Camadas do ambiente empresarial        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Whittington, Scholes e Johnson (2007, p. 101) 

 

 

A camada geral é chamada de macroambiente, o qual consiste em fatores ambientais os 

quais impactam em maior ou menor grau, neste caso, torna-se essencial entender como as 

mudanças no macroambiente afetam diretamente as organizações.  

No conceito de Torres et al. (2014) as organizações precisam acompanhar o ambiente de 

forma contínua e verificar qual sua posição em relação aos seus concorrentes. Através do 

ambiente, das tendências e evoluções surgem novas oportunidades para as empresas; 

entretanto, também emergem ameaças às quais a empresa deve estar atenta para não correr em 

riscos e insucessos. Em síntese, o autor enfatiza que, tanto novas empresas, como 

organizações que já estão atuando no mercado devem estar atentas e monitorar de forma 
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eficaz qualquer alteração no ambiente que possa influenciar as operações realizadas pela 

organização.  

Na direção de uma melhor definição do conceito de avaliação do setor e do ambiente 

competitivo da empresa Gamble e Thompson Jr. (2012) mencionam que pensar 

estrategicamente sobre o ambiente setorial e competitivo de uma empresa envolve usar alguns 

conceitos e ferramentas analíticos bem validados para obter respostas claras a sete questões: 

(a) quais são as características econômicas dominantes do setor? (b) quais são os tipos de 

forças competitivas que os integrantes do setor estão enfrentando, e qual é a intensidade de 

cada uma delas? (c) quais forças estão impulsionando mudanças, e que impacto essas 

mudanças terão na intensidade competitiva e na lucratividade do setor? (d) quais são as 

posições de mercado ocupadas pelos concorrentes no setor – quem está em forte posição e 

quem não está? (e) quais são os prováveis movimentos estratégicos que os concorrentes farão 

em seguida? (f) quais são os fatores críticos de sucesso competitivo? (g) o setor oferece boas 

perspectivas de lucro?  

Na Figura 7, são apresentados os componentes do macroambiente de uma empresa. 

                    Figura 7 - Os componente macroambientais de uma empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fonte: Gamble e Thompson Jr. (2012, p. 36) 

 

A terceira etapa do diagnóstico estratégico compreende a análise interna, quando os 

pontos fortes, fracos e neutros da empresa são verificados. Segundo Oliveira (1997) na 

definição dos pontos fortes, fracos e neutros da empresa, a estrutura organizacional é um dos 

principais aspectos a serem analisados, pois apenas uma empresa com estrutura 
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organizacional sólida pode alcançar os objetivos de forma adequada. O autor ainda menciona 

que alguns dos fatores a serem verificados na análise interna são os produtos de linha, novos 

produtos, promoção, comercialização, suprimentos, entre outros. 

Segundo Oliveira (2007, p. 81),  

 

[...] a análise interna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes e fracos da 

empresa devem ser determinados diante de sua atual posição e de seus produtos ou 

serviços versus segmentos de mercados. 

 

Certo e Peter (1993) consideram que o ambiente interno está relacionado ao ambiente 

que está dentro da organização e que suas ações possuem impacto imediato na administração 

geral da organização.  

Na mesma linha de pensamento de Certo e Peter (1993), Costa (2012) aborda um tópico 

a mais em relação ao ambiente interno, considerando neste caso, além dos pontos fracos, 

pontos fortes os pontos a melhorar. Os pontos fortes são aqueles aspectos positivos que a 

organização possui, os quais favorecem suas ações para o cumprimento de seus objetivos, já 

em relação aos pontos fracos, estes estão relacionados aos aspectos que prejudicam a 

organização em atingir seus propósitos e finaliza com os pontos a melhorar que são 

“características positivas na instituição, mas não em nível ou grau suficiente para contribuir 

efetivamente para o cumprimento do seu propósito” neste caso, a organização deve trabalhar 

para que estes sejam transformados em pontos fortes ou, ao menos, em pontos “neutros” 

(COSTA, 2012, p. 113). 

A análise interna examina o desempenho e as capacidades da própria organização. As 

empresas que ainda não desenvolveram um Balanced Scorecard vão confiar muito mais na 

informação financeira para avaliar o desempenho (KAPLAN; NORTON, 2008). 

Costa (2012) sugere que depois de listados os pontos fortes, fracos e a melhorar, estes 

devem ser classificados em categorias.  Para tanto, o autor criou uma categorização a qual 

denominou de 10 Ms do autodiagnóstico, contemplando 10 áreas internas, sendo todas 

iniciadas com a letra M. Estas 10 áreas cobrem praticamente todos os pontos internos 

importantes de qualquer instituição conforme demonstrado na Figura 8. 
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                  Figura 8 - Esquema básico do gráfico radar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                         

                              Fonte: Costa (2012, p. 115) 

 

Os tópicos estão colocados em ordem alfabética e em sentido horário, entretanto, não 

existe uma prioridade maior em relação aos 10 itens, neste caso, os mesmos possuem a 

mesma relevância. 

A última etapa do diagnóstico estratégico é a análise dos concorrentes. Esta etapa 

decompõe-se da análise externa e sua análise irá proporcionar a identificação das vantagens 

competitivas da empresa e a dos concorrentes. Conforme Oliveira (1997) os gestores devem 

realizar uma análise criteriosa do ambiente interno e externo em relação aos seus principais 

concorrentes. Destaca-se que a fase do diagnóstico estratégico deve ser a mais realista 

possível, evitando neste caso problemas futuros no desenvolvimento e implementação do 

planejamento estratégico. 

A segunda fase do planejamento estratégico está relacionada à missão da empresa.  

Oliveira (1997) menciona que a missão é a razão de ser da empresa, e que para defini-la deve-

se verificar em qual negócio a empresa irá atuar, bem como em quais atividades a organização 

deverá focar suas ações no futuro.  

Já na concepção de Maximiano (1997, p. 281), determinar a missão “significa 

compreender qual necessidade do mercado a empresa satisfaz. Portanto para especificar a 

missão, é preciso que os administradores procurem responder as seguintes perguntas” o que a 
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empresa está fazendo neste momento? Qual a utilidade para seus clientes? Em que negócio a 

empresa está atuando? Quais são os clientes da empresa? Quais necessidades a empresa está 

oferecendo? Quais papéis a empresa está cumprindo? 

 

Uma declaração de missão visa dar clareza a empregados e stakeholders quanto ao 

propósito geral e da organização. Desse modo relaciona-se com o estabelecimento 

da compreensão e da confiança quanto ao modo como a estratégia da organização se 

relaciona com aquele propósito (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011,  

p. 135).    

 

Oliveira (2007) menciona que a empresa deve ter alguns cuidados no estabelecimento 

da missão. Não basta apenas mencionar o que está fazendo, pois o objetivo principal da 

missão é provocar decisões de mudanças, também é apontado que a definição da missão não 

deveria ser curta e objetiva em excesso, pois este fato poderia dificultar uma melhor clareza e 

compreensão. Deve-se ter atenção também para que a missão não seja muito longa o que 

poderia prejudicar uma melhor assimilação por parte de todos. Finaliza mencionando que a 

missão deve sofrer mudanças, visto que a empresa está exposta a um mercado dinâmico e 

sujeito a influências externas e internas, que podem exigir da empresa a necessidade de 

reavaliar sua missão; assim, é importante estar atento às mudanças de cenários. 

Na fase três são analisados os instrumentos prescritivos e quantitativos, sendo que na 

análise básica visualiza-se como chegar à situação que se pretende, definindo quais estratégias 

deverão ser formuladas para que a empresa consiga chegar à situação em que deseja. Os 

tratamentos prescritivos, conforme esclarece Oliveira (1997), podem ser realizados a partir de 

três etapas, sendo que a primeira consiste no estabelecimento de objetivos, desafios e metas. 

Os gestores devem, então, definir, por meio de várias ferramentas de análises e cenários, o 

objetivo principal a ser alcançado bem como em que direção a empresa envidará seus esforços 

para que consiga atingir os resultados desejados. A organização também deverá definir um 

objetivo funcional o qual estará direcionado aos objetivos intermediários relacionados aos 

setores funcionais da empresa. Sugere-se também um desafio para a organização o qual 

deverá ser constantemente perseguido através de prazos estabelecidos com o intuito que a 

situação desejada seja alcançada. 

A segunda etapa, em relação aos instrumentos prescritivos, refere-se ao estabelecimento 

de estratégias e políticas funcionais. Nesta fase, diferentes técnicas de análise são verificadas, 

entre elas, a estratégia que oferece à empresa condições de definir o caminho mais curto a ser 

perseguido para que o objetivo, a meta e o desafio sejam alcançados. É analisada também a 

política, quando devem ser definidos os níveis de delegação, faixa de valores para a 
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consecução dos objetivos. A política fornece orientação para a tomada de decisões dentro da 

organização proporcionando maior sustentação as estratégias, bem como a tomada de 

decisões. As diretrizes estratégicas compõem a última técnica de análise em relação ao 

estabelecimento de estratégias e políticas funcionais o qual contempla o conjunto estruturado 

dos objetivos, estratégias e políticas da organização. 

Na terceira etapa dos instrumentos prescritivos é verificado o estabelecimento dos 

projetos e planos de ação, devendo ser estabelecidos alguns aspectos a partir das estratégias, 

conforme é definido por Oliveira (1997, p. 74): 

 

Projetos: são trabalhos a serem executados com responsabilidades de execução, 

resultados esperados com quantificação de benefícios e prazos para execução 

preestabelecidos, considerando os recursos humanos, financeiros, materiais e de 

equipamentos, bem como as áreas envolvidas necessárias ao seu desenvolvimento. 

Programas: são os conjuntos de projetos homogêneos quanto ao seu objetivo maior; 

Planos de ação: são os conjuntos das partes comuns dos diversos projetos quanto ao 

assunto que está sendo tratado. 

 

Em relação à fase três, os instrumentos quantitativos consistem na realização das 

projeções econômico-financeiras do planejamento orçamentário que estão ligadas a estrutura 

da empresa necessária à execução dos planos de ação, projetos e atividades previstas. Nesta 

etapa específica são verificados quais os recursos que a empresa irá precisar, bem como quais 

serão as expectativas de retorno para atingir os objetivos, metas e resultados esperados. 

Na quarta fase do planejamento estratégico que compreende o controle e avaliação será 

verificado como a empresa está indo para a situação desejada. O controle é necessário para 

assegurar que as metas e os objetivos delineados sejam alcançados. Neste sentido, alguns 

processos devem ser realizados para que o objetivo principal seja alcançados. 

Segundo Oliveira (1997), o processo de planejamento estratégico é apresentado no 

Quadro 1, cujas etapas já foram explicadas anteriormente. 
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    Quadro 1 - Processo de planejamento estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

     Fonte: Adaptado de Oliveira (1997, p. 76) 

 

  

O processo inicia-se a partir da: 

VISÃO 

Algumas vezes irrealista quanto aos “destinos” da empresa e submetida a uma avaliação racional e 

criteriosa das: 

OPORTUNIDADES        AMEAÇAS 

Em termos de:            Que prejudicarão a empresa            

 - mercados a explorar            e suas oportunidades  

- recursos a aproveitar 

Considerando a realidade da empresa e de seus  

CONCORRENTES 

com seus 

PONTOS FORTES 

PONTOS FRACOS 

PONTOS NEUTROS 

Tudo isso “dentro“ do horizonte estabelecido para 

MISSÃO 

E que deve conduzir à escolha de  

PROPÓSITOS 

A partir de detalhes de  

CENÁRIOS 

Respeitando a 

POSTURA ESTRATÉGICA 

Que possibilita o estabelecimento de 

MACROESTRATÉGIAS 

MACROPOLÍTICAS 

Que orientarão a formalização de 

OBJETIVOS GERAIS 

OBJETIVOS FUNCIONAIS 

Mais realistas que as expectativas e desejos como base para a formulação de  

DESAFIOS E METAS 

Quantificados, que permitirão o estabelecimento, em nível de área funcional de 

ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS 

Capazes de: 

 Tirar proveito dos pontos fortes e oportunidades; 

 Evitar ou eliminar os pontos fracos e ameaças da empresa e que devem ser traduzidas 

em 

 

PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO 

Destinados a orientar a operacionalização do plano estratégico através do 

ORÇAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO 
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2.2.1 Análise SWOT 

 

A análise SWOT foi desenvolvida por Kenneth Andrews e Rolan Christensen, dois 

professores da Harvard Business School. 

Segundo Lobato et al. (2006, p. 67): “SWOT é a sigla de strenghts, weaknesses, 

opportunities and threats (forças, fraquezas, oportunidades, ameaças)”. 

Para Gamble e Thompson Jr. (2012) existe a necessidade de a empresa realizar uma 

avaliação de seus pontos fortes e fracos sendo esta avaliação conhecida como SWOT o qual “ 

fornece a base para elaboração de uma estratégia que capitalize as forças da empresa, procure 

captar as melhores oportunidades e defenda as ameaças a seu bem estar” (GAMBLE; 

THOMPSON, Jr. p. 73, 2012). 

 “Além das tradicionais quatro colunas (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) 

pode-se acrescentar grande profundidade e ideias a uma SWOT com a sua construção em 

torno das quatro perspectivas usadas em um Balanced Scorecard” (PERSON, 2012, p. 26) 

conforme (Quadro 2). 

Quadro 2 - Definição de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças com o BSC SWOT 
 

 Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 

Finanças     

Consumidor     

Operações internas     

Aprendizado e crescimento     

 

Fonte: Person (2012) 

 

Para Whittington, Scholes e Johnson (2011, p. 103) a SWOT “sintetiza as questões 

principais do ambiente de negócios e da capacidade estratégica de uma organização com mais 

chances de causar impacto no desenvolvimento estratégico”. Complementa o autor que sua 

utilidade também está na possibilidade de criar opções estratégicas para futuros cenários. Seu 

objetivo é possibilitar a identificação de quanto suas forças e fraquezas são importantes para 

enfrentar as constantes alterações que o mercado sofre. 

Conforme Pereira (2011), na análise SWOT, procura-se apontar as forças e fraquezas, as 

oportunidades e ameaças internas de uma empresa, sendo que as forças e fraquezas (strenghts 

e weakness, S e W) são responsáveis por evidenciar os aspectos internos da organização como 
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ativos habilidades ou recursos que a organização possui. Já as oportunidades e ameaças 

(opportunities e threats, O e T) dizem respeito aos fatores externos de criação (ou destruição) 

de valor, neste caso, a organização não possui controle sobre estes agentes.  

Já na concepção de Wright, Kroll e Parnell (2000), a análise SWOT se comporta como 

um balizador estratégico relevante, na medida em que possibilita à organização excluir pontos 

fracos nos departamentos em que a organização possui grandes ameaças em relação aos seus 

competidores e tendências adversas no segmento em que atua. Também possibilita 

compreender novas oportunidades a partir de seus pontos fortes. Outro aspecto mencionado 

pelo autor é que possibilita realizar a correção dos pontos fracos encontrados nas áreas ou 

departamentos em que a empresa enxerga novas oportunidades e conclui que a análise 

possibilita monitorar e acompanhar áreas e setores considerados como pontos fortes da 

empresa a fim de que a organização não seja surpreendida por possíveis riscos e incertezas. 

Historicamente, os sistemas de medição de desempenho das organizações eram 

desenvolvidos a partir de indicadores financeiros oriundos dos sistemas contábeis 

tradicionais, entretanto, estes sistemas não apresentam uma correlação entre resultados 

financeiros e opções estratégicas não financeiras que permitem que a organização crie valor 

econômico para seu futuro. Por esta razão, os sistemas de medição baseados exclusivamente 

em indicadores financeiros tornaram-se insuficientes para orientar uma organização em 

ambientes mais competitivos. 

 

2.2.2 Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de Ishikawa é também conhecido como diagrama de causa e efeito e 

possui o objetivo de cruzar a relação existente entre o resultado de um processo, ou seja, seu 

efeito e os fatores deste processo (causas) que afeta o resultado da organização. O diagrama 

de Ishikawa foi desenvolvido por kaoru Ishikawa na década de 40 (VERGUEIRO,2002). 

O diagrama de Ishikawa também chamado de espinha de peixe possibilita a 

identificação das causas e efeitos relacionados com a maioria dos problemas encontrados em 

uma empresa.  

Segundo Ishikawa (1997) este diagrama permite antecipar problemas, bem como 

prevenir os mesmos antes que eles aconteçam.  

Conforme Lins (1993) entre as vantagens do diagram de Ishikawa destacam-se que  o 

foco da questão está no problema, levando a conscientização de que a solução não se 

restringirá a atitudes simples. Outra vantagem está na identificação da necessidade de dados 
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necessário para comprovar a procedência ou improcedência das diversas causas possíveis 

identificadas e é possível também identificar o nível de compreensão que os cooperados 

possuem do problema. 

 

2.2.3 Balanced Scorecard (BSC)  

 

Kaplan e Norton, em 1990, deram início ao estudo intitulado Measuring Performance in 

the Organization of the Future que teve como objetivo principal desenvolver um método de 

avaliação de desempenho, tendo sido consideradas as mudanças sofridas ao longo dos anos 

nos métodos existentes de avaliação de desempenho empresarial e que se baseavam apenas 

em indicadores financeiros, e que, vinham gradativamente se tornando ineficientes. 

“O que diferencia você de seu concorrente é quão bem sua estratégia é executada. Pode-

se desenvolver uma excelente estratégia, mas ela irá falhar se não souber executá-la. O 

Balanced Scorecard é a ferramenta para execução da estratégica” (PERSON, 2012, p. 16). 

 Ainda segundo Person (2012), o BSC não é uma ferramenta de gerenciamento de 

desempenho e seu objetivo visa traduzir estratégia em ação, com o propósito de promover 

uma cultura de alto desempenho. 

No entendimento de Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard é composto de 

quatro perspectivas: financeira, cliente, inovação, aprendizado e crescimento. O BSC 

possibilita que a empresa possua um equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazo, entre 

medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências (leading) e ocorrências 

(lagging) e entre as perspectivas interna e externa de desempenho, possibilitando que a 

estratégia da empresa possa ser interligada por uma série de relações de causa e efeito. Juntas, 

estas medidas descrevem a estratégia da empresa mostrando como os investimentos em 

funcionários, tecnologia, inovação e treinamento melhorariam o desempenho financeiro 

futuro.  

O Balanced Scorecard é um sistema de informação para gerenciamento da estratégia 

empresarial. Traduz a missão e a estratégia da empresa em um conjunto abrangente de 

medidas de desempenho financeiras e não financeiras que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica (PADOVEZE, 2009). 

Kaplan e Norton (1997) alertam que o Balanced Scorecard, proporciona aos executivos 

os instrumentos de que necessitam para alcançar os objetivos de sucesso em longo prazo, pois 

hoje existe muita competitividade entre as empresas e muitas mudanças nos cenários 
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econômicos, por isso é fundamental que a empresa possua um sistema de medição adequado e 

um foco na gestão estratégica. O BSC continua enfatizando o objetivo principal da empresa, 

ou seja, o lucro, mas também inclui vetores de desempenho desses objetivos alcançados 

através das quatro perspectivas do Balanced Scorecard. 

Na mesma linha de pensamento, para Niven (2005), o Balanced Scorecard é um grupo 

de medidas que se originam da estratégia da empresa. As medidas selecionadas no Scorecard 

são informações que serão usadas para comunicar aos funcionários e interessados os 

resultados através dos quais a organização atingirá sua missão e seus objetivos estratégicos.   

O Balanced Scorecard foi desenvolvido pela primeira vez em 1990, quando o Instituto 

Nolan Norton patrocinou um estudo de um ano em várias empresas com o tema Measuring 

Performance in the Organization Future. O estudo foi motivado pela crença de que apenas os 

indicadores contábeis e financeiros estavam ultrapassados e que estas medidas estavam 

prejudicando a empresa no sentido de criar valor econômico no futuro.   

Em 1992, conforme o Balanced Scorecard, começou sua evolução. Por meio de um 

artigo chamado “Balanced Scorecard – indicadores que impulsionam o desempenho”, foi 

determinado um método de medição de desempenho, sendo utilizadas 12 empresas como 

modelo para a validação dessa teoria. O método baseava-se na medição de indicadores 

financeiros e operacionais organizados em quatro esferas: a primeira, a perspectiva financeira; 

a segunda, a dos clientes externos; a terceira, a dos processos internos e a quarta a perspectiva 

do aprendizado e crescimento. O BSC continua com os indicadores financeiros, mas os 

complementa com indicadores referentes a clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento. Nesta fase, portanto, o BSC é inicialmente criado como sendo um conjunto de 

indicadores balanceados nas quatro perspectivas, com o objetivo de auxiliar as empresas a 

mensurar seus indicadores. 

No ano de 1996 é lançado o primeiro livro de Kaplan e Norton chamado “A estratégia 

em ação – Balanced Scorecard”, esta obra marca o início da evolução conceitual do BSC. O 

Balanced Scorecard passa, então, de um simples conjunto de indicadores para ser mais 

abrangente, sendo analisado como uma forma de traduzir a estratégia em ação. Nesta fase os 

objetivos estratégicos são focados e as relações de causa e efeito são definidas, sendo que o 

principal objetivo é verificar e medir em qual situação a estratégia se encontra em relação às 

quatro perspectivas. Outro aspecto em relação ao BSC é a criação dos mapas estratégicos, 

indicadores de desempenho, metas e projetos. 

No final do ano de 1990 até 2001 o BSC é visto de uma nova forma, passando a cuidar 
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da gestão estratégica das empresas. Com a publicação do primeiro livro, a estratégia em ação, 

o BSC passa a ser reconhecido em todo mundo como uma ferramenta de implementação da 

estratégia. O BSC em 2001 consolida-se como sendo parte integrante da gestão da estratégia 

com a publicação do segundo livro Organização Orientada para a Estratégia: como as 

empresas que adotam o Balanced Scorecard prosperam no novo ambiente de negócios. Neste 

livro são abordados principalmente, os chamados Strategy Focused Organization (SFO), o 

BSC passa a colocar a estratégia e a visão no centro da tomada de decisão. Os autores 

concluíram que, a razão pela qual as empresas que utilizam o SFO tenham sucesso na 

implementação de suas estratégias está focada nos cincos princípios da Organização 

Orientada para a Estratégia (Figura 9): 

       Figura 9 - Cinco principios SFOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: 3 GEN – Gestão estratégica (2009, p. 7) 

 

Na Figura 9, os cinco princípios apresentados são: 

- Como transformar a estratégia em termos operacionais; 

- O alinhamento da organização para criar sinergia; 

- Transformando a estratégia em tarefa cotidiana de todos;  

- A transformação da estratégia em processo contínuo; e 

- Liderança executiva para mobilizar a mudança. 

 

Em 2004, é lançado o terceiro livro de Kaplan e Norton, chamado Mapas Estratégicos: 

convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis, no qual é descrito o mapa estratégico 
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como sendo uma excelente forma de explicitar a transformação do ativo intangível em 

resultados tangíveis para as empresas. Esses mapas devem mostrar a relação de causa e efeito, 

ao longo das quatro perspectivas do BSC, sendo que o modelo alinhou processos, pessoas e 

tecnologias com uma proposta de valor para os clientes e com os objetivos dos clientes e 

acionistas. 

No ano de 2006, foi lançado o quarto livro com denominação Alinhamento: utilizando o 

Balanced Scorecard para criar sinergias corporativas, no qual o tema principal tratado se 

relaciona a como alinhar todas as unidades da organização com a estratégia. Kaplan e Norton 

(2006) explicam como o Balanced Scorecard pode, por meio de sua metodologia, alinhar os 

departamentos da organização, fazendo com que todos fiquem de acordo com os objetivos da 

empresa. 

Em 2008, foi lançado The Execution Premium, obra na qual Kaplan e Norton 

exploraram os passos chaves para estabelecer uma relação para a formulação da estratégia, 

desde definir a missão, visão, valores, identificar objetivos estratégicos, quantificar a lacuna 

de valor e desenvolver várias análises estratégicas até a análise da estratégia da empresa. 

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto de 

medidas de desempenho, que junto com as medidas financeiras (curto prazo) e as medidas não 

financeiras (cliente, processos, aprendizado), possibilita a empresa a desenvolver uma gestão 

que permite alcançar seus objetivos através da monitoração do desempenho financeiro e o 

monitoramento dos ativos intangíveis necessários para o crescimento futuro da empresa. 

Neste caso, o grande beneficio do BSC é deixar de ser um sistema de medidas e se 

transformar em um sistema de gestão estratégica (KAPLAN; NORTON, 1997). 

O grande diferencial do BSC está em garantir que a empresa consiga priorizar, em 

longo prazo, medidas que garantam à empresa se tornar orientada para a gestão estratégica; 

com isto, a organização conseguirá maximizar sua riqueza, utilizando além da parte 

financeira, outras três perspectivas, as quais irão proporcionar a sustentabilidade das 

organizações, em longo prazo. 

A perspectiva financeira Kaplan e Norton (1997) menciona que todas as medidas do 

Balanced Scorecard devem estar relacionadas a objetivos financeiros e a estratégia da 

empresa. Os objetivos financeiros servem de referência para os objetivos e medidas das outras 

perspectivas do BSC. Qualquer medida nas perspectivas possibilitará uma relação de causa e 

efeito, tendo como consequência a melhoria do desempenho financeiro. As medidas de 

desempenho financeiro possibilitam diagnosticar se o trabalho estratégico, o de 
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implementação e o de execução estão tendo o resultado financeiro esperado. Entretanto, 

alguns críticos afirmam que hoje as condições mudaram e as medidas financeiras não 

aumentam a satisfação dos clientes, a qualidade, o tempo de ciclo e a motivação dos 

colaboradores.  

Os indicadores de desempenho financeiro mostram se a estratégia adotada pela empresa 

está gerando os resultados esperados pelos seus stakeholders e contribuindo para que a 

empresa alcance seus objetivos. O aumento da produtividade financeira pode ocorrer de duas 

maneiras, pois as empresas podem reduzir seus custos através da diminuição de despesas 

diretas e indiretas, sendo que esta redução de custos irá proporcionar condições para que se 

produza a mesma quantidade, gastando menos com pessoas, insumos, energia entre outros. 

Em outro momento as empresas podem utilizar seus ativos financeiros e físicos com mais 

eficiência, com isto reduzem as necessidades de capital circulante e de capital fixo 

(KAPLAN; NORTON, 2004). Conforme o mesmo autor na perspectiva dos clientes as 

empresas definem o mercado em que irão atuar e os segmentos de clientes que irão atender. 

Estes segmentos irão produzir o componente de receita dos objetivos financeiros da 

organização. As propostas de valor são os aspectos mais importantes para as medidas de 

resultado (satisfação, fidelidade, retenção, captação, lucratividade) na perspectiva dos 

clientes. Kaplan e Norton (1997) alertam que as empresas que não compreenderem estas 

propostas de valor acabarão perdendo mercado para seus concorrentes, pois os mesmos 

percebem esta necessidade e oferecem produtos ou serviços melhores alinhados às 

preferências destes clientes. 

Para Campos (1998), a satisfação e retenção do cliente e o foco no mercado são 

condições que fazem com que as empresas sobrevivam e consigam atingir melhores 

resultados. O mais importante princípio é o respeito pelo valor da satisfação do cliente em 

todos os momentos e pelo conhecimento de como coletar, analisar e utilizar as informações 

dos clientes e do mercado com objetivo de melhorar os negócios da empresa. 

Segundo Kaplan e Norton (1997) a empresa, depois de identificar e focar o segmento 

que irá atuar, deve definir seus indicadores que devem conter um grupo de medidas essenciais 

e outro conjunto de indicadores no qual serão analisados os vetores de desempenho, ou seja, 

os diferenciadores dos resultados oferecidos aos clientes. 

Para Kaplan (2005), adicionar uma métrica de rentabilidade de cliente ao Balanced 

Scorecard é fundamental, pois o aumento da base de clientes não significa, necessariamente, 

maiores lucros, pois muitas vezes a busca por captação de novos clientes, ou maneiras de 
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agradá-los pode resultar em uma diminuição de rentabilidade. O BSC introduziu a métrica de 

clientes no sistema de gerenciamento de desempenho, onde os Scorecards apresentam os 

objetivos relacionados à proposição de valor ao cliente e indicadores de resultado dos mesmos 

como participação de mercado, novos clientes, satisfação e retenção. No entanto, Kaplan 

(2005) alerta que muitas empresas perdem de vista o objetivo máximo da empresa que é o de 

gerar lucro com a venda de produtos e serviços, quando acabam dedicando muitos recursos 

para estes clientes e perdendo receitas com os mesmos, pois as empresas tornam-se obcecadas 

pelo cliente em vez de focarem nos clientes. A forma sugerida pelo autor é aplicar o sistema 

de custo baseado em atividades e orientada pelo tempo (ABC), com o qual as empresas podem 

identificar, prontamente, os relacionamentos não lucrativos com os clientes. O BSC pode 

ajudar os executivos a tomar as ações corretivas necessárias para melhor alinhar os processos 

internos e de clientes com os objetivos de melhorar os resultados financeiros da empresa. 

Portanto, ao mesmo tempo em que é criado valor e lealdade para os clientes através de 

várias formas, verifica-se que existe um custo para isto e para que esta estratégia de 

intimidade diferenciada seja bem sucedida, o valor criado por esta diferenciação, medido por 

altos volumes de venda e altas margens, deve exceder o custo de criação e entrega de produtos 

e serviços customizados. Muitas empresas não decompõem seus custos agregados de forma 

correta no custo para atender seus clientes individuais. Ou elas tratam todos eles como custo 

fixo do período e não levam ao nível do cliente, ou utilizam métodos de alto nível e pouco 

precisos, tais como alocar uma porcentagem da receita das vendas para cada cliente com o 

objetivo de cobrir despesas indiretas abaixo do limite. Conforme Kaplan (2005), o custeio 

Activity-Basead Costing (ABC) poderá resolver este problema, pois poderá orientar as 

despesas indiretas da empresa para os clientes, através das variáveis principais de custo por 

hora de cada grupo de trabalho e o tempo gasto neste recurso. 

Na perspectiva dos processos internos são identificados os processos críticos que a 

empresa apresenta e também implementados aperfeiçoamentos nestes processos, com o 

intuito de atender aos objetivos dos acionistas e clientes. Os processos críticos da organização 

devem ser identificados e resolvidos, para que os objetivos dos clientes e acionistas sejam 

realizados.  

Cada organização possui uma cadeia diferente de valor dos processos internos, 

entretanto, segundo Kaplan e Norton (1997), existe uma cadeia de valor genérica que pode 

servir de modelo para as organizações utilizarem, bastando para isso que as empresas façam 

as alterações que melhor se adaptem a sua realidade (Figura 10). 
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Figura 10 - Perspectiva da cadeira de valores dos processos internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 28) 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997), no processo de inovação, são pesquisadas as 

necessidades dos clientes e depois criados os produtos ou serviços que irão atender aos 

desejos dos clientes. No processo de operações os produtos são criados e oferecidos aos 

clientes. A terceira etapa da cadeia de valor é o serviço ao cliente após a venda ou entrega dos 

produtos. 

Os sistemas usuais de medição de desempenho focam apenas a monitoração e a 

melhoria dos indicadores de custo, qualidade e tempo dos processos de negócios existentes. O 

BSC, ao contrário, faz com que os requisitos de desempenho dos processos internos decorram 

das expectativas de participantes externos. A incorporação do processo de inovação na 

perspectiva dos processos internos possibilitou uma grande evolução nesta perspectiva, pois 

através desta, é dado um enfoque primeiro no segmento de mercado que a empresa quer atuar 

para desenvolver seus produtos e serviços e, depois, no desenvolvimento de produtos e 

serviços para satisfazer a estes segmentos específicos (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Segundo Kaplan e Norton (1997), os processos internos são as tarefas executadas dentro 

da empresa, e possibilitam realizar as necessidades até a satisfação dos clientes. Os processos 

internos críticos devem ser identificados e trabalhados para que a empresa consiga alcançar a 

excelência. Esses processos possibilitam que a unidade de negócios ofereça as propostas de 

valor capaz de atrair e reter clientes em segmentos alvo de mercado, satisfazendo as 

expectativas de seus stakerolders em relação aos retornos financeiros. 

Segundo o entendimento de Costa (2006), é na perspectiva dos processos internos que a 

empresa irá verificar o que deve ser melhorado ou criado para atender as propostas de valor 

definidas para os clientes. Os principais processos internos são organizados pelo BSC, e 

divididos em quatro grupos: processos relacionados à gestão operacional, processos 
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relacionados à gestão de clientes, processos de inovação e processos regulatórios e sociais. 

Na mesma linha de pensamento, Herrero (2005) comenta que a perspectiva do processo 

interno possibilita que a empresa analise se a proposta de valor econômico para o cliente e, 

em consequência, um maior valor de mercado, está sendo atingida e se os valores financeiros 

esperados pelos acionistas estão sendo conquistados e implementados com sucesso. Nesta 

perspectiva são identificados os processos críticos da empresa os quais são essenciais para que 

a proposição de valor seja alcançada e se torne uma vantagem competitiva para a organização. 

É por meio da tradução da estratégia em resultados, que será avaliado se a inovação em 

produtos, a qualidade e a satisfação dos clientes estão sendo alcançadas.. 

Assim, os processos internos desempenham três importantes funções na implementação 

do BSC, sendo que a primeira está focada na organização e nas iniciativas que viabilizam a 

proposição de valor para o cliente; já a segunda função está na contribuição que os processos 

internos oferecem para elevação da produtividade e geração de valor econômico agregado; e, 

a terceira função estaria relacionada aos novos conhecimentos adquiridos, bem como em 

novas competências que os colaboradores precisam ter para gerar valor para o negócio 

(HERRERO, 2005). 

Já na perspectiva do aprendizado e crescimento, Kaplan e Norton (1997) mencionam 

que os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem condições que 

possibilitam a consecução de objetivos nas outras três perspectivas. As empresas que se 

preocupam apenas com o desempenho financeiro em curto prazo, na maioria das vezes 

encontram dificuldades para sustentar investimentos no aumento da capacidade de seus 

colaboradores, sistemas e processos organizacionais. Estes investimentos são relacionados 

como despesas no modelo contábil, de modo que a diminuição destes valores é uma maneira 

de aumentar ganhos em curto prazo.  

Kaplan e Norton (1997) alertam que a falta de aprimoramento de capacidades 

organizacionais, funcionários e sistemas não irão aparecer em curto prazo, mas sim no futuro 

da empresa. O Balanced Scorecard prioriza a importância de investir no longo, e não apenas 

em curto prazo, pois as empresas devem investir também em infraestrutura, pessoal, sistemas 

e procedimentos, se quiserem alcançar um crescimento financeiro no futuro. 

No entendimento de Campos (1998), as consequências de deixar de investir e capacitar 

colaboradores ou melhorar as capacidades dos sistemas e processos só irão aparecer em longo 

prazo, e como dificilmente o gestor irá absorver esta falha, a ênfase acaba se dando na tomada 
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de medidas que favoreçam o rendimento em curto prazo, deixando, muitas vezes, que o 

problema coloque em perigo o futuro da organização. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), a elaboração do Balanced Scorecard divide-se em 

três categorias principais para a perspectiva do aprendizado e crescimento. A capacidade dos 

funcionários é uma das mudanças mais radicais tendo a transformação do papel dos 

funcionários. Modifica-se a fase da era industrial quando estes executavam apenas serviços 

repetitivos e rotineiros passando para utilizar o pensamento da era da informação, na qual os 

colaboradores necessitam usar suas habilidades e inteligência para garantir a proposta de valor 

que a empresa espera, visando à satisfação dos clientes e conseguir, por meio de seus 

colaboradores, que os objetivos definidos na estratégia da organização sejam atingidos.  

Na segunda categoria, a da capacidade dos sistemas de informação, verifica-se no 

ambiente altamente competitivo de hoje, que a motivação e as habilidades dos colaboradores 

são fundamentais para que as metas da organização sejam cumpridas. As informações 

atualizadas dos clientes são fundamentais para que se consiga satisfazê-los e também tentar 

satisfazer suas necessidades emergentes; na terceira categoria, encontra-se a motivação, 

empowerment e alinhamento, pois apesar de as informações estarem disponíveis para os 

funcionários habilitados, muitos não contribuirão para que o sucesso esperado seja alcançado, 

se não forem motivados a agir no interesse da empresa, ou se não tiverem liberdade para 

decidir ou agir. Os colaboradores precisam estar motivados e ter liberdade para tomar 

decisões e iniciar ações.  

O aprendizado e o crescimento da organização vêm de três principais fontes: as pessoas, 

os sistemas de informação e a estrutura e procedimentos organizacionais. O BSC permite que 

sejam encontradas falhas entre as capacitações das pessoas, dos sistemas e dos procedimentos 

e as capacitações requeridas para alcançar os objetivos da empresa. Assim, deve ser analisada 

a contribuição dos treinamentos, sistemas e modelos de gestão que irão contribuir para que a 

empresa consiga atingir os objetivos definidos na sua estratégia (COSTA, 2006). 

O processo de desenvolvimento de relatórios do BSC torna-se importantíssimo no 

processo de gestão da empresa, possibilitando a mesma ajustar as iniciativas estratégias para 

que possam ser direcionadas aos objetivos traçados pelas organizações. Segundo Smack 

(2003), os relatórios do BSC devem apresentar uma visão geral do Balanced Scorecard, e um 

mapa estratégico, segundo o qual os objetivos estratégicos devem ser analisados. Os objetivos 

devem ser apresentados no relatório, sendo cada um deles identificado com uma determinada 

cor (verde, amarelo, vermelho) ou símbolo, os quais mostrarão se os objetivos estão dentro 
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dos parâmetros definidos ou não. Os relatórios devem também possibilitar aos executivos 

analisarem as iniciativas, os indicadores e o desempenho atual da organização.  

O sistema de relatório possibilita vários benefícios para a empresa. As organizações 

alcançam um consenso mais eficaz e profundo em relação ao mapa estratégico e dos 

relacionamentos entre os Scorecards das várias unidades. O processo possibilita que a 

estratégia seja mais discutida e concentra o foco nas expectativas para um melhor 

desempenho em longo prazo em vez de ficar olhando para o passado, ajudando assim a 

organização a reavaliar seus objetivos, indicadores, metas e iniciativas, revisando-as sempre 

que necessário. Em resumo, o programa de relatórios é a maneira de trazer o retorno sobre o 

investimento da empresa no Balanced Scorecard (SMACK, 2003).  

Outra análise importante em relação ao Balanced Scorecard segundo Kaplan e Norton 

(1997) refere-se à estratégia onde esta, é um conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos. O 

sistema de medição deve tornar claras as relações entre os objetivos nas várias perspectivas, 

afim de que elas possam ser gerenciadas. A cadeia de causa e efeito deve interligar as quatro 

perspectivas do BSC.  Neste caso, o BSC deve contar a estratégia da empresa, identificando e 

deixando claras as relações de causa e efeito entre as medidas de resultado e os vetores de 

desempenho desses resultados (Figura 11). 

 
  

 Figura 11- Relações de causa e efeito das quatro dimensões do BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Torres et al. (2014, p. 326) 

 

Na figura, a relação de causa e efeito é representada, por meio das setas, onde é possível 

se perceber que o deslocamento ocorre nos dois sentidos.  

Kaplan e Norton (1997, p. 89), explicam que: 

 

Se intensificarmos o treinamento dos funcionários em produtos, eles adquirirão, 

então, mais conhecimentos sobre a gama de produtos que podem vender; se os 

funcionários passarem a conhecer melhor os produtos, a eficácia de suas vendas, 
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então, aumentará. Se a eficácia das vendas aumentar, as margens médias dos 

produtos que eles vendem, então, também aumentarão. 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997), um scorecard bem realizado deve evidenciar toda 

estratégia da unidade através de uma sequência lógica de relações de causa e efeito. O sistema 

de mensuração deve informar as afinidades existentes entre os objetivos relacionados nas 

quatro perspectivas, de modo que possam ser gerenciadas e validadas. O sistema deve 

identificar e tornar explícita a sequência de hipóteses existentes entre as relações de causa e 

efeito, entre as medidas de resultados e os vetores de desempenho desses resultados. No 

Balanced Scorecard todo elemento selecionado deve ser um elemento de uma cadeia de 

relação de causa e efeito e este deve comunicar o significado da estratégia da empresa. 

Para Costa (2006, p. 16), “a importância de construir um BSC adequado, que mostre o 

caminho que a organização tem que percorrer para conseguir atingir os objetivos definidos na 

estratégia da unidade de negócio, tem impacto no processo de aprendizado organizacional”. 

Ao serem constatadas as hipóteses de causa e efeito entre os objetivos e medidas, as empresas 

podem verificar se suas estratégias estão tendo os resultados esperados e adaptá-las conforme 

suas necessidades. Sem explicitar as ligações de causa e efeito, nenhum aprendizado 

estratégico ocorrerá. 

Para Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard possibilita contar a história da 

estratégia da empresa da unidade de negócios, através da integração das medidas de 

resultados junto com os vetores de desempenho através das relações de causa e efeito. As 

medidas de resultados mostram os objetivos maiores da estratégia e se as iniciativas de curto 

prazo estão proporcionando os resultados esperados. As medidas de desempenho são os 

indicadores de tendência, os quais direcionam o que a empresa deve fazer no presente a fim 

de criar um valor no futuro. As medidas de resultado sem os vetores de desempenho 

proporcionam duplicidade em relação à maneira como os resultados devem ser atingidos, e 

podem levar a ações disfuncionais em curto prazo. 

As relações de causa e efeito possibilitam que seja feito uma filtragem das informações 

com o propósito de diagnosticar se o Balanced Scorecard está refletindo a estratégia da 

organização. O objetivo principal das relações de causa e efeito é atingir os objetivos 

superiores e consequentemente isto permitirá atingir os objetivos da organização. Através 

destas relações, a história da estratégia é contada aos principais personagens da empresa 

(acionista, cliente, líderes de processos e demais membros da equipe de colaboradores). “Este 

método de causa e efeito entre os objetivos forma um fluxo de valor que conduz até a visão da 
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organização” (HERRERO, 2005, p. 207). A análise das relações de causa e efeito possibilita 

que a empresa defina qual seu foco e qual as prioridades da organização, visto que os 

objetivos que não são importantes para a realização da estratégia não são colocados no BSC. 

Kaplan e Norton (1997) mencionam que aquilo que não é medido não pode ser 

gerenciado, assim, indicadores de desempenho estratégico, são aqueles definidos pela direção 

para medir o desempenho da estratégia e do alcance dos objetivos estratégicos. Através dos 

indicadores é possível que a organização verifique se a estratégia da empresa está sendo 

alcançada ou se é preciso fazer algum ajuste para que se consiga atingir as metas, os objetivos 

e a visão de futuro. Portanto, os indicadores de desempenho estão diretamente vinculados aos 

objetivos estratégicos. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), um bom scorecard deve conter uma combinação de 

medidas de resultado e vetores de desempenho, pois assim pode-se verificar se a estratégia 

está sendo implementada com sucesso. Um bom Balanced Scorecard deve ser uma 

combinação adequada de resultados (indicadores de ocorrências) e impulsionadores de 

desempenho (indicadores de tendências) ajustados à estratégia da unidade de negócios.  

Os indicadores de resultado representam as consequências das ações previamente 

praticadas, enquanto os indicadores de tendência são as medidas que levam ou orientam aos 

resultados atingidos pelos indicadores de resultado. Para Niven (2005), o que diferencia as 

empresas são seus principais indicadores, onde são identificadas as atividades e processos 

específicos que são essenciais para levar esses indicadores de resultados ao sucesso.  

“A medição é essencial. Se não podemos medir, não podemos controlar. Se não 

podemos controlar não podemos gerenciar. Se não podemos gerenciar não podemos melhorar. 

Se não pudermos melhorar não podemos sobreviver” (CAMPOS, 1998, p. 123). Por meio 

dessas medidas é possível definir os objetivos que devem ser estabelecidos para se chegar 

onde se deseja, pois se não forem realizadas as necessárias medições e comparações, 

dificilmente será possível identificar os pontos que deverão ser melhorados. 

A partir desta base, Campos (1998) revela que a medição do desempenho não é tarefa 

simples, pois na maioria das vezes são muito complexas e importantes, e são facilmente mal 

interpretadas e mal utilizadas. O problema disto tudo está relacionado às pessoas que: 

-  definem os objetivos; 

-  desenham o processo; 

-  ajudam a implementar o sistema; 

-  executam a medição; 
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-  devem agir com responsabilidade ao interpretar o sentido das medidas obtidas; 

-  devem atuar para melhorar os processos. 

A grande dificuldade não está no entendimento dos indicadores de desempenho, mas na 

operacionalização dos sistemas. Assim não basta fazer, mas principalmente o como fazer é 

que determinará a obtenção do sucesso. No mundo atual é comum constatar que as empresas 

verificam apenas a medição de desempenho no controle de custos internos, como indicador de 

produtividade, e como a melhoria é percebida pelo cliente como indicador de qualidade. 

Entretanto além dos indicadores financeiros e da perspectiva dos clientes, é importante medir 

outros indicadores para que a tomada de decisões possa ser voltada para a solução de 

problemas, muitas vezes centrados nos processos internos ou na atitude, despreparo ou 

comportamento dos colaboradores. Os sistemas de medição acabam não tendo os resultados 

esperados por causa da cultura interna que muitas vezes não compreende a necessidade de 

coletar os dados e fazer as devidas avaliações sobre os resultados. 

É preciso que a organização tenha dados confiáveis relativos ao desempenho de cada 

unidade de negócio, pois só assim os gestores poderão planejar e estabelecer objetivos que 

poderão ser medidos e avaliados após a execução, possibilitando que sejam desenvolvidas as 

ações corretivas necessárias. 

 Conforme Campos (1998, p. 125), 

 

É fundamental que os indicadores espelhem os processos de negócio, em especial as 

partes que agregam valor para o cliente externo, e demonstrem a eficácia das 

atividades e tarefas. O objetivo é que a medição do desempenho possa sempre estar 

orientada a promover mudanças que permitam a organização alcançar liderança 

competitiva. 

 

As organizações devem selecionar com cuidado os indicadores, pois sua utilização em 

excesso pode trazer sérios problemas para a empresa. A empresa que adota muitos 

indicadores corre o risco de diminuir seu foco estratégico e desperdiçar seu tempo com 

atividades operacionais. 

Segundo Coffey (2005), os indicadores estratégicos são fundamentais para transformar 

o Scorecard da teoria à prática. Um dos grandes desafios para a implementação do BSC pode 

estar relacionado aos indicadores estratégicos, devidas falhas neste processo são as principais 

causas de fracasso na implementação do Balanced Scorecard. Muitas empresas cometem o 

erro de dar um foco exclusivo aos indicadores financeiros ficando presas ao passado e 

deixando de lado os fatores que impulsionam a empresa no futuro.  

O mesmo autor menciona que é possível através de um processo simples superar estas 
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armadilhas através de três etapas, que simplificam a aplicabilidade dos FCS: identificar os 

atores críticos de sucesso que impulsionam o objetivo; desenvolver indicadores potenciais 

para cada um desses fatores críticos de sucesso; e selecionar os indicadores mais adequados 

da lista de possíveis indicadores (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - FCS e os respectivos indicadores (Três passos para o desenvolvimento de bons indicadores) 

 

Empresa FCSs Indicadores 

Oficina de equipamentos 

elétricos; 

 

Objetivo estratégico: 

Reduzir custos dos 

consertos 

Reduzir quantidade material 

descartado como inútil 

Custo do material descartado 

como inútil 

Reduzir o retrabalho Custos do retrabalho 

Manter a eficiência da linha Produtividade da linha de 

produção; 

Produtos em processo. 

Pizzaria 

Objetivo estratégico: 

Proporcionar excelente 

experiência de entrega 

Rapidez das entregas Prazo desde o recebimento 

do pedido à entrega do 

produto 

Exatidão das anotações dos 

pedidos 

Reclamações de clientes 

sobre itens entregues c/ erro 

 

Fonte: Kaplan e Norton (2005, p. 3) 

 

Para Campbell (2005), a organização deve selecionar seus indicadores com cuidado, 

pois um excesso de indicadores pode fazer com que os colaboradores da organização não 

consigam visualizar quais ações que devem tomar para executar os objetivos estratégicos. O 

uso em excesso de indicadores por parte da organização faz com que a empresa perca o foco e 

o direcionamento, pois fica cuidando de alguns indicadores operacionais que são irrelevantes 

para uma análise gerencial (NORTON, 2005). 

Na composição do Balanced Scorecard os mapas estratégicos possibilitam a 

visualização das relações existentes de causa e efeito existentes nas quatro perspectivas. 

Conforme Kaplan e Norton (2004), o mapa estratégico mostra de uma forma uniforme e 

consistente, qual a estratégia que a empresa pretende executar, facilitando a definição e o 

gerenciamento de indicadores e objetivos. O mapa estratégico representa o elo entre a 

formulação e a implementação da estratégia entre as perspectivas de aprendizado e 

crescimento (A&C), perspectiva interna (PI), perspectiva de clientes (CLI) e perspectiva 

financeira (FIN) conforme demonstrado na (Figura 12). 
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     Figura 12 - Exemplo de um mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Torres et al. (2014, p. 327) 

 

Segundo Herrero (2005), o mapa estratégico possui diferentes funções no processo de 

elaboração do BSC, tendo como principal função descrever como a organização irá criar valor 

ao longo do tempo. O mapa estratégico estabelece uma relação entre as atividades de 

formulação e implementação, mostrando como a estratégia será executada pelos executivos e 

pelos funcionários. 

Para Kaplan e Norton (2005, p. 100), 

 

Os mapas estratégicos definem os objetivos para o crescimento da receita, os 
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mercados alvo em que ocorrerá o crescimento lucrativo, as proposições de valor que 

levarão os clientes a fazer mais negócios, com margens mais elevadas, o papel 

critico da inovação e da excelência em produtos, serviços e processos, e os 

investimentos necessários em pessoas e sistemas para gerar e sustentar o 

crescimento projetado.  

 

Segundo o mesmo autor, o mapa estratégico ajustado à estratégia da empresa, 

possibilita descrever como os ativos intangíveis podem melhorar o desempenho nos processos 

internos da empresa.  Por meio do mapa estratégico é possível que à empresa esclareça a 

estratégia aos seus acionistas, divulgue a mesma aos seus colaboradores, alinhe as unidades de 

negócios, departamentos e foque os processos gerenciais, entre outros benefícios.  

O alinhamento organizacional e o Balanced Scorecard devem possuir uma sinergia, 

visto que a economia global atualmente está baseada no conhecimento e na informação.  Este 

novo cenário faz com que as empresas tenham que buscar novas formas de estruturas e novas 

formas para criar sinergias. Uma maneira para que isto ocorra é a implantação de sistemas de 

gestão efetivos em todas as unidades de negócio, com todos os gerentes seguindo estratégias 

semelhantes. A maioria das empresas está procurando misturar unidades funcionais 

centralizadas e unidades de negócio descentralizadas, com o objetivo de coordenar melhor 

suas atividades e criar sinergias. 

As organizações, dessa forma, deveriam abandonar a busca pela estrutura perfeita. Ao 

invés disso, deveriam escolher uma estrutura que seja razoavelmente compatível com sua 

estratégia, que trabalhe sem maiores conflitos e que olhe para o sistema, completando o 

processo de alinhamento. Deve-se desenhar um sistema personalizado de desdobramento de 

mapas estratégicos vinculados ao BSC com o objetivo de sintonizar toda a estrutura 

organizacional com a estratégia (KAPLAN; NORTON, 2005).  

Para Kaplan e Norton (2005), as quatro perspectivas do BSC fornecem uma forma 

natural de categorizar os vários tipos de proposições de valor a empresa que contribui para as 

sinergias corporativas, neste caso, encontra-se na sinergia de perspectiva financeira o objetivo 

de adquirir e integrar eficientemente outras empresas; operar processos de governança e 

monitoramento excelentes pelas diversas empresas; desenvolver uma marca comum por todas 

as múltiplas unidades de negócio; e alcançar escala ou habilidades especializadas nas 

negociações com entidades externas tais como fornecedores, governos, sindicatos e 

fornecedores de capital, já na sinergia de perspectiva de clientes é necessário que seja 

entregue, de maneira consistente, uma proposição de valor comum por toda uma rede de 

varejo ou de atacado dispersa geograficamente; desenvolver clientes comuns por meio da 

combinação de produtos ou serviços das múltiplas unidades para oferecer vantagens distintas: 



51 

 

 

 

baixo custo, conveniência ou soluções personalizadas.  

Na sinergia de perspectiva de processo interno: explorar as competências principais que 

alavancam a excelência em tecnologia de produto ou de processo em todas as múltiplas 

unidades de negócio. Os exemplos incluem competências na fabricação de microeletrônicos, 

optoeletrônicos, desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de novos produtos e 

sistemas de distribuição e produção just-in-time que resultem em vantagem competitiva nos 

múltiplos segmentos da indústria. As competências principais também podem incluir o 

conhecimento de como operar eficientemente em determinadas regiões do mundo; e atingir 

economias de escala por meio de recursos compartilhados na produção, gestão de risco, 

pesquisa, distribuição ou marketing.  

Na sinergia de perspectiva de aprendizado e crescimento: aprimorar o capital humano 

por meio de recrutamento de RH excelente, treinamento e práticas de desenvolvimento de 

liderança por todas as múltiplas unidades de negócio; desenvolver uma tecnologia comum tal 

como uma plataforma ou canal que orientado para o setor, a fim de que os clientes acessem 

um amplo conjunto de serviços da empresa compartilhados por todas as múltiplas divisões de 

serviço e de produtos; e compartilhar capacidades de melhores práticas por meio do 

gerenciamento de conhecimento que transfere excelência de qualidade no processo por todas 

as múltiplas unidades de negócio. 

A maioria das empresas são essencialmente portfólios de unidades de negócio e 

unidades de serviço compartilhado. Para que a empresa consiga agregar valor ao conjunto 

destas unidades, ela deve alinhá-las, criando sinergias. Para Kaplan e Norton (2005), este é o 

domínio da estratégia empresarial, ou seja, definir como as matrizes agregam valor a seu 

conjunto de unidades de negócio e de serviço funcional ou compartilhado. Quando a empresa 

alinha as atividades de suas unidades de negócio e de suporte díspares, ela consegue criar 

novas fontes de valor chamadas valor derivado da empresa. A sinergia irá ocorrer quando o 

nível corporativo da empresa identificar e coordenar as atividades de suas unidades de 

negócio descentralizadas. 

As quatro perspectivas da unidade de negócio do BSC estão interligadas por uma 

relação de causa e efeito e esta mostra como as unidades ajudam a criar valor para o acionista 

através da relação com os clientes, resultado da excelência nos processos internos que são 

aprimorados continuamente e aperfeiçoados pelo alinhamento de pessoas, sistemas e cultura. 

As proposições agrupadas de valor e as atividades de criação de valor de cada unidade 

de negócio se combinam para formar uma proposição de valor da empresa. O BSC da 



52 

 

 

 

empresa articula seu papel na criação de sinergias em cada perspectiva do Balanced 

Scorecard e em todas as unidades de negócio. 

Conforme Kaplan e Norton (2004), os ativos intangíveis representam o conhecimento 

existente na organização os quais proporcionam criar vantagem ou capacidades nos 

empregados da empresa para satisfazerem as necessidades dos clientes. Os ativos intangíveis 

comportam uma série de itens como marca, direitos autorais, conhecimentos da força de 

trabalho, liderança, sistemas de informação, processos de trabalho entre outros. Através de 

análises em várias organizações Kaplan e Norton identificaram seis objetivos que aparecem 

de forma recorrente nos mapas estratégicos e no Balanced Scorecard das organizações, sendo 

o primeiro o capital humano: Competências estratégicas: a disponibilidade de habilidades, 

talento e conhecimento para executar as funções requeridas pela estratégia (presente em 80% 

dos scorecards); o segundo o capital da informação: informações estratégicas: disponibilidade 

de sistemas de informação, e de softwares de gestão do conhecimento necessários para 

suportar a estratégia (presente em 80% dos scorecards); o terceiro capital organizacional: 

cultura: conscientização e internalização da missão, visão e dos valores comuns, necessários 

para implementar a estratégia (presente em 90% dos scorecards); o quarto liderança: 

disponibilidade de líderes qualificados, em todos os níveis hierárquicos, para melhorar a 

performance da organização na execução da estratégia (presente em 90% dos scorecards); o 

quinto alinhamento: alinhamento das metas e incentivos com a estratégia em todos os níveis 

hierárquicos (presente em 70% dos scorecards); e o sexto objetivo trabalho em equipe: 

compartilhamento dos conhecimentos e recursos das pessoas  com potencial estratégico 

(presente em 60% dos scorecards). 

Estes objetivos mostram importantes ativos intangíveis e fornecem informações 

importantes para integrá-los com a estratégia da empresa. Segundo Domeneghetti (2008), os 

valores tangíveis são facilmente copiados, enquanto que os intangíveis fazem a diferença no 

valor econômico da empresa. “O intangível gera valor e não resultado”.  Muitas vezes a 

empresa acaba focando apenas a gestão de resultados de curto prazo, aniquilando importantes 

investimentos em projetos ligados a ativos relevantes a sua competitividade de médio e longo 

prazo, tais como inovação, conhecimento, sustentabilidade, qualidade, treinamento, entre 

outros. A Figura 13 mostra um modelo para mensuração dos ativos intangíveis. 

 

 

 



53 

 

 

 

         Figura 13 - Modelo para mensuração de ativos intangíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Kaplan e Norton (2004, p. 217) 

 

Conforme Kaplan e Norton (2000) para que a empresa se torne orientada para a 

estratégia, a mesma deve desenvolver os cinco princípios SFOs; sendo o primeiro princípio 

definido em mobilizar a mudança por meio da liderança executiva; o segundo princípio 

converter a estratégia em processo contínuo; o terceiro transformar a estratégia em tarefa de 

todos; o quarto princípio sendo alinhar a organização a estratégia e finaliza com o quinto 

princípio traduzir a estratégia em termos operacionais. As empresas do mundo inteiro se 

transformam para uma competição centrada na informação, sua capacidade de explorar os 

ativos intangíveis tem se tornado o grande pilar de sustentação das organizações em relação 

aos os ativos tangíveis. 

A fonte de valor transferiu-se de ativos tangíveis para ativos intangíveis. Um conjunto 

consistente de melhores práticas constitui o núcleo de uma abordagem gerencial bem 

sucedida, na Figura 14 observam-se os cinco princípios SFO necessários para uma empresa 

ser orientada a estratégia. 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Figura 14 - Os cinco princípios SFOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Kaplan e Norton (2000, p. 4) 

 

O BSC é a pedra fundamental de uma organização orientada para a estratégia (SFO), no 

entanto apenas a implementação do Balanced Scorecard não é suficiente para se criar uma 

organização orientada a estratégia. Através da combinação de outras práticas gerenciais o 

BSC, pode auxiliar a organização a aproveitar sua habilidade para executar a estratégia e 

tornar-se orientada a estratégia. 

 Norton (2005) desenvolveu uma metodologia para avaliar o progresso de uma empresa 

para se tornar uma organização orientada a estratégica. Por meio de um sistema de feedback 

interno é possível que a organização verifique como está se desenvolvendo o processo SFO. 

Este método divide-se em quatro etapas (HBS, Balanced Scorecard Report, Reprint B0509A, 

2005) sendo a primeira etapa avaliar as práticas de gestão da estratégia de sua empresa; a 

segunda etapa tem o propósito de compara sua empresa ao perfil de melhor prática SFO; a 

terceira etapa possui o objetivo de desenvolver recomendações e um roteiro para cobrir 

qualquer lacuna em competências de gestão da estratégia; e a quarta etapa reavaliar 

periodicamente para verificar o progresso e realizar correções de percurso. 

 

2.3 Organizações cooperativas e do terceiro setor 

 

A expressão terceiro setor é uma tradução do termo em inglês third sector, que, nos 

Estados Unidos da América (EUA), é usado junto com outras expressões, como organizações 

sem fins lucrativos ou setor voluntário. No Brasil, e nos demais países da América Latina, 
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utiliza-se a expressão sociedade civil, que pode ser compreendida “como um conjunto de 

associações e organizações livres, não pertencentes ao Estado e não econômicas que, 

entretanto, têm comunicação com o campo público e com os componentes sociais” 

(ALBUQUERQUE, 2006, p. 19). 

Já o terceiro setor para Hudson (1999) consiste em organizações cujos objetivos 

maiores são sociais. A essência do setor contempla instituições de caridade, organizações 

religiosas, organizações comunitárias, sindicatos, associações profissionais e outras 

organizações voluntárias.  O autor enfatiza ainda que as organizações do terceiro setor são 

criadas e mantidas por pessoas que acreditam na causa da organização e que modificações se 

fazem necessárias sendo as mesmas as próprias executoras destas mudanças. O terceiro setor 

possui a função de cumprir um papel social e, muitas vezes, acaba realizando serviços que o 

Estado deveria realizar. As organizações cooperativas são um caminho para o 

desenvolvimento sustentável, pois conseguem promover a inclusão social permitindo que seus 

cooperados possuam uma melhor distribuição de renda, bem como potencializam a economia 

local.  

Para Bialoskorski Neto (2012, p. 1) o cooperativismo passa por uma grande 

transformação, sendo a mais importante “relacionada à democracia, essência da ‘alma’ 

cooperativista. Cooperativa é democracia pura, distributivista e econômica”. O autor ainda 

comenta que o sistema cooperativista é construído de acordo com alguns princípios que 

caracterizam a forma de atuação das cooperativas. Esses princípios são: a) a democracia; b) a 

adesão livre e voluntária; c) a neutralidade política e religiosa da empresa; d) o fomento à 

educação cooperativista; e) o retorno pro rata das sobras das operações (BIALOSKORSKI 

NETO, 2012). 

Neste caso, as economias cooperativas são situadas entre as economias particulares dos 

cooperados de um lado, e o mercado, do outro. Na sociedade Cooperativa, o cooperado 

assume, na instância as atribuições de usuário da empresa e seu gestor, transferindo funções 

de sua economia individual para a empresa Cooperativada. Bialoskorski Neto (2012) 

menciona que a Cooperativa pode ter duas funções-objetivo, ou seja, na primeira opção 

verifica-se que o objetivo é a maximização de resultados econômicos, nesse caso, a 

Cooperativa objetiva um melhor resultado financeiro no mercado, pela geração de um melhor 

desempenho e, neste caso, poderá distribuir melhores sobras para seus cooperados. Esta 

função-objetivo é uma particularidade na nova geração de cooperativas dos EUA. Destaca-se 

que esta prática utilizada nos EUA não está presente no Brasil. A segunda função-objetivo, o 
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qual está muito presente no Brasil, é a de proporcionar benefícios aos associados, neste caso, 

são investidos o ganho nos membros e não nas distribuições de sobras aos cooperados. 

Para Pinho (1977, p. 23) cooperativismo significa “movimento que tem por objeto a 

promoção de um sistema de produção, repartição e consumo, fundado na dupla qualidade de 

associado-usuário-empresário”.  

As cooperativas no Brasil estão em alta, seja em qualquer segmento, neste caso, 

“entende por Cooperativa a união de pessoas, cujas necessidades individuais de trabalho, de 

comercialização ou de prestação de serviços em grupo, e respectivos interesses sociais, 

políticos e econômicos, fundem-se nos objetivos coletivos da associação” (CRÚZIO, 2010, p. 

7). É possível constatar que as cooperativas de trabalho estão crescendo e tornando-se cada 

vez mais importante dentro do processo produtivo. Segundo Rech (1991), as cooperativas de 

trabalho agrupam trabalhadores com o objetivo de se autoproporcionar ocupação estável, 

executar trabalhos sem ter um patrão ou empresário definido. O princípio básico é o de 

cogestão, sistema no qual os associados são os próprios donos da entidade, tendo sua 

remuneração correspondente ao volume de seu trabalho.  

Devido à sua grande variedade tipológica, as cooperativas “integram-se tanto na 

atividade produtiva, como nas unidades domésticas para o exercício profissional comunitário 

ou para a satisfação das necessidades das famílias, relativamente ao consumo de bens e 

serviços” (PINHO, 1977, p. 7). Na empresa Cooperativa os associados são os usuários e 

também os empresários, assumindo neste caso os riscos e repartindo os ganhos ou as perdas 

entre si, investindo capital, energia no empreendimento de caráter econômico.  

Os cooperativismos se propõem a atingir alguns objetivos; entre eles, encarar o homem 

em primeiro plano, considerando-o como fim e não como meio; produzir e distribuir produtos 

para satisfazer as necessidades humanas e não gerar enriquecimento; fazer do consumo a base 

do sistema de produção e distribuição; aproximar o consumidor das fontes de produção, 

eliminando os atravessadores; valorizar o indivíduo através da associação; incentivar a 

harmonia social, através da satisfação das necessidades familiares; melhorar a qualidade de 

vida do homem, através da valorização de seu trabalho; racionalizar os métodos de trabalho, 

através da melhor utilização dos recursos e estimular a união, a cooperação mútua e a 

solidariedade (NORONHA, et al. 1976).  

Segundo Rech (1991), as cooperativas são compostas por dois elementos que 

proporcionam sustentação estrutural, ou seja: o elemento social, no qual a Cooperativa é uma 

entidade integrada por um conjunto de pessoas e o elemento econômico que trata de um 
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empreendimento comum, baseado na dedicação, esforço e ajuda mútua com o objetivo de 

atender as suas próprias necessidades socioeconômicas. Dessa forma, “em resumo trata-se de 

uma sociedade de pessoas que têm o objetivo de se dedicar a atividades econômicas, seja de 

produção, seja de consumo, de trabalho, etc.” (RECH, 1991, p. 22). 

Rech (1991) menciona que existem 10 princípios fundamentais, sendo o primeiro o do 

livre acesso e adesão voluntária, o qual define que as cooperativas são abertas para que as 

pessoas, que se assim desejarem, dela possam participar, entrando ou saindo sem maiores 

dificuldades, entretanto, as devidas normas devem estar definidas no estatuto da entidade. Já 

no segundo princípio, é definida a organização democrática, estabelecendo que cada 

associado possui direito a um voto, diferente das sociedades comerciais, nas quais as pessoas 

exercem seu direito proporcionalmente ao capital investido. No terceiro princípio, tem-se o 

limite de juros sobre o capital, pois as cooperativas necessitam, para começar a funcionar, que 

os sócios entrem com um capital inicial o qual é distribuído por meio de quotas-partes. O 

quarto princípio retrata a distribuição dos excedentes entre os sócios, na proporção de suas 

operações ou a destinação dos excedentes para finalidades comuns para todos os cooperativos. 

O quinto princípio refere-se à promoção da educação, pois a Cooperativa deve investir parte 

de suas sobras na educação, assistência técnica e social de seus associados e suas famílias. No 

sexto princípio trata da neutralidade política e religiosa, destacando que não deve existir 

nenhum tipo de discriminação, seja social, seja política, racial ou religiosa em relação ao 

ingresso ou ao tratamento dos associados da Cooperativa. O sétimo princípio trata das vendas 

à vista, referindo que as vendas não podem ser feitas a prazo sob a pena de comprometer a 

administração e o capital de giro necessário para gerir a Cooperativa. No oitavo princípio, 

encontram-se a pureza e exatidão nos pesos e nas medidas dos produtos, devendo existir a 

garantia de honestidade em relação aos produtos entregues às pessoas que os compram da 

Cooperativa. O nono princípio refere-se à realização de operações, preferencialmente, com 

associados e, finaliza-se, com o décimo princípio que é a venda a preços justos, devendo 

existir um balizamento junto aos preços praticados pelo mercado, para que não haja 

destruição da concorrência formada por pequenos comerciantes (RECH, 1991).  

 

2.4 Planejamento estratégico em cooperativas 

 

A constituição jurídica das cooperativas, baseada na Lei nº 5.764, de 1971, não pode ser 

considerada, por si só, uma vantagem competitiva, se estas não “consolidarem modelos de 
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gestão eficientes, eficazes e efetivos, os quais proporcionem sustentação para que as 

cooperativas tenham vantagens competitivas reais, sustentadas e duradouras” (OLIVEIRA, 

2011, p. 4).  A razão para ocorrência desta situação justifica-se pelo fato de considerar como 

normalidade que as cooperativas, com o passar dos anos, devem ir perdendo determinadas 

benevolências governamentais e, neste caso, quando esta hora chegar, as vantagens 

competitivas baseadas na constituição jurídica irão se perder. 

Percebe-se que as cooperativas vêm apresentando algumas evoluções durante estes anos 

e a tendência é que cada vez mais estas, se fortaleçam. Diante disto, pode-se verificar que será 

enfatizado o acréscimo do nível de cooperação entre pessoas, grupos, atividades, visto que, 

existe cada vez mais uma maior dificuldade de se enfrentar a competitividade acirrada entre 

as empresas, neste caso, as pessoas procuram-se agrupar-se para buscarem de resultados 

comuns e compartilhados; observou-se também que existe uma ampliação e fortalecimento do 

nível de concorrência entre empresas e cooperativas, o que resulta na dificuldade de se manter 

uma vantagem competitiva, pois existe neste caso, uma redução de preços e aumento de 

custos diminuindo cada vez mais as margens financeiras. A concorrência se tornou um 

aspecto muito complicado, na medida em que as cooperativas começaram a concorrer entre si.  

Neste caso, as vantagens das cooperativas, conforme Oliveira (2011, p. 8), precisam ser: 

- reais, pois devem ser reconhecidas pelo mercado, representadas pelos cooperados e 

pelos clientes em geral; 

- sustentadas, pois as cooperativas devem ter um conjunto de pontos fortes que 

proporcione toda a sustentação para que suas vantagens competitivas sejam efetivas; e 

- duradouras, pois se espera que mantenham durante um período de tempo, inclusive 

para que se possam consolidar no mercado. Ou seja, deve representar a personalidade da 

cooperativa. 

Verifica-se que as estruturas organizacionais estão cada vez mais enxutas, neste caso, 

faz-se necessário que processos decisórios sejam ágeis e eficazes com preços competitivos de 

seus produtos e serviços oferecidos aos seus cooperados bem como ao mercado em geral. 

Outro aspecto a mencionar é que existe evidência de que ser o maior muitas vezes não quer 

dizer ser o melhor; aumento de fusões entre cooperativas; redirecionamento da estrutura do 

poder; qualidade total como premissa e não como objetivo a ser alcançado; aceleração da 

evolução tecnológica; redução do ciclo de vida dos produtos, serviços e negócios; redução do 

nível de desperdício das cooperativas; globalização das atividades das cooperativas; atuação 
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no novo contexto ecológico e profissionalização dos cooperados e das cooperativas 

(OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Oliveira (2011) os problemas mais comuns que ocorrem nas cooperativas 

podem ser elencados no Quadro 4, apresentado a seguir: 

 

Quadro 4 - Problemas mais comuns que ocorrem nas cooperativas 

 

Falta ou esquecimento da 

educação cooperativista 

por parte dos cooperados 

Este pode ser considerado o principal problema das 

cooperativas e de todo o sistema, pois consolida a ruptura do 

cooperado com a Cooperativa. 

Falta de cooperação entre 

as cooperativas quanto a 

suas atividades e a seus 

negócios. 

As cooperativas, de acordo com um plano geral estruturado 

pelo sistema cooperativista, devem desenvolver forte interação 

com os jovens e os filhos dos cooperados, visando consolidar 

uma nova situação em que a educação cooperativista torne-se 

real, sustentada duradoura. 

Inexistência de 

adequados modelos de 

gestão nas cooperativas 

Esta situação provoca, inclusive, significativa falta de aplicação 

de modernos instrumentos administrativos. 

Aplicação de modelos de 

gestão muito 

centralizados. 

Neste contexto, se consolida uma administração 

presidencialista, que pode levar a problemas administrativos e a 

resultados operacionais inadequados. As cooperativas devem 

aplicar modelos de gestão voltados para resultados cooperados 

e compartilhados, bem como sustentados em inovação, 

criatividade e diferencial competitivo. O modelo do eu sozinho 

já morreu, sendo este o mesmo destino das cooperativas que 

estiverem adotando esse tipo de modelo de gestão. 

Não saber trabalhar, 

adequadamente, com a 

concorrência. 

É importante destacar que a concorrência se torna, de forma 

gradativa e acumulativa, cada vez mais forte e atuante. Deve-se 

lembrar que as cooperativas normalmente, não sabem ou não se 

preocupam em: efetuar análises estruturadas dos concorrentes 

atuais; identificar as possibilidades de surgimento de novos 

concorrentes, os quais, geralmente, trazem novas tecnologias e 

novas e fortes vantagens competitivas; identificar as vantagens 

competitivas que o mercado quer comprar; identificar as 

vantagens competitivas que os concorrentes estão 

operacionalizando no mercado; e identificar suas próprias 

vantagens competitivas, sendo que essa é a questão básica para 

trabalhar adequadamente com a concorrência. 

Confusão entre 

propriedade de gestão e 

propriedade da 

Cooperativa.  

Essa é uma confusão que derruba qualquer negócio que seja 

compartilhado ou cooperado entre diferentes pessoas.  Existem 

pessoas que fazem questão de confundir propriedade de gestão 

no sentido da obrigação de assumir todas as responsabilidades 

de gestão da Cooperativa, com propriedade da Cooperativa, no 

sentido de se colocarem como pseudodonos da Cooperativa.  
 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2011) 
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Segundo Rios (1998), para que a Cooperativa consiga sobreviver, precisa de resultados 

positivos, neste caso, para que consiga atingir melhores resultados ela irá precisar de capital 

humano que possua habilidade e competência para desempenhar suas atribuições no que se 

refere às atividades operacionais. O autor ainda menciona que o planejamento estratégico é 

fundamental para que as ações a serem feitas estejam orientadas por objetivos bem 

elaborados, pois caso não exista um planejamento antecipado tanto os recursos financeiros 

como humanos estarão sendo perdidos, por falta de uma definição de estratégias adequadas. 

Para Rios (1998, p. 61) o planejamento estratégico é “um sistema administrativo que 

projeta para o futuro as realizações imprescindíveis e estabelece ações assertivas para o dia a 

dia sempre visando ao alvo final (os objetivos)”.  

A seguir, na Figura 15 é apresentado o modelo de planejamento estratégico definido por 

Rios. 

                      Figura 15 - Modelo de planejamento estratégico de Rios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fonte: Rios (1988, p. 62) 

 

Já para McIntyre e Silva (2002, p. 13) “o planejamento estratégico é um instrumento de 

orientação e de organização que pode ser utilizado para que a Cooperativa, através dos seus 

associados, programe suas ações e atividades futuras”. O autor menciona que o planejamento 

estratégico possibilita o estabelecimento de metas e objetivos em curto, médio e longos 

prazos, proporcionando à organização uma direção a ser seguida. 
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O autor ainda menciona que o planejamento possibilita que a Cooperativa seja mais 

rápida na tomada de decisão e neste caso a Cooperativa encontra-se com maior chance de 

aproveitar as oportunidades que possam surgir, bem como se apresenta mais preparada para 

eventuais ameaças que possam.  

Conforme demonstrado na Figura 16, o planejamento segundo McIntyre e Silva 

(2002) é definido em duas etapas a elaboração do plano e a implementação do plano. 

 

Figura 16 - Modelo de planejamento estratégico de McIntyre e Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: McIntyre e Silva (2002, p. 23) 

 

 

Na etapa de elaboração, a proposta é que seja realizada a análise do ambiente interno 

bem como deve ser definida a missão, objetivos e estratégias. Já na fase da implementação a 

Cooperativa deverá definir os meios, as atividades organizacionais, bem como implementar 

suas estratégias, terminando ao final com uma avaliação dos resultados obtidos.  

O modelo de gestão é um processo estruturado, interativo consolidado de desenvolver e 

operacionalizar as atividades de planejamento, organização, direção e avaliação dos 
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resultados, visando ao crescimento e ao desenvolvimento da Cooperativa (OLIVEIRA, 2011, 

p. 42).  

Na Figura 17 é apresentado o modelo de gestão proposto por Oliveira (2011). 

 

      Figura 17 - Modelo de gestão das cooperativas e seus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Oliveira (2011, p. 42) 

 

 Os sete componentes apresentados no modelo de gestão proposto por Oliveira (2011) 

atuam de forma integrada e interagem entre si transformando-se em partes integrantes do 

modelo de gestão e consolidando um sistema global na Cooperativa.  

 Em relação ao componente estratégico, deve ser considerado, primeiramente, o 

planejamento estratégico, quando será definida a direção que a organização irá seguir. 

Encontra-se neste componente a qualidade total, a qual é a capacidade de um produto ou 

serviço satisfazer as necessidades e desejos dos clientes da Cooperativa, representados neste 

caso, pelos seus cooperados e pelo mercado. O último item deste componente é o marketing 

total, que trata do processo interativo de todas as atividades da Cooperativa com as 

necessidades e desejos de seus cooperados e mercados. 

 No segundo componente se encontra a estrutura organizacional, onde as 

responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões dos executivos e profissionais em 
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cada setor da organização são delineadas. Neste componente, também se localizam as 

informações gerenciais, sendo muito importantes as análises fornecidas para a tomada de 

decisão, pois de nada adianta a empresa possuir muitos dados se não conseguir transformá-los 

em informações relevantes para sua tomada de decisão. 

 No componente tecnológico, estão o produto e o serviço, que correspondem à razão de 

ser da Cooperativa, e o processo representado pelo conjunto de atividades que apresentam 

relação, cujo objetivo é atender tanto os clientes externos como os internos. Fazendo parte 

deste componente, obtém-se também o conhecimento que é a habilidade de entender 

determinado assunto bem como colocar em prática sua aplicação. No componente 

comportamental, foca-se na capacitação, a qual é a habilidade de identificar, buscar e aplicar 

conhecimentos em relação à aprendizagem. Já em relação ao potencial o mesmo representa a 

totalidade de conhecimento que determinado profissional possui para realizar outras 

atividades. Posteriormente, encontra-se o comportamento que representa as atitudes que uma 

pessoa possui frente ao ambiente em que atua e, por fim, neste componente se localiza o 

comprometimento que representa a responsabilidade pelos objetivos esperados. No 

componente de mudanças, tem-se a administração de resistências, onde são verificadas as 

crenças, valores e expectativas dos cooperados. Já na postura para resultados, é verificada a 

melhor forma de administrar os recursos para que se consiga atingir aos objetivos. Em relação 

ao último item deste componente, destaca-se o trabalho em equipe - dando ênfase ao 

treinamento - e o aprendizado, melhorando neste caso o conhecimento de todos os envolvidos. 

Por fim, o último componente retrata os indicadores de desempenho os quais fornecem a 

evolução da atividade o que possibilita a verificação se as metas e objetivos estão de acordo 

com o que foi planejado. Os demais itens que fazem parte deste componente são o 

acompanhamento, o qual consiste na verificação, em tempo real, da realização das atividades 

executadas. Posteriormente, encontra-se o controle o qual possui a função de realizar uma 

comparação entre o que foi projetado e o que realmente está sendo estabelecido, procurando 

medir, controlar e avaliar a performance e os resultados das estratégias de forma que se possa, 

caso necessário, fazer as correções; e o último item deste componente é o aprimoramento que 

possui o objetivo de buscar sempre uma melhoria contínua no modelo de gestão de forma a 

maximizar os resultados da Cooperativa (OLIVEIRA, 2011). 

Assim, o planejamento estratégico deve estar presente de forma global na empresa, ou 

seja, não trabalhar com o planejamento de marketing, planejamento de recursos humanos, 

entre outros, de forma isolada, mas sim como um todo.  O autor comenta ainda que existem 
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vantagens das cooperativas que possuem um planejamento estratégico estruturado, 

proporcionando esforços para atingir os resultados comuns, pois neste caso existe o 

comprometimento de todos os profissionais para que sejam alcançados os objetivos futuros 

(OLIVEIRA, 2011). 

A principal característica deste modelo proposto por Oliveira (2011) que difere do 

modelo tradicional é justificada, pois as cooperativas apresentam algumas particularidades, 

entre elas, apresentando uma estrutura diferente das empresas em geral; são diferentes ramos 

de atuação, mas com algumas características de gestão; são de diferentes tamanhos; tem 

diferentes processos produtivos e/ou de fornecimento de serviços; mas devem ou deveriam ter 

seus negócios analisados em amplo contexto cooperativista. 

Diante dos fatos apresentados verifica-se que este modelo possui como característica 

principal em sua metodologia para o desenvolvimento do PE nas cooperativas a divisão em 

blocos ou módulos, o que faz com que as cooperativas cresçam degrau por degrau, entretanto, 

de forma sustentável e cumulativa. 

Oliveira (2011) menciona que todas as organizações deveriam passar por estes módulos, 

independente, se forem pequenas, médias ou grandes cooperativas e realizar uma análise 

profunda de todos os desmembramentos presentes em cada módulo. 

 
           Figura 18 - Modelo básico do processo de planejamento estratégico das cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Oliveira (2011, p. 81) 
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Considerando os cincos módulos presentes na Figura 18, Oliveira (2011) analisa alguns 

conceitos e definições sobre os aspectos representados. 

No primeiro módulo, o direcionamento estratégico, encontra-se a megatendência onde é 

mostrada a evolução dos fatores mais significativos em relação ao ambiente de negócio da 

Cooperativa, já a visão é compreendida como o que a Cooperativa pretende alcançar no futuro 

e a missão é a existência da Cooperativa.  

No segundo módulo da análise estratégica, tem-se o primeiro componente, o 

diagnóstico estratégico. Nessa fase são analisados os fatores internos da Cooperativa, 

contemplando os componentes cenários, análise prospectiva e fatores estratégicos. No módulo 

três é analisado o posicionamento estratégico, que possibilita a conexão dos negócios atuais e 

futuros com os nichos de mercados atuais e futuros, bem como é definido o escopo de atuação 

da Cooperativa e de suas vantagens competitivas. No quarto módulo são analisadas as 

diretrizes estratégicas, que representam o conjunto das principais etapas para desenvolver o 

processo do PE, que são formadas pelos objetivos e resultados a serem alcançados. No último 

módulo são verificados os instrumentos estratégicos, os quais correspondem ao conjunto de 

ferramentas estruturadas e correlacionadas, que proporcionam à organização a tomada de 

decisões no decorrer do planejamento estratégico da Cooperativa (OLIVEIRA, 2011). 

Na figura a seguir são apresentadas as interligações dos componentes da análise 

estratégica (Figura 19). 

  Figura 19 - Interligações dos componentes da análise estratégica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fonte: Oliveira (2011, p. 64) 

As cooperativas devem utilizar qualquer metodologia de planejamento estratégico, 

entretanto, as mesmas devem estar bem estruturadas, completa e que consigam atender todas 

as partes da Cooperativa.  
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3 METODOLOGIA 

 

No presente capítulo é descrita a metodologia empregada nesta pesquisa, a qual está 

sustentada em quatro partes: caracterização da pesquisa, objeto e abrangência, coleta de dados 

e procedimentos de análise, visando atingir os objetivos propostos no trabalho. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O presente trabalho se caracteriza quanto a sua natureza, de acordo com Gil (1996) 

como um estudo descritivo, que para Triviños (1987) é aquele que se caracteriza por ter como 

objetivo principal descrever características de determinado grupo e descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. 

Segundo Gil (1996, p. 46) “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Conforme Lucio, Collado e Sampieri (2013, p. 102) “no estudo descritivo, a meta do 

pesquisador é descrever fenômenos, situações, contextos e eventos, ou seja, detalhar como são 

e se manifestam”. O autor ainda menciona que os estudos descritivos possuem o propósito de 

especificar as características e perfis de determinado grupo ou qualquer outro fenômeno que 

se submeta a uma apreciação, descrevendo suas tendências. 

Quanto à abordagem do problema o presente estudo, classifica-se como pesquisa 

qualitativa, pois “os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado 

problema e a interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos dinâmicos 

vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de dado grupo” (DIEHL; 

TATIM, 2004, p. 52). 

No entendimento de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002) as investigações 

qualitativas possuem diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, e são aplicadas 

a vários casos tais como uma pesquisa do tipo estudo de caso que “caracteriza-se pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos 

considerados” (DIEHL; TATIM, 2004, p. 61).  

Na mesma linha de pensamento, conforme Acevedo e Nohara (2007), a pesquisa de 

estudo de caso é um delineamento que se preocupa com questões do tipo como e porque, que 
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focaliza acontecimentos contemporâneos e não exige controle sobre eventos 

comportamentais, ou seja, não se manipulam as variáveis independentes.  

Segundo Yin (2010, p. 39), estudo de caso é:  
 

 

É uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo e em seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente evidentes. A investigação de estudo de caso enfrenta 

uma situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais variáveis de 

interesse do que pontos de dados e, como resultado, conta com múltiplas fontes de 

evidência, com os dados precisando convergir de maneira triangular, e, como outro 

resultado, beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas para 

orientar a coleta e análise de dados. 

 

 

Yin (2010) menciona que o método estudo de caso a ser utilizado deve responder a três 

condições: a primeira, está relacionada ao tipo de questões de pesquisa (como e, por quê?), 

sendo que as mesmas são mais explanatórias, levando aos estudos de caso, pesquisas 

históricas e experimentos; a segunda, consiste em verificar a extensão do controle que um 

investigador tem sobre os eventos comportamentais reais, pois no estudo de caso os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados; e, a terceira condição analisa o grau 

de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos eventos históricos.  

 

3.2 Objeto de abrangência 

 

O objeto do estudo de caso é a Coomcat. A Cooperativa foi fundada em 2010 pelos 

antigos membros da Associação Ecológica dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santa 

Cruz do Sul (Assecmar), que desde 2003 prestava serviço na área de limpeza urbana e 

conscientização ambiental. Hoje, a Cooperativa conta com 68 cooperados; desses, 34 

trabalham na usina e 34 na coleta seletiva. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Quanto ao instrumento de coleta de dados foi utilizada a pesquisa documental que 

possibilita a realização de análises em relação a materiais que ainda não sofreram tratamento 

analítico ou que ainda podem “ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 

1996, p. 51). Nesta pesquisa, as informações documentais tiveram como fontes, minutas de 

reuniões, relatórios, documentos administrativos, jornais, entre outros que contribuíram de 

forma indireta para que os objetivos geral e  específicos fossem alcançados. Também foram 
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utilizadas entrevistas semiestruturadas (Anexos A e B).  As entrevistas, que tiveram duração 

aproximada de uma hora, foram realizadas com as principais pessoas envolvidas na gestão da 

Cooperativa, no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. Aos entrevistados foi 

garantido o anonimato, e, por essa razão, estes são identificados por C1, C2 e C3. Objetivou-

se com estas entrevistas melhor compreender as práticas de gestão utilizadas e investigar 

como a Cooperativa atende aos requisitos gerenciais do planejamento estratégico.  

Foram entrevistados também três professores da Universidade de Santa Cruz do Sul 

(Unisc), identificados aqui por G1, G2 e G3. Esses professores dedicaram em média quatro 

horas semanais, durante o ano de 2013, no Projeto de Extensão chamado Capacitação e 

Assessoria para a Organização do Trabalho na Cooperativa dos Catadores de Santa Cruz do 

Sul, junto à Usina Municipal de triagem de Resíduos Sólidos Urbanos.  

Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 425) a entrevista “é definida como uma 

reunião para conversar e trocar informação entre uma pessoa (o entrevistador) e outra o 

(entrevistado)”. A coleta de dados aplicou-se por meio de entrevista semiestruturada, 

composta por perguntas abertas.  

As entrevistas foram aplicadas em duas etapas, sendo a primeira (G1) realizada no dia 

03 de dezembro de 2013 na Unisc, com o coordenador do curso de Administração, a segunda 

entrevista (G2) foi realizada no dia 05 de dezembro de 2013, com o coordenador geral do 

projeto vinculado ao projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias (Proext) da 

Unisc e no dia 08 de abril de 2014, a entrevista (G3) foi realizada com a coordenadora do 

Núcleo de Gestão Pública da Unisc.  

As outras três entrevistas foram realizadas na Coomcat, no dia 08 de abril de 2014 com 

o Engenheiro Ambiental (C1), com a coordenadora da administração (C2) e com o agente 

administrativo da Cooperativa (C3), que cuida da parte das finanças. Todas as entrevistas 

foram feitas pelo próprio autor, sendo o propósito destas entrevistas identificar, por meio de 

percepções diferentes nas diversas áreas, como a empresa estava realizando suas atividades, 

bem como desenvolvendo seu planejamento estratégico. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas com o propósito de 

evidenciar a forma de gestão da Cooperativa, com enfoque nas atividades de planejamento 

estratégico.  

Após obter as informações necessárias dos entrevistados, o entrevistador transcreveu 

suas anotações, reflexões e conclusões preliminares sobre cada uma das respectivas 

entrevistas. 
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Esse processo pode ser visualizado de maneira simplificada no esquema a seguir (Figura 

20) 

  

    Figura 20 - Estrutura de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4 Procedimentos de análise 

 

Neste estudo em relação à abordagem a mesma classifica-se como sendo qualitativa, 

pois o estudo visa “compreender e aprofundar os fenômenos, que são explorados a partir da 

perspectiva dos participantes em um ambiente natural e em relação ao contexto” (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013, p. 376).  O enfoque qualitativo é utilizado quando se busca 

entender a perspectiva os participantes e aprofundar em suas experiências, pontos de vista, 

opiniões e significados.  

Em relação ao tipo de análise, foi utilizada a análise de conteúdo, que segundo Gray 

(2012) trata em fazer inferências sobre dados com o objetivo de identificar de forma clara e 

objetiva características especiais entre os objetos de estudo.  

Para Bardin (1977, p. 18) “a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem 

por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação”. Na análise de conteúdo são utilizados dois tipos de fontes sendo a 

comunicação verbal que irá tratar de documentos escritos e orais e materiais especialmente 

criados para a investigação os quais serão as transcrições das entrevistas.  

A análise de conteúdo se presta tanto à análise de documentos como à análise de 

entrevistas, pois se configura como um instrumento de análise das comunicações, isto é do 
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que está sendo comunicado por meio de diferentes suportes (BARDIN, 1977). Segundo 

Bardin (1977) a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras 

sobre as quais se debruça (BARDIN, 1977, p.44). 

Dentro desta dissertação no decorrer do material coletado, após a leitura e interpretação 

das transcrições das entrevistas realizadas em campo, diferentes elementos emergiram e se 

repetiram. Por meio da leitura das entrevistas transcritas, foram selecionadas categorias e 

subcategorias para análise com base nas falas dos entrevistados.  

A partir das falas dos participantes, foram criadas cincos categorias, divididas em treze 

subcategorias, conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Categorias e subcategorias da pesquisa 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Planejamento Estratégico Planejamento de curto prazo; 

Planejamento de médio prazo; 

Planejamento de longo prazo; 

Ambiente externo Oportunidades  

Ameaças 

Ambiente interno Pontos Fortes; Pontos Fracos. 

Capital humano, Finanças, Custos, Estratégia; Marketing; 

Operações, RH;  

Dificuldades para 

Realização do Planejamento 

Estratégico 

Tempo 

Recursos 

Material humano 

Competência 

Imediatismo de Resultados 

Base Estratégica 

Corporativa 

Negócio: Visão; Missão; Valores e Objetivos. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capitulo serão apresentados os principais resultados desta pesquisa sobre como o 

planejamento estratégico implementado de forma eficaz pode ajudar a Cooperativa a 

maximizar seus resultados, passando a atuar neste caso de forma estratégica.  

O capitulo está estruturado em duas seções, distribuídos da seguinte forma: a seção 4.1 

destina-se a apresentação e contextualização da organização selecionada, como unidade de 

análise deste estudo de caso único. A seção 4.2 destina-se a apresentação das análises e 

resultados empíricos. 

 

4.1 Apresentação e contextualização da Coomcat 

 

A Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Cruz do Sul encontra-se 

em área própria do município, no Distrito Industrial. Em meados de Setembro de 2010, a 

empresa CONESUL Soluções Ambientais devolveu a responsabilidade da Usina para a 

Prefeitura e mediante convênio a Cooperativa dos Catadores de Santa Cruz do Sul assumiu a 

sua gestão. 

A Coomcat foi criada no ano de 2010 pelos antigos participantes da Associação 

Ecológica dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santa Cruz do Sul (ASSECMAR) o qual 

exercia suas atividades desde o ano de 2003, realizando serviços na área de limpeza urbana. 

Neste caso, desde setembro de 2010 a Cooperativa vem exercendo suas atividades na 

cidade de Santa Cruz do Sul, gerando renda para seus cooperados, bem como possibilitando a 

inclusão de seus colaboradores junto à sociedade. Hoje a Coomcat possui em média 68 

associados. A Cooperativa realiza seu processo de coleta seletiva solidária em nove bairros de 

Santa Cruz do Sul (Goiás, Centro e Higienópolis) e começou no mês de dezembro de 2013 a 

atender os bairros Renascença, Independência, Universitário, Avenida, Várzea, Santo Inácio. 

Na usina são recebidas em média nove a 10 caminhões/dia, com capacidade de 20 toneladas 

cada um, resultando em média mais de 10 toneladas de lixo diário; sendo que, em média, 12% 

são encaminhados para a triagem e destes apenas 8% são aproveitados como lixo reciclável, o 

resto do lixo fica armazenado na usina, para logo em seguida ser levado até a cidade de Minas 

do Leão no aterro sanitário pela empresa Conesul. 

Como o município não possui um programa de coleta seletiva, todos os tipos de 

materiais chegam misturados e na maioria dos casos os materiais aproveitáveis para 
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reciclagem chegam contaminados, ou seja, todos os materiais passíveis de reciclagem chegam 

sujos, contaminados por materiais orgânicos, produtos químicos entre outros, o que inutiliza 

muitos destes para aproveitamento, visto que um trabalho de limpeza ocasionaria um elevado 

custo, não trazendo neste caso uma margem de lucro adequada. 

Como todo o lixo da cidade de Santa Cruz do Sul vai para a usina, na chegada dos 

caminhões o mesmo tem dois destinos, ou o lixo vai para a esteira ou o mesmo irá ser 

despejado no pátio para posteriormente ir para o aterro sanitário em Minas do Leão. 

Entretanto como a triagem não possui capacidade para triar todo o lixo o mesmo acaba sendo 

triado em média de 12%. Com isso percebe-se que nem todo material proveniente da coleta 

passa pelo processo de triagem, mas todo material é destinado e despejado no terreno da 

usina, mesmo que não seja aproveitado. Esse material que não passa pelo processo de 

separação (na esteira) é recolocado, com o auxílio de uma pá carregadeira, locada pela 

Cooperativa, em caminhões e estes destinados ao aterro sanitário da SIL Soluções Ambientais 

localizado no município de Minas do Leão (RS), BR 290, Km 181 pela empresa terceirizada 

Conesul (Figura 21).  

 
   
    Figura 21 - Aterro Sanitário em Minas do Leão, RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2014) 
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Hoje, passados mais de três anos operando a Usina Municipal de Triagem em Santa 

Cruz do Sul, muitos obstáculos já foram superados, entretanto ainda existem muitas 

conquistas a serem feitas, pois a Cooperativa possui uma estrutura depreciada e maquinários 

sucateados, bem como existe pouca mão de obra especializada.  

O material que chega à Usina e que será destinado à reciclagem, é despejado em um 

galpão. Com o auxílio da pá carregadeira, esses materiais são colocados na esteira, onde serão 

separados de forma individual pelos cooperados que trabalham na esteira.  Como neste lixo 

vem todo tipo de material misturado, no final do processo de triagem ainda existe um grande 

volume de material não reciclável que é colocado em um caminhão, que quando estiver cheio 

é encaminhado ao galpão onde se encontra o lixo que não passou por processo algum e que 

também será encaminhado à Minas do Leão. Verifica-se neste caso, que existe um retrabalho 

o qual não agrega valor ao processo da Cooperativa, desperdiçando neste caso, tempo, energia 

e dinheiro apenas em alocação, transporte e destino de todo o material que chega e sai da 

usina de reciclagem. 

Em 2011, através da confluência de entidades reunidos sobre o tema catadores, criou-se 

por iniciativa da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS) e da Organização dos Catadores de Santa Cruz do Sul, o Fórum 

de Ação Coletiva Solidária (FACS), que congrega também associações de moradores, 

movimentos estudantis, escolas, empresas entre outros os quais todos estão empenhados em 

debater e propor soluções sustentáveis para o município.  

A Coomcat possui em seu quadro de associados pessoas humildes e de baixa instrução, 

de forma que a operação da Usina tem implicado em sérios desafios de diversas naturezas, 

exigindo constante preparação e qualificação dos catadores, pois os mesmos necessitam 

administrar a Cooperativa como uma empresa. Dessa forma, é necessário que se preocupem 

com áreas específicas e complexas, como custos, finanças, marketing, recursos humanos, 

produção, etc. Até o mês de maio de 2014, a Cooperativa contava, na Usina, com 34 

cooperativados alocados nas mais diversas funções e mais 34 cooperados na coleta seletiva, 

como consta no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Número de colaboradores alocados na Usina de Reciclagem de Santa Cruz do Sul e suas  

Função Número de colaboradores 

Responsável pela pesagem na balança 01 

Esteira de triagem 13 

Prensas hidráulicas 03 

Motorista de caminhão 03 

Borracheiro 02 

Operador de máquina (pá carregadeira) 02 

Vigias 04 

Coordenador 02 

Secretária 02 

Porta Voz dos Catadores da Usina 01 

Balanceiro 01 

Coleta seletiva 34 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A Usina de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos de Santa Cruz do  Sul encontra-

se em área própria do município, no Distrito Industrial. Em meados de Setembro de 2010, a 

empresa CONESUL Soluções Ambientais devolveu a responsabilidade da Usina para a 

Prefeitura e mediante convênio a Cooperativa dos Catadores de Santa Cruz do Sul assumiu a 

sua gestão, sendo que, atualmente, trinta e quatro cooperados encontram-se trabalhando em 

diversas funções conforme quadro 6. Na usina é realizadas diversas triagens de materiais 

recicláveis, como, Pet verde, Pet cristal, tampinha, alumínio, papel misto, cobre, papelão, 

metal, entre outros materiais.  

4.2  Análise das Operações da Coomcat 
  

No primeiro objetivo a ser analisado percebe-se que existem alguns projetos a serem 

desenvolvidos na Cooperativa, entre eles o PET Binacional. Através do que foi exposto pelos 

entrevistados e das constatações verificadas, o projeto que requer maior atenção e que irá 

proporcionar a médio e longo prazo uma maior rentabilidade para a Cooperativa é o da Cadeia 

Solidária Binacional do PET
1
, sendo uma parceria entre o Brasil e o Uruguai. Neste projeto 

                                                 
1
 Polietileno Tereftalato. 
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surge uma excelente oportunidade da Coomcat alavancar e maximizar seus resultados, 

agregando valor ao processo de reciclagem do PET. 

Segundo a UnisolBrasil (2011), as garrafas PET movimentam um mercado de cerca de 

9 bilhões de unidades anualmente; entretanto, cerca de 53% desta produção não vem sendo 

reutilizada, ou seja, cerca de 4,7 bilhões de unidades por ano estão sendo descartadas na 

natureza, sendo depositadas em vários locais do meio ambiente, como rios, lixões, agravando 

o problema ambiental em nosso país. A cadeia Solidária Binacional do PET tem como grande 

impulsor o Governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio do Departamento de Incentivo 

e Fomento à Economia Solidária, a Secretaria da Economia e Apoio à Micro e Pequena 

Empresa (SESAMPE).  

A cadeia solidária irá abranger dois países, o Brasil e o Uruguai e será dividida em seis 

fases. Na primeira fase as garrafas PET serão coletadas, recicladas e prensadas, nas 

cooperativas; destacando-se que o valor pago atualmente pelo material, gira em torno de R$ 

2,05 para o cristal e R$ 1,65 para o PET verde. Na segunda fase, os PET são transformados 

em flocos e este procedimento será disponibilizado em centrais com maior concentração de 

coleta; neste caso, a Coomcat é uma destas regiões inclusive já tendo em sua sede a máquina 

para realizar este procedimento. A máquina utilizada para produzir os flocos, possui 

capacidade para operar até 850 kg por hora, sendo necessárias duas pessoas para operar o 

equipamento, e de quatro a seis pessoas para selecionar o material. Após os flocos seguirão 

para a terceira fase, onde será feita a transformação em fibra sintética realizada pela 

Cooperativa Industrial Maragata (Coopima), localizada na cidade de San José, no Uruguai. A 

Coopima possui estrutura para produzir 1000 ton/mês e o Rio Grande do Sul possui 

capacidade para suprir esta demanda. Para realizar a produção de 1kg de fibra são necessários 

1,48 kg de flocos, sendo o valor comercial da fibra hoje perto de R$ 5,00, mas no comércio 

este valor pode chegar em média até R$ 21,00 o quilo,  o que mostra a rentabilidade que todos 

envolvidos nesta cadeia podem ganhar. A quarta fase deste processo ocorre no estado de 

Minas Gerais (MG) na Cooperativa Têxtil de Pará de Minas (Coopertêxtil) o qual realizará o 

processo de fiação e tecelagem transformando a fibra em tecido. Já na quinta fase será 

realizada pelas costureiras do Rio Grande do Sul e de outros locais da economia solidária. 

Com o tecido que originou das garrafas PET serão produzidos diversos produtos, entre eles, 

sacolas retornáveis, sapatos, adereços, produtos de cama e mesa. A fase seis termina com 

campanhas de consciência e preservação destinadas a redes comerciais e aos consumidores, 
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tendo o objetivo de proteger o meio ambiente além de levar informação sobre  todo o 

processo de transformação do PET.  

Diante deste fato verifica-se que existirá um maior valor agregado neste tipo de 

beneficiamento o que resultará em maiores valores de receita para a Cooperativa. Este projeto 

se torna a médio e longo prazo como uma vantagem competitiva da Coomcat, pois através da 

concretização deste projeto será possível que a Coomcat consiga melhorar significativamente 

suas finanças, pois o valor recebido irá proporcionar a empresa cobrir seus custos totais, os 

quais são muito elevados, bem como irá gerar condições para que a mesma consiga realizar 

melhorias na sua estrutura o qual está muito sucateada. Para a concretização deste projeto, não 

falta muito, pois a máquina já se encontra na Cooperativa, mas a mesma não está ainda em 

operação, pois existem certas adequações a serem feitas, entre elas, a principal é a deve ser 

criado uma estação de tratamento de águas efluente na usina, para tratamento da água, 

também falta realizar toda a parte de instalação elétrica do maquinário. A Cooperativa já se 

organiza para colocar o projeto em execução e alguns cooperados já foram capacitados para 

atuar na cadeia Solidária Binacional do PET. A ajuda da Prefeitura Municipal é de suma 

importância para que a parte burocrática não venha a atrasar este projeto, pois com a 

intermediação do órgão público, o processo burocrático pode agilizar a construção do 

efluente, que é o principal aspecto a ser solucionado para que se possa depois junto aos órgãos 

ambientais a liberação da máquina no setor produtivo. 

Em relação ao segundo objetivo específico que buscou analisar e avaliar as necessidades 

e as condições para o desenvolvimento do planejamento estratégico na Cooperativa foi 

perguntado ao entrevistado G1 como estaria a área de planejamento estratégico. O 

entrevistado G1 mencionou que no começo de 2012 foram iniciadas ações para trabalhar na 

elaboração do PE da Cooperativa; entretanto, o processo necessitou ser interrompido a pedido 

da Cooperativa, pois existiam muitos problemas nas finanças, neste caso a Coomcat preferiu 

parar o trabalho referente ao planejamento estratégico e dar foco e ênfase na parte de 

orçamento e finanças. O foco do trabalho acabou ficando então apenas no financeiro. O que 

tinha sido realizado no começo em relação ao planejamento estratégico da Cooperativa foi 

abandonado. 

Através das análises realizadas durante este estudo, percebe-se que priorizar todo 

esforço na parte financeira não gerou os resultados esperados, pois as análises que serão 

apresentadas a seguir, comprovam que a Cooperativa atravessa um momento delicado e ações 

urgentes devem ser realizadas, para que a Cooperativa não sofra maiores perdas. Serão 
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descritos os processos realizados pelo pesquisador, como elaboração da missão, visão, 

valores, análise do ambiente interno, bem como outras análises referentes ao PE da 

Cooperativa.  

Em relação à missão da Cooperativa a mesma foi aproveitada do workshop feito por G1 

e, com algumas modificações, a missão ficou definida e validada novamente junto aos 

cooperados como “Utilizar recursos naturais de forma sustentável e ajudar Santa Cruz do Sul 

a ser uma cidade mais limpa, proporcionando atividade geradora de renda e bem estar para 

seus cooperados”. Já a Visão foi alterada e validada como sendo Em 2020 Santa Cruz será 

reconhecida como uma cidade modelo na coleta seletiva solidária de resíduos e a Coomcat irá 

proporcionar a seus cooperados uma estrutura colaborativa primando pela liderança e união 

de equipe, seus cooperados serão reconhecidos como agentes valiosos à sociedade de Santa 

Cruz. 

Em relação aos seus valores os mesmos foram validados como sendo, responsabilidade 

socioambiental, o lixo é valioso, solidariedade entre os cooperados, humildade, determinação, 

vontade de vencer, valorização humana, sustentabilidade e comprometimento. 

Após, contemplando ainda o segundo objetivo foi analisado o ambiente interno da 

Coomcat, avaliando neste caso a SWOT. Conforme G3 comenta, os pontos fortes da 

Cooperativa seriam superação, força de vontade para superar as dificuldades, humildade, 

parcerias, imagem positiva junto a apoiadores. Já em relação aos pontos fracos, existem 

problema no sistema cooperativo e também problemas internos em relação às divergências 

internas, entre aqueles que recebem mais e os que recebem menos. 

Foram coletados, ao longo da pesquisa e junto a G1, G2, G3, C1, C2 e C3 quais seriam 

os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças da Cooperativa, após estas informações 

pode-se gerar o gráfico, conforme demonstrado abaixo (Figura 22).  
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  Figura 22 - Gráfico SWOT  da Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
       
  

  Fonte: Dados de pesquisa 

 

Através das respostas obtidas dos entrevistados e fazendo um gráfico, observou-se que a 

Cooperativa possui 91% de fraquezas em relação ao seu ambiente interno, entretanto, 

apresentou um número superior em relação às oportunidades (94%), neste caso, conforme 

Oliveira (1997), a Cooperativa em sua postura deve desenvolver uma estratégia de 

crescimento, pois apesar da presença de pontos fracos, o ambiente atual e futuro proporciona 

situações favoráveis que podem se transformar em oportunidades quando efetivamente 

aproveitadas. Nesta ocasião devem-se ser aproveitadas as oportunidades existentes, 

principalmente a conclusão do projeto PET Binacional.  

A seguir serão elencados os cinco principais aspectos evidenciados na pesquisa que 

contribuíram para que a Cooperativa desenvolva sua estratégia de crescimento (Figura 23). 

Em relação às forças da Cooperativa, na SWOT, pode-se verificar que existem 

apoiadores que estão contribuindo para que a Cooperativa consiga superar suas dificuldades, 

que são apresentadas. Outra força da Cooperativa está na sua motivação e força de vontade 

em superar os desafios, pois a mesma passou em pouco mais de três anos a ser uma empresa, 

e neste caso, tem que gerir todos os setores de uma organização e com uma peculiaridade 
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especial que é a de não possuir pessoas com conhecimento de gestão, entretanto, sua 

motivação na busca de parcerias, apoiadores conseguem de certa maneira suprir um pouco 

esta necessidade. Outro fato relacionado às forças da Cooperativa está relacionado a parcerias 

com instituições e empresas, como a UNISC, a UERGS e a Prefeitura Municipal. Em relação 

ao apoio da população verificou-se conforme gráfico que o item foi avaliado como oito. 

Embora possa ser considerado como uma força verifica-se que deve haver um melhor 

direcionamento nas campanhas de divulgação, para que melhores resultados sejam 

alcançados, visto que este relacionamento é de fundamental importância para que a Coomcat 

consiga atingir melhores resultados. Na quinta força a ser mencionado evidenciou-se que a 

rede Catapampa é muito importante dentro de todo o processo, pois através da rede é possível 

ganhar um maior valor recebível na comercialização dos produtos, pois o volume se torna 

maior e em consequência consegue-se ganhar melhores preços, pois conforme Wegner e 

Padula (2011), a adoção de estratégias de crescimento é fundamental para que as redes 

consigam melhorar seu poder de mercado bem como maximizar seus resultados para as 

empresas participantes.  

As sobras que são geradas após os repasses para as outras cooperativas, referentes aos 

seus volumes comercializados na rede acabam sendo utilizadas pela Coomcat, neste caso, um 

aumento na comercialização da rede irá resultar em maiores retornos para a Cooperativa e em 

consequências maiores serão as sobras.  
 

Figura 23 - Forças da Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Através das análises das entrevistas realizadas, quando os entrevistados responderam 

quais seriam as principais fraquezas da Coomcat, bem como qual seria o impacto das 

fraquezas, observou-se que a Cooperativa apresenta algumas, neste caso, serão mencionadas e 

analisadas as cinco mais importantes através do gráfico gerado acima. A primeira fraqueza 

está relacionada aos contratos defasados junto à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, 

pois o contrato para a usina é de R$ 25.573,29 e o valor do contrato da coleta seletiva é de R$ 

35.000,00. No começo do contrato o valor acertado era razoável, entretanto, uma cláusula no 

mesmo dizia que a Cooperativa teria na fase inicial 15 cooperados na coleta seletiva, mas 

após seis meses a Coomcat teria que aceitar 15 novos cooperados para trabalhar na coleta 

seletiva. Após este período, os cooperados ingressaram na Cooperativa, sendo que, 

atualmente, 34 cooperados são responsáveis pela coleta seletiva no centro. O aumento do 

número de cooperados fez com que os custos fixos aumentassem principalmente em relação 

as retiradas financeiras. Verifica-se que o contrato atual encontra-se defasado, devendo o 

mesmo ser renegociado e reajustado com a Prefeitura Municipal, para que a Cooperativa 

consiga pelo menos suportar seus custos fixos os quais estão impactando diretamente no 

desempenho da Cooperativa. 

 A segunda fraqueza que foi evidenciada está relacionada a folha de pagamento, pois a 

mesma é muito elevada. Através dos cálculos verificou-se que a retirada de pagamento entre 

os cooperados da usina fica em torno de R$ 40.000,00 (administrativo e  produção) e a 

retirada de pagamento do pessoal da coleta seletiva gira em torno de R$ 35.823,68 o que 

totaliza um valor de R$ 75.823,68, com isto verifica-se que o valor recebido pela Prefeitura 

Municipal nos dois contratos proporciona um déficit de 25,17% , ou seja, o valor recebido dos 

contratos está comprometido apenas com a folha de pagamento. A produção da usina e da 

coleta seletiva fica em torno de R$ 35.047,00, o que mostra que a produção é inferior às 

retiradas mensais, ou seja, existe um déficit de 116,34 % entre as retiradas totais e o valor da 

produção. Através das análises, verifica-se que como não existe possibilidade de reduzir o 

número de cooperados, a Cooperativa deve rever sua política de retiradas e implementar uma 

forma de retiradas, baseada em produtividade, pois os valores das retiradas estão impactando 

fortemente no resultado final da empresa.  

Já a terceira fraqueza da Cooperativa está vinculada a sua infraestrutura, pois os 

maquinários existentes, como carregadeira, esteira, prensas, entre outros estão todos 

sucateados. Através das análises, verifica-se que este é um dos grandes gargalos da 

Cooperativa e que será melhor explicado através do diagrama Ishikawa posteriormente. Como 
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o maquinário está muito sucateado, acabam ocorrendo muitos problemas, principalmente em 

relação à pá carregadeira e a esteira, neste caso, sugere-se que sejam adquiridos novos 

equipamentos ao longo dos próximos anos. A aquisição de novas máquinas irá proporcionar 

uma significativa redução nos problemas ocasionados pela parada do maquinário e em 

consequência, a Cooperativa irá ter menos ociosidade.  

Na quarta fraqueza, observa-se que a Cooperativa não trabalha com produtos de valor 

agregado, ou seja, apenas está realizando o serviço de coleta, triagem e comercialização de 

forma básica, neste caso, observou-se que poderiam ser feitos estudos para agregar valor aos 

produtos recicláveis. 

Na última fraqueza, verificou-se que a empresa não possui crédito no mercado. Através 

das análises, observou-se que como a Cooperativa está com seu Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) com restrição acaba não tendo condição de conseguir linhas de crédito nem 

de melhorar seu capital de giro. Verifica-se que é importante que a Cooperativa consiga 

realizar um planejamento, de forma que com mais organização, possa saldar suas dívidas o 

mais breve possível onde poderia utilizar o software Cata Fácil para suprir esta necessidade, 

pois isto irá proporcionar à Coomcat valorizar a sua imagem diante da sociedade e buscar 

novos recursos de forma a maximizar os seus resultados. 

Abaixo na (Figura 24) estão as fraquezas evidenciadas durante o trabalho. 

  Figura 24 - Fraquezas da Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Dados de pesquisa 
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Através das análises realizadas nas entrevistas, em relação às oportunidades observou-se 

que a Cooperativa possui pontos, potencialmente importantes, que podem ser mais bem 

desenvolvidos. 

Percebe-se que a Cooperativa apresenta boas oportunidades que devem ser melhor 

aproveitadas. Através das análises verificou-se na primeira oportunidade que existem ainda 

muitos mercados que não foram explorados, entre eles a Rede Catampa, neste caso, um 

projeto deve ser realizado para ampliar principalmente os postos de coleta. A exploração 

destes mercados deve ser realizada de forma organizada, ou seja, devem primeiramente ser 

feitos trabalhos de conscientização em escolas, bairros, empresas para que depois comece a 

serem feito as coletas. Este estudo deve ser feito, pois se não for feito um trabalho forte de 

conscientização os custos podem ser maiores do que o retorno dos materiais recicláveis. 

Na segunda oportunidade analisada, constata-se que a ampliação da rede de 

compradores é um fator a ser analisado pela Cooperativa, pois hoje o kg do PET é 

comercializado no RS por R$ 2,15. Através de análises, foi verificado que o mesmo kg de 

PET no estado de Santa Catarina (SC) é comercializado por valor superior a R$ 3,15, ou seja, 

existe ganho significativo na comercialização. 

A terceira oportunidade verificada é em relação à Rede Catapampa que é uma Rede 

empresas composta por Cooperativas pertencentes a cidades vizinhas de Santa Cruz do Sul, 

como Rio Pardo, Cachoeira entre outras as quais é administrada pela Coomcat onde o objetivo 

principal é a de ganhar escala em relação ao volume de lixos recicláveis. Observou-se que a 

ampliação da rede é uma forma de a Cooperativa ganhar escala na comercialização de seus 

produtos. Uma forma de a Cooperativa ganhar mercado é fazer parcerias estratégicas junto a 

novos centros, para isso, a Coomcat deve realizar um estudo do cenário e definir novas 

parcerias, buscando outros centros cujo volume de produtos recicláveis possa contribuir 

significativamente na sua totalidade. Segundo Wegner e Zonatto (2013), as empresas buscam 

crescimento e lucratividade, sendo que as organizações não governamentais (ONGs) e 

públicas buscam atender demandas crescentes da sociedade, de maneira eficiente e eficaz. Os 

autores comentam ainda que competindo de forma isolada as dificuldades aumentam, se 

tornando mais difícil para a organização conseguir alcançar os resultados e objetivos 

definidos, em virtude da acirrada competição do ambiente. 

A quarta oportunidade a ser analisada é referente a implantação do programa PET 

Binacional. Através das análises verificadas, percebe-se que este projeto é de fundamental 

importância para que a Cooperativa consiga ultrapassar seus limites e possa melhorar sua 
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situação o qual se encontra hoje. O programa PET Binacional irá agregar valor ao produto 

PET e com isso o valor a ser comercializado será muito superior aos praticados hoje em dia. 

Para que este projeto seja implementado falta alguns aspectos burocráticos a serem 

solucionados, bem como as demais oportunidades citadas anteriormente terão participação 

efetiva para que o PET Binacional possa ser implementado, pois a Cooperativa terá que 

garantir um volume mensal fixo muito superior ao que hoje tem conseguido arrecadar com o 

PET. 

Abaixo na (Figura 25) estão as oportunidades evidenciadas durante o trabalho. 

    Figura 25 - Oportunidades da Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

     Fonte: Dados de pesquisa 

 

Através das análises das entrevistas realizadas em relação às ameaças na Coomcat, 

observou-se que a Cooperativa deve ficar atenta às mudanças que acontecem no seu ambiente, 

pois conforme Torres et al. (2014) as organizações precisam acompanhar o ambiente de forma 

continua e verificar qual sua posição em relação aos seus concorrentes, pois neste cenário 

acabam surgindo ameaças no ambiente as quais a empresa deve estar atenta para não correr 

em riscos e insucessos. 

Percebe-se que a Cooperativa está sujeita a algumas ameaças, sendo que as cinco 

principais foram evidenciadas e analisadas neste estudo. A primeira ameaça está relacionada à 

perda de parcerias junto aos apoiadores, pois a Cooperativa precisa do fomento destas 

parcerias para poder alcançar seus objetivos, visto que os cooperados apresentam um nível de 

conhecimento que fica aquém do necessário para uma administração eficiente que produza os 
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resultados esperados. Em relação às parcerias de empresas, estas auxiliam muito a Coomcat 

tendo como exemplo deste fato a doação de uma empilhadeira pela empresa Souza Cruz, bem 

como apoio de universidades, prefeituras e bancos, entre outros.  

Na segunda ameaça que foi elencada, pode-se observar que a falta de recursos 

financeiros em médio prazo é uma grande ameaça. Pois com as análises realizadas verificou-

se que a Cooperativa está vivendo, financeiramente, uma situação crítica, não conseguindo 

cumprir todos os compromissos junto aos seus fornecedores. Medidas urgentes como 

diminuição de custos fixos devem ser realizadas, para que a Cooperativa consiga pelo menos 

cumprir seus compromissos essenciais ao seu processo produtivo.  

Na terceira ameaça verifica-se que novas barreiras podem dificultar que a Coomcat 

consiga atingir seus objetivos, entre eles, a falta de força política da Cooperativa junto aos 

órgãos públicos contribui para que a mesma não consiga atingir seus objetivos. 

 A quarta ameaça verificada é a não renovação de acordos vigentes, principalmente em 

relação aos contratos com a Prefeitura Municipal. Esta ameaça poderá comprometer todo o 

desenvolvimento da Cooperativa, pois se não forem renovados os devidos contratos, bem 

como ampliados os mesmos, a Coomcat corre sérios riscos a curto e médio prazo em relação a 

sua situação financeira, pois hoje o que mantém a Cooperativa são os recursos provenientes 

dos contratos realizados junto à Prefeitura Municipal. Neste caso, ações de revisão de 

contratos bem como de aumentar a duração dos mesmos são fundamentais para que a 

Cooperativa consiga fazer um planejamento a médio e longo prazo e neste caso, consiga ter 

melhor desempenho.  

Na quinta ameaça verificou-se que a relação ao baixo preço de revenda é um fator 

importante, pois se não existir estratégias de negociação, a Cooperativa pode perder escala no 

volume de materiais reciclados, neste caso, o preço tende a cair, para isto a Cooperativa deve 

implementar ações que agreguem valor aos produtos, bem como melhorar o processo de 

triagem para que o poder de barganha dos fornecedores se torne em poder de barganha da 

Cooperativa.   

Abaixo na (Figura 26) estão às ameaças evidenciadas durante o trabalho. 
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          Figura 26 - Ameaças à Cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Ao final, verifica-se a relevância da análise interna e externa da SWOT referente ao 

processo de planejamento estratégico da Cooperativa, pois ações e um plano de ação devem 

ser realizados para que tanto forças, fraquezas, oportunidades e ameaças possam ser 

ampliados ou revistas, com o intuito principal de melhorar  e proporcionar melhores 

resultados à Cooperativa. Conforme Certo e Peter (2009) a análise do ambiente proporciona 

as organizações reunir informações importantes com o propósito de ajudar a definir sua 

diretriz futura. Destaca-se que a fase do diagnóstico estratégico deve ser a mais realista 

possível, evitando neste caso problemas futuros no desenvolvimento e implementação do 

planejamento estratégico (OLIVEIRA, 2007). 

Complementando o segundo objetivo, foi definido através do diagrama Ishikawa, após 

várias análises qual o grande  problema enfrentado pela Cooperativa. O diagrama de Ishikawa 

é também conhecido como diagrama de causa e efeito ou também denominado espinha de 

peixe, devido a sua forma.  

Este diagrama tem o propósito de evidenciar e classificar as causas de um problema e 

foi desenvolvido pelo engenheiro japonês Kaoru Ishikawa (LINS, 1993).  

A Figura 27 mostra um dos grandes problemas enfrentados pela Cooperativa que está 

relacionado com a pá carregadeira, que será analisada detalhadamente através das evidências 

encontradas. 
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Figura 27 - Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Conforme mencionado por todos os entrevistados sobre qual seria um dos grandes 

problemas enfrentados pela Cooperativa e que estariam impactando diretamente nos 

resultados da Coomcat, os mesmos responderam que a pá carregadeira é um dos grandes 

problemas que a Cooperativa possui, e citam “um dos gargalos da Cooperativa está na pá 

carregadeira”. Através dos estudos realizados, observa-se que este problema está impactando 

diretamente nos resultados da Cooperativa e serão mencionados alguns fatores evidenciados 

nesta análise através do diagrama de Ishikawa. . 

 Como este problema é de impacto significativo para o bom desempenho da 

Cooperativa, o mesmo foi verificado com muito cuidado e pode se perceber que realmente um 

dos fatores que fazem com que a Coomcat não consiga atingir melhores resultados está 

relacionado à pá do transbordo. Pode-se verificar que esta máquina apresenta todos meses 

problemas, ou seja, a mesma fica em torno de dois a quatro dias parada por mês devido a 

problemas existentes, com isto, toda a coleta dos lixos na usina acaba ficando parado. Como a 

pá é fundamental para colocação dos lixos na esteira, sem o serviço da máquina toda a 
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produção fica inoperante, ficando os cooperados sem ter o que triar. O custo do aluguel 

mensal da pá carregadeira está no valor de R$ 10.000,00 e a mesma encontra-se sucateada 

devido ao elevado tempo de uso. Na usina a pá carregadeira é o coração de todo o processo, 

pois sem a mesma não existe condição dos cooperados realizarem o processo de triagem, 

neste caso, devido ao grande volume diário de lixo que chega na usina, cerca de 10 toneladas, 

existem alguns problemas que são ocasionados devido ao acumulo de lixo diário, pois todo o 

lixo da cidade de Santa Cruz vai para a usina. Com o lixo na usina a pá carregadeira terá que 

fazer todo o transbordo para as esteiras e também o transbordo do material que sobra que vai 

depois para Minas do Leão. 

 Outra causa deste problema está relacionado à elevada quantia de lixo não propício 

para a reciclagem que vai, junto, no transbordo, pois estima-se que apenas 8% das 10 

toneladas sejam aproveitadas como recicláveis, ou seja, existe um excesso de trabalho não 

produtivo e que contribuiu significativamente para que a pá carregadeira trabalhe de forma 

continua. 

 Verificou-se, também, que o peso de cada transbordo é muito alto, pois existem lixos 

de todos os tipos o que exige um esforço elevado da máquina em cada transbordo gerando 

também um desgaste excessivo da pá carregadeira que não para de realizar seu serviço 

durante todo o dia. Outra causa encontrada é a de que a máquina está sucateada, o que 

ocasiona através do que já foi mencionado um esforço superior ao que a máquina tem 

condição de suportar. Não existe tempo hábil e muito menos condição financeira para realizar 

uma manutenção preventiva, pois os materiais utilizados na pá carregadeira são todos de 

segunda linha, como óleo, pneu, peças o que proporciona uma durabilidade inferior ao de uma 

peça de primeira linha. Como exemplo pode-se  citar os pneus que são trocados mensalmente, 

pois como a máquina não possui tração os pneus acabam se desgastando muito e em média a 

recapagem destes custa em torno de R$ 4.000,00, pois a Cooperativa não consegue colocar 

pneus novos, o que iria proporcionar uma durabilidade maior e uma troca superior a três 

meses devido ao elevado custos dos mesmos. 
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    Figura 28 – Carregadeira sucateada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    Fonte: Acervo do autor 

 

 Outro fator que contribui para este problema está relacionado ao elevado tempo de 

transbordo tanto dos materiais que vão para a triagem como o transbordo que vai para a 

cidade de Minas do Leão, neste caso, percebeu-se que existe um trabalho desnecessário 

realizado pela pá carregadeira, pois quando chegam à usina os lixos vindos da cidade pela 

empresa Conesul, os mesmos são depositados direto num local junto aos lixos existentes, 

entretanto, como não é feita a triagem de todo o lixo que vem da cidade, pois não existe 

estrutura e material humano para processar as 10 toneladas diárias boa parte do lixo acaba 

ficando apenas na usina e neste caso, a pá carregadeira tem que fazer o transbordo para os 

contêineres que após serão transportados  para o aterro sanitário localizado em minas de Leão. 

Observou-se neste caso, que os procedimentos não estão sendo realizados de maneira 

eficiente e um projeto deve ser definido com prioridade para que este trabalho que impacta em 

média em um turno possa ser mais bem aproveitado. A falta de planejamento é outro aspecto 

importante que contribuiu diretamente em relação ao problema apresentado, pois o único 

critério a ser analisado para os lixos que vão ou não para triagem está relacionado a 

suposições, ou seja, dependendo dos bairros os mesmos são encaminhados para triagem. 

Neste caso, através de várias análises pode-se  observar que um projeto de classificação e 

filtragem no transbordo é  importante, pois neste caso, a pá carregadeira não teria tanta 
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sobrecarga e lixos orgânicos bem como sua utilização estaria sendo aplicada diretamente em 

lixos sólidos os quais poderiam proporcionar um incremento de três a quatro vezes superior 

aos lixos que são aproveitados ao final da triagem. 

 Percebe-se, portanto, que a estrutura está inadequada e investimentos em tecnologia 

principalmente em novos projetos devem ser feitos, pois a Cooperativa deve aproveitar as 

parcerias que possui junto principalmente às Universidades para que sejam realizados estudos 

na parte de um melhor aproveitamento do transbordo, pois por mais que exista um custo para 

implantação de novos projetos, os mesmos poderão ser pagos em curto prazo, visto que o 

material que está indo sem ser aproveitado é de grande quantidade. 

Em relação ao terceiro objetivo específico foi analisado e realizado o diagnóstico da 

empresa em relação às áreas de Estratégia, Finanças, Marketing, Operações e Rh. Conforme 

cita o entrevistado G1 “a área de planejamento estratégico, foi iniciado no começo de 2012, 

sendo realizadas algumas reuniões, entretanto, o mesmo teve que ser interrompido a pedido da  

Cooperativa”. Já C2 menciona que o planejamento estratégico, que começou a ser feito no 

início de 2012 e, precisou ser interrompido prematuramente, pois como a Cooperativa estava 

com vários problemas financeiros e ainda está no momento atual, foi pensado que o aspecto 

financeiro seria o principal aspecto a ser trabalhado naquele momento para estancar esta 

lacuna. 

 Percebeu-se que existem algumas falhas na Coomcat, sendo a área de planejamento 

estratégico, a que requer maior atenção, bem como as estratégias de curto, médio e longo 

prazo da Cooperativa, as quais serão analisadas a seguir. 

 O planejamento estratégico possibilita à organização criar consciência das suas 

oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento de sua missão, 

buscando, com isto, estabelecer uma direção a ser seguida pela organização, aproveitando as 

oportunidades e evitando os riscos (FISCHMANN; ALMEIDA, 1991). 

Em primeira análise ficou evidenciado que a Cooperativa não utiliza as boas práticas de 

gerenciamento, e neste caso, não possui um planejamento estratégico implementado, nem 

estratégias a serem seguidas no curto, médio e longo prazo. 

Em relação às estratégias de curto prazo pode ser evidenciado que a Cooperativa não 

possui diretrizes estratégicas claras e compreendidas por todos, neste caso, a Coomcat mesmo 

sabendo qual é sua missão não possui uma definição sobre seu público alvo, devendo portanto 

primeiramente definir com critérios quem é seu público alvo. Outro fato observado é que a 

Cooperativa não analisa informações para formular estratégias, sendo, portanto definido as 
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ações a serem realizadas com embasamento empírico. Sugere-se, portanto que seja utilizada a 

matriz SWOT já mencionada anteriormente como forma de analisar as ameaças e 

oportunidades relacionadas ao negócio da Cooperativa, pois a estratégia organizacional deve 

buscar minimizar o efeito das ameaças e maximizar o efeito das oportunidades. 

Outro fator analisado para curto prazo é que a Cooperativa não possui um 

acompanhamento em relação aos seus resultados e não possui metas definidas, neste caso 

sugere-se que sejam criados indicadores para todas as áreas, pois desta maneira a Cooperativa 

terá condição através dos dados apresentados de embasar suas ações para traçar metas 

estratégicas a serem alcançadas, pois o  que não é medido não pode ser gerenciado, assim, 

indicadores de desempenho estratégico, são aqueles definidos pela direção para medir o 

desempenho da estratégia e do alcance dos objetivos estratégicos (KAPLAN; NORTON, 

1997). 

Os indicadores devem ser escolhidos com cuidado, pois não adianta a empresa ter 

muitos indicadores se não puder transmitir os mesmos de forma clara para todos os 

envolvidos (CAMPBELL, 2005). Nesse sentido, Norton (2005) menciona que muitos 

indicadores podem fazer com que a empresa perca foco e direcionamento.  

Verificou-se também que não existe um controle sobre o que foi implementado nem 

uma comparação dos resultados obtidos com as metas projetadas e estabelecidas, neste caso, 

sugere-se que através do objetivo específico quatro que a Cooperativa possa por meio do 

mapa estratégico e da criação de indicadores começar a monitorar suas ações. No 

planejamento tático, as estratégias de médio prazo são definidas e o “foco está em atingir os 

objetivos departamentais” (CHIAVENATO, 2004), para isto a Cooperativa deverá criar 

processos nas diversas áreas para que os objetivos definidos no PE possam ser alcançados em 

sua plenitude. 

Entre as estratégias de longo prazo que são realizadas pela Cooperativa foram apontadas 

as ações de responsabilidade ambiental as quais são praticadas. A Cooperativa mostra a sua 

responsabilidade, pois se preocupa com o meio ambiente, entretanto, algumas ações ainda 

precisam ser realizadas. Melhores condições de armazenamento devem ser utilizadas na usina, 

pois todo o lixo que vai para o aterro na cidade de Minas de Leão fica exposto ao ar livre na 

Usina, sofrendo neste caso, ações da natureza como chuva e de animais, entre outros, os quais 

vão sendo decomposto no próprio solo da usina.   

Ao final das análises tanto de curto, médio e longo prazo, verificou-se que a 

Cooperativa não apresenta as boas práticas em relação à gestão de estratégias, neste caso, 
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deve contemplar as três estratégias de forma eficaz, para que consiga atingir os seus objetivos, 

para isto seu PE deve contemplar as quatro fases de forma integrada, ou seja, realizar o 

diagnóstico estratégico, definir sua missão, definir os instrumentos prescritivos e quantitativos 

e após realizar o controle e avaliação (OLIVEIRA, 1997)  

Em relação à área de finanças, conforme cita G3, “houve um avanço, principalmente em 

relação aos controles internos. Os avanços ficaram então neste primeiro momento mais na 

parte interna, na educação financeira. Não houve um trabalho e acompanhamento de caixa, 

ganhos, perdas, rentabilidade, lucratividade”. Através das análises realizadas e conforme pode 

se perceber que realmente houve uma melhora significativa nos processos internos da 

Cooperativa em relação á área de finanças.  

No planejamento financeiro, através das devidas análises, pode se observar que a 

Cooperativa não possui nenhuma reserva em caixa. No atual momento em que a Cooperativa 

se encontra, em relação ao curto prazo, isto pode ser considerado um ponto fraco, pois 

qualquer imprevisto que ocorra a Cooperativa pode ficar sem condições de cumprir com seus 

passivos e suas obrigações, visto que a Coomcat não possui crédito no mercado. Sugere-se 

neste caso que seja criada uma conta para que a mesma possa proporcionar uma reserva, a 

qual dê condição para que sejam suportados os custos fixos mensais, por pelo menos alguns 

meses.  

Outro aspecto verificado foi que não existe um planejamento orçamentário para, por 

exemplo, trimestre, semestre ou anual. O que é feito hoje na Cooperativa é um 

acompanhamento das contas que se tem para pagar no mês, bem como as contas que a 

Cooperativa tem a receber.  Desta forma não existe um planejamento financeiro e a 

Cooperativa vai estar sempre trabalhando no vermelho, ou seja, buscando recursos financeiros 

para pagar as contas diárias. As empresas realizam operações de vendas, compras as quais 

irão resultar em entradas e saídas, sendo as operações mais realizadas os recebimentos de 

vendas, os pagamentos de compras e as despesas operacionais (ZDANOVICZ, 2012). 

 Para que isto não ocorra, sugere-se que seja criado um fluxo de caixa mensal e 

posteriormente conforme a Cooperativa for se estruturando melhor em seu processo de gestão 

possa realizar um fluxo de caixa semestral e anual. Com o fluxo de caixa será possível à 

empresa planejar o valor necessário para cumprir com suas obrigações e adquirir os ativos 

necessários para atingir suas metas, pois independentemente de seus lucros ou prejuízos, cada 

empresa precisa ter fluxo de caixa suficiente para atender suas obrigações à medida que se 

tornem devidas. A importância do fluxo de caixa é confirmada por Zdanowicz (2012, p. 150), 
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que destaca ser o seu objetivo principal “projetar as entradas e saídas de recursos financeiros 

para um determinado período, visando calcular a necessidade em captar empréstimos e aplicar 

recursos financeiros de modo seguro e adequado pela empresa”. 

Verificou-se também que a Cooperativa, por não possuir um sistema de controle preciso 

e ter poucas pessoas para desempenhar importantes atribuições que envolvem conhecimento 

técnico e administrativo, acabou não conseguindo cumprir com suas obrigações junto aos seus 

credores. Essa condição colaborou para que hoje a Cooperativa possua restrição em relação ao 

seu CNPJ junto aos órgãos de crédito. Sugere-se neste caso, que a Cooperativa diminua seus 

custos fixos e variáveis, utilizando melhor seus recursos, para que com isto, consiga guardar 

um valor para financiar seu capital giro. Este procedimento é corroborado por Vieira (2008), 

quando menciona que a administração do capital de giro possui o objetivo principal de manter 

em equilíbrio as finanças da empresa como forma de possibilitar a continuidade das atividades 

operacionais que a empresa realiza, proporcionando condição para sua sobrevivência e 

crescimento. 

Diante deste fato, surge a necessidade de que seja colocado no planejamento estratégico 

uma meta a ser atingida em curto prazo onde a produção deve ser aumentada através de 

campanhas publicitárias diretas junto a população, bem como a implantação do software 

Catafácil, para que proporcione à Cooperativa condição aumentar sua receita e neste caso a 

possibilidade de quitar todas as suas dívidas.  Através destas ações a Cooperativa passaria a 

ter crédito no mercado, com possibilidade de buscar recursos em instituições financeiras.  

A Coomcat poderia avaliar projetos futuros, como por exemplo comprar uma nova 

máquina pá carregadeira através de alguma linha de crédito, visto que hoje são oferecidas 

taxas baixas e prazo de financiamento elevado. O valor pago de aluguel desta máquina 

poderia ser reduzido em média 50% e a Cooperativa estaria adquirindo um maquinário para 

seu ativo e com custos de manutenção menores, o que ocasionaria uma diminuição 

considerável em seus custos fixos mensais bem como um aumento de patrimônio. 

Em relação aos controles financeiros pode perceber que a Cooperativa melhorou seus 

processos, visto que antes não realizava nenhum tipo de controle. Esta melhora é explicado 

pelo apoio que a Cooperativa recebeu nos últimos anos da Universidade de Santa Cruz 

durante os últimos dois anos. Neste caso, metodologias foram implementadas, como planilhas 

de entrada e saída e relatórios. Conforme G3, antes não existia um planejamento entre as 

receitas e as obrigações a serem pagas, sendo efetuado o pagamento daquelas contas que 

venceriam primeiro. Não existia uma planilha para acompanhar as contas que estavam 
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vencendo durante o mês; para esta situação, foi sugerida e criada uma planilha de dívidas, que 

já tinha sido identificada pelos cooperados como sendo necessária para realizar estes 

apontamentos.  

Percebe-se que ainda existem muitos aspectos a serem melhorados nesta área, mas a 

compra do software Catafácil irá proporcionar um sistema de controle eficaz, visto que o 

mesmo é de fácil utilização e desenvolvido especialmente para o empreendimento de 

catadores. Através do software será possível profissionalizar a Cooperativa em seu processo 

de gestão. 

A Cooperativa começou com a e orientação dos envolvidos no projeto da UNISC junto 

a Coomcat a controlar melhor suas contas a pagar e a receber, bem como acompanhar seus 

saldos bancários. Apesar de se verificar que houve uma significativa melhora nos controles 

financeiros, ainda existe uma carência administrativa em boas práticas de gestão, entre eles, 

fluxo de caixa, precificação, diferenciação entre custos fixos, variáveis, operação, sistema de  

rateio de custos , visto que a Cooperativa também controla uma rede chamada Catapampa e 

neste caso muitos custos que teriam que ser repassados para a rede, acabam sendo transferidos 

para a Cooperativa, com isto, o desempenho da Coomcat acaba sendo prejudicado. Ações 

neste caso e estudos na parte de custos são necessários e devem ser analisados de forma 

criteriosa. Entretanto, sabe-se que falta mão de obra especializada para realizar estes estudos 

na Cooperativa, neste caso, sugere-se que na área de planejamento estratégico sejam 

implementadas ações para que ocorra separação correta dos custos da Cooperativa e os custos 

da rede Catapampa, bem como seja realizado de forma mais precisa possível o sistema de 

rateio para que os resultados sejam o mais realista possível. 

No tocante ao aspecto de margem de contribuição e lucratividade, conforme 

mencionado pelos entrevistados verificou-se  que apesar da Cooperativa conhecer o custo 

total do mês o mesmo não é classificado. Não existe uma separação entre, custos diretos, 

fixos, variáveis, indiretos. Neste caso, verifica-se novamente a necessidade de se realizar um 

estudo na área de custos, para que a Cooperativa possa saber realmente qual é a margem de 

contribuição de seus produtos recicláveis, que contribuem para que os custos fixos sejam 

pagos. Assim, os preços comercializados são realizados de forma empírica baseados na 

concorrência e no mercado, mas de forma precisa a Cooperativa não sabe quanto ganha por 

exemplo em cada quilo de PET comercializado. 

Sugere-se neste caso, que seja feito um estudo para diferenciar custos fixos e variáveis, 

bem como seja realizado a precificação dos produtos da Cooperativa utilizando os métodos de 
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custeio. Através destas práticas a Cooperativa poderá saber se está cobrando muito ou pouco, 

bem como saberá, através de um estudo complementar qual é a produção necessária para que 

todos os custos fixos e variáveis sejam cobertos bem como uma margem de lucro seja 

atendida para a Cooperativa. Entendendo os custos fixos e variáveis a Cooperativa tem 

condição de entender melhor sua estrutura de custos e com isso, precificar melhor seus 

serviços bem como calcular de forma correta sua lucratividade.  

Em relação à área de marketing conforme entrevistas, pode-se verificar que a 

Cooperativa apresenta algumas práticas de marketing como divulgação, campanhas nos 

bairros, entretanto, observou-se que muitas mudanças devem ser realizadas, para que 

resultados melhores possam ser alcançados, entre elas a de ampliar os bairros atendidos pela 

coleta seletiva. 

Entre as ações desenvolvidas no planejamento de marketing foi verificado que a 

Cooperativa apesar de ter identidade visual a mesma ainda é realizada de forma ineficaz, pois 

o reflexo desta ação consegue-se visualizar através dos materiais das coletas os quais ainda 

são insuficientes para que a Cooperativa consiga atingir resultados satisfatórios. Verificou-se 

através dos estudos realizados que existe um direcionamento focado junto aos moradores dos 

bairros atendidos pela Cooperativa no recolhimento dos lixos sólidos, fábricas e 

Universidade, mas não é realizada uma mensuração do trabalho feito, neste caso sugere-se 

que seja feito um trabalho focado na comunidade destes bairros de forma semanal, pois 

melhores ações de marketing nestes bairros irão proporcionar resultados expressivos no 

aumento de materiais recicláveis. Outro fato observado diz respeito à presença da Cooperativa 

nas redes sociais, entretanto, através dos dados ficou evidenciado que uma atuação de forma 

agressiva no marketing deve ser feita pela Cooperativa, neste caso, deve ser passado para a 

comunidade a diferença entre se fazer um marketing de empresa e um marketing social e 

ético.  

Foi possível verificar que apesar de a Cooperativa estar presente em redes sociais, a 

mesma não possui uma página na internet própria, neste caso, sugere-se que seja criada uma 

página e um domínio, bem como um blog específico, de forma que por intermédio destas boas 

práticas poderão ser realizadas ações mais direcionadas ao seu público alvo que neste caso, 

são os nove bairros atendidos pela Cooperativa. Devem, ainda, ser realizadas ações para a 

divulgação em relação às coletas, bem como campanhas promocionais buscando sempre criar 

uma maior conscientização e sensibilização por parte da comunidade, gerando, com isto, um 

maior volume de materiais reciclados. 
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A Cooperativa deve também investir em mídia off-line, ou seja, deve investir na sua 

imagem na cidade de Santa Cruz do Sul buscando parcerias e divulgando sua marca. Deve 

realizar campanhas através de outdoors, banners, panfletos, comerciais de rádio, jornais, 

revistas, logomarca, buscando sempre parcerias para diminuir seus custos. Sugere-se também 

que a Cooperativa crie um departamento para trabalhar nesta área, junto aos apoiadores que 

possui como a Universidade de Santa Cruz do Sul, pois através desta ação poderá levar seu 

trabalho e sua imagem de uma forma mais sustentável.  

Percebeu-se que a estratégia adotada pela Cooperativa está no popular “boca a boca”, 

sendo uma das formas mais baratas e eficientes, neste caso, a mesma deve ser continuada, 

pois existe um serviço sendo feito, mas com um incremento através de mídias off-line poderá 

se esperar melhores resultados. A Cooperativa precisa identificar seu público alvo, deste 

modo, conforme Crúzio (2010, p. 73), “quanto maior for o conhecimento sobre os valores 

envolvidos nas relações de troca produtivas e comerciais ou na prestação de serviços, maiores 

serão as possibilidades de gerenciar eficazmente os elementos do composto de marketing ”. 

 Em relação à área de operações, a partir das respostas dos entrevistados pode se 

observar que esta é uma área que requer atenção e existe a necessidade de melhorar os 

procedimentos, principalmente em relação a pá carregadeira e a triagem dos lixos. Verifica-se 

que a Cooperativa possui alguns processos, como o de triagem, entretanto, a mesma precisa 

melhorar os mesmos de forma que possibilite eliminar os que estão trazendo ineficiência ao 

processo final bem como implementar outros processos que possibilitem que a Cooperativa 

consiga atingir melhores resultados, através por exemplo da implantação do software 

Catafácil. 

Na etapa processo, verificou-se que existe alguns controles na Cooperativa, como os 

presente na parte financeira, fluxo de caixa, estoque, entretanto, os mesmos ainda não são 

suficientes para que a organização consiga melhorar sua performance, visto que existe um 

grande gargalo nesta área. Através das devidas análises realizadas, sugere-se que sejam 

eliminados algumas etapas os quais estão impactando negativamente a Cooperativa de buscar 

melhores resultados. Melhorar a eficiência, reduzir o tempo e custo são fundamentais para 

melhorar as margens da Cooperativa e neste caso serão apresentadas as etapas verificadas 

durante o processo de reciclagem da usina, bem como após será feita algumas observações em 

relação aos processos analisados. As etapas são as seguintes: 

1. chegada dos caminhões da empresa Conesul a Usina; 

2. descarregamento do lixo pela empresa Conesul; 
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3. direcionamento do lixo para triagem; 

4. descarregamento do material próximo ao alimentador da esteira de triagem; 

5. alimentação da esteira de triagem; 

6. processo de triagem; 

7. material separado; 

8. material separado é prensado; 

9. expedição; 

10. material refugado no processo de triagem é despejado em caminhão caçamba; 

11. transporte até o local das cargas descartadas ao início do processo e 

descarregado; 

12. carregamento em caminhão (uso da pá carregadeira);e 

13. expedição ao aterro sanitário localizado em Minas de Leão. 

 

       

       Figura 29 - Fluxo do processo da usina de reciclagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Dados de pesquisa – adaptado de UNISC 

 

 

A primeira etapa (1) consiste na chegada dos caminhões, da empresa Conesul, vindos da 

cidade de Santa Cruz do Sul, a qual é responsável por fazer a coleta na cidade, de onde, em 

média, são levadas para a usina, 10 toneladas diárias de material. Na chegada, os caminhões 

são identificados na guarita e é verificada a sua origem, ou seja, em qual bairro foi feita a 

coleta. Na segunda etapa (2) é feito o descarregamento do lixo pela empresa Conesul no pátio 

da usina e após na etapa três (3) é realizado o direcionamento do lixo para triagem. 
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       Figura 30 - Descarregamento do lixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Fonte: Acervo do autor 

   

 

        Figura 31 - Lixo que vai para triagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Acervo do autor 
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 Como a Cooperativa não possui infraestrutura suficiente e os recursos humanos 

necessários para a triagem de todo o lixo que chega à usina, apenas 12% em média de todo o 

lixo são triados e o restante do lixo fica no pátio da usina. Na etapa quatro (4) é realizado o 

descarregamento do material próximo ao alimentador da esteira de triagem; onde, na etapa 

cinco (5) será realizada a alimentação da esteira de triagem, a qual é feita pela pá carregadeira 

(Figura 32). Nessa etapa, o lixo é pego e levado até às esteiras, a uma altura média de 2,2 

metros, com o auxílio do taquareiro (colaboradores que, utilizando taquaras, empurram o 

material para que a alimentação da esteira aconteça de forma contínua).  

 

  Figura 32 - Pá carregadeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Acervo do autor 

 

Na etapa seis (6), quando é feita a triagem, alguns cooperados rasgam as sacolas 

plásticas e colocam todo o material na esteira, o qual segue para a equipe que fará a triagem 

do lixo. Nesta etapa, estão envolvidos cerca de 10 cooperados, sendo que cada um fica 

responsável por separar um tipo de material e depositar o material possível de reciclagem em 

uma cuba específica. 
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Figura 33 - Esteira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

         Fonte: Acervo do autor 

 

 Na etapa seguinte (7), os materiais são separados em cubas específicas e levados para a 

próxima etapa (8), quando serão prensados pela prensa hidráulica depois da devida 

classificação e será colocada uma cinta plástica para que os materiais permaneçam prensados, 

como os PET, papelão, plásticos, entre outros materiais possível de reciclagem e 

enfardamento. 

            Figura 34 - Prensa Hidráulica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Acervo do autor 
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               Figura 35- Material prensado com cinta pronto para ser comercializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

               Fonte: Acervo do autor 

 

Depois de realizada a prensagem, na etapa nove, os materiais são expedidos e 

acondicionados nos arredores do galpão e ficam à espera de serem comercializados.  

 

                   Figura 36 - Expedição – material pronto para ser comercializado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Acervo do autor 
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Na etapa 10 os materiais refugados no processo de triagem, ao final da esteira são 

despejado no caminhão caçamba e na etapa 11 é realizado o transporte até o local das cargas 

descartadas ao início do processo e descarregado. Na etapa 12 será feito o carregamento em 

caminhão através da utilização novamente da pá carregadeira; finalizando na etapa 13 com o 

envio do lixo para o aterro sanitário localizado no Município de Minas de Leão.  

 

      Figura 37- Expedição ao aterro que vai para Minas do Leão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Fonte: Acervo do autor 

 

Por meio dos processos já descritos pode-se verificar que devem ser promovidas 

algumas modificações, pois ainda que exista muito trabalho sendo realizado, os resultados 

podem ser melhores. Um dos problemas verificados é em relação à escala e capacidade, pois 

existe muito lixo orgânico e de outros tipos os quais não possuem utilidade para a 

Cooperativa.  

Um dos fatos percebidos para que exista esta ineficiência está relacionado ao fato de 

que na esteira são colocados muitos materiais orgânicos o que acaba diminuindo 

significativamente a produtividade bem como a eficiência deste processo, neste caso, uma das 

alternativas para aumentar esta eficiência, seria a de realizar uma pré-triagem antes dos 

materiais serem colocados na esteira, com isto iria se diminuir o trabalho da pá carregadeira o 

qual gera para a Cooperativa um custo elevado. Com esta medida a quantidade de lixo 

reciclável iria aumentar consideravelmente, pois invés de ser triado apenas 10% do lixo 
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enviado para a usina estima-se que este percentual poderia ser aumentado e com isto, a 

eficiência que hoje gira em torno de 8% na triagem possa melhorar substancialmente, 

trazendo ao final melhores resultados.   

Em relação à qualidade, foi observado que o serviço fica muitas vezes prejudicado, pois 

junto com os materiais reciclados acabam vindo muitos produtos orgânicos, o que afeta 

muitas vezes na reciclagem, pois alguns materiais deixam de ser aproveitados, visto que o 

processo para limpeza seria mais oneroso do que o valor a ser recebido na comercialização.  

Na área de Recursos Humanos (RH) foram analisados alguns fatores, pois conforme 

comenta G3 existem dentro da Cooperativa alguns atritos, provocados entre os que recebem 

mais e os que recebem menos; por essa razão surge a necessidade de um plano de carreira. 

Apesar de todos os cooperados estarem imbuídos em uma causa coletiva, pode-se observar 

que alguns estão um pouco insatisfeitos, principalmente em relação as suas retiradas. 

Atualmente, aqueles que trabalham na triagem, que é feita na usina, recebem o valor de R$ 

1.200,00 mensais; já os cooperados que trabalham na coleta seletiva no centro, recebem em 

média o valor de R$ 600,00, mais produtividade. Neste caso, acaba ocorrendo 

descontentamento de alguns cooperados e, para que isto seja resolvido, já está em estudo 

junto a UNISC com uma professora um projeto a partir do qual deverá ser criado um plano de 

cargos e salários, de forma que estas definições estariam sendo votadas em assembleia e, 

posteriormente, começariam a vigorar. Este processo deve ser desenvolvido com ampla 

transparência para o conhecimento de todos os envolvidos, bem como a definição de cargos e 

salários, com vistas proporcionar harmonia dentro da Cooperativa.  

Verificou-se, em relação ao clima organizacional, que a maioria dos cooperados está 

muito contente em trabalhar na Cooperativa, pois nunca tinham trabalhado de forma 

legalizada e hoje possuem uma identidade e uma melhor aceitação pela sociedade. Com o 

resgate de sua cidadania, muitos já possuem conta em bancos e no comércio, o que para eles é 

muito importante, pois acabam se sentindo mais importantes pelo fato de a inclusão lhes ter 

permitido maior participação na sociedade.   

Existe uma cooperação mútua no serviço prestado e a tendência é que, após a 

implantação do programa de cargos e salários, a cooperação e a harmonia entre os envolvidos 

melhorem ainda mais, pois pode-se  constatar que os cooperados trabalham com muita 

dedicação e força de vontade e que todos querem crescer junto com a Cooperativa.  
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Em relação à parte de treinamento conforme é a necessidade a Cooperativa investe na 

capacitação de alguns cooperados, principalmente no novo projeto que pode ser começado 

logo a funcionar que é o PETBinacional.  

 

          Figura 38 - Maquinário PET Binacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Acervo do autor 

 

Existe necessidade que a Cooperativa melhore seu quadro de cooperados, 

principalmente na área administrativa e a Coomcat já começa a dar os primeiros passos, neste 

caso, contratou um Engenheiro Ambiental para melhorar seus processos nesta área. Em 

relação à área administrativa, verifica-se que a Cooperativa precisa ter algum profissional 

formado na área de administração, para poder aconselhar melhor as tomadas de decisões, com 

isto, a Coomcat poderá melhorar bem como alcançar melhores resultados.  

 No aspecto de treinamento e desenvolvimento a Cooperativa está capacitando alguns 

cooperados para trabalhar no projeto PET Binacional, mas ainda falta capacitar outros setores, 

principalmente na área de gestão da Cooperativa. Através das análises constatou-se que existe 

um descontentamento no aspecto de cargos e salários, pois o salário de quem recebe na coleta 

seletiva é diferente de quem trabalha na usina. 

Quanto ao quarto objetivo específico será utilizado o mapa estratégico, pois conforme 

visão de Kaplan e Norton (2004) os mesmos ratificam a importância da organização de ter um 
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entendimento da gestão da estratégia como forma de melhorar a eficácia estratégica, diante 

deste fato os mapas estratégicos conseguem de forma clara explicitar a transformação do 

intangível em resultados tangíveis. Para atingir o objetivo quatro, também serão 

desenvolvidos alguns indicadores, que poderão auxiliar a Cooperativa a mensurar como se 

encontra em relação ao alcance de seus objetivos. 

Analisando o diagnóstico estratégico, através de seus pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças bem como das demais análises já mencionadas anteriormente 

apresenta-se o mapa estratégico para a Coomcat (Figura 39).  

 

    Figura 39 - Mapa Estratégico da Coomcat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Dados de Pesquisa 
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Através das definições das perspectivas as quais vão de encontro à missão da 

Cooperativa, pode-se observar que na perspectiva do aprendizado e crescimento o aumento na 

satisfação dos cooperados, bem como a implementação de um plano de cargo e salário e uma 

melhor integração entre os processos irá fazer com que na perspectiva dos processos obtenha-

se um aumentado da produção, bem como haverá uma melhor gestão na Cooperativa. 

Analisando a perspectiva de mercado faz-se necessário agregar valor aos produtos, bem como 

aumentar a participação no mercado através da rede Catapampa o qual irá poder suprir o 

projeto PET Binacional. Diante dos fatos apresentados, na perspectiva financeira serão 

gerados os resultados esperados em relação ao aumento da receita e uma maior rentabilidade. 

Na perspectiva social, a Cooperativa irá cuidar do meio ambiente, bem como promover o 

desenvolvimento de forma que estas ações caminhem junto com a missão estabelecida pela 

Coomcat. 

   

No quadro 7 são apresentados os indicadores em relação ao mapa estratégico da 

Cooperativa. 
 

Quadro 7 - Indicadores do Mapa Estratégico 

 

Objetivos estratégicos Indicadores estratégicos 

Financeira 

 Aumentar a rentabilidade 

 Reduzir Custos 

 Aumentar a Receita 

 

 Rentabilidade do Patrimônio Líquido (%) 

 Redução de Custos (%) 

 Crescimento da Receita (%) 

Mercado 

 Ampliar negócios da Rede CataPampa. 

 Ampliar participação no mercado. 

 Desenvolver campanha de 

conscientização. 

 Agregar valor aos produtos. 

 

 Aumento de volume de negócios (%) 

 Quantidades de cidades e bairros 

atendidos 

 Aumento de lixo reciclável (%) 

 Preço / média do mercado 

Processos 

 Aumento da Produção 

 Melhorar a eficiência da Cooperativa 

 Reduzir custos administrativos e 

operacionais. 

 Melhoria das condições de trabalho. 

 

 Resíduos triados (%) 

 Aumento no volume de vendas (%) 

 Custos fixos e operacional (%) 

 

 Satisfação dos cooperados (%) 

Aprendizado e Crescimento 

 Aumentar a satisfação do cooperado. 

 Implementar um plano de cargo e salário. 

 Melhorar integração dos processos. 

 

 

 Pesquisa clima organizacional. 

 Benefícios proporcionados aos 

cooperados.  

 Grau de integração (N). 

 

Fonte: Dados de Pesquisa 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo final, são ressaltados os principais resultados da pesquisa. Inicialmente 

são apresentados os resultados gerais encontrados em relação aos quatro objetivos  específicos 

e geral. Na sequência, serão apresentadas as contribuições gerenciais da pesquisa, limitações 

da pesquisa, e as sugestões para pesquisas futuras. 

 

5.1 Resultados gerais  

 

O estudo proposto para esta dissertação se deu ao fato de poder contribuir para 

melhorias nos processos da Cooperativa Coomcat, principalmente na área do Planejamento 

Estratégico, buscando assim, propiciar uma reflexão sobre as bases atuais do planejamento e 

proporcionar ao final melhores condições para que a Cooperativa consiga transpor as atuais 

dificuldades a qual se apresentam. Diante dos fatos apresentados foi possível analisar o 

processo de planejamento estratégico da Cooperativa o qual possui reduzido conhecimento e 

experiência em gestão, procurando identificar aspectos os quais estão dificultando a empresa 

de conseguir atingir melhores resultados. 

Dentro do plano global da pesquisa, o seu primeiro objetivo específico constituía na 

verificação dos projetos e ações existentes na Coomcat. Neste sentido pode se perceber que 

existem alguns projetos em andamentos conforme já mencionados e outros os quais estão 

parados atualmente, ou seja, tiveram seu início, mas por algum motivo externo o mesmo não 

teve continuidade. 

Como primeira conclusão foi possível compreender que a Cooperativa possui alguns 

projetos, entretanto, deve dar atenção especial ao projeto da Cadeia Solidária Binacional do 

PET, pois este irá proporcionar melhores resultados a Cooperativa, proporcionando melhores 

condições e rentabilidade a médio e longo prazo. Para que isto aconteça, percebe-se que a 

Cooperativa deve começar desde já a se estruturar, pois todo o maquinário já se encontra na 

Cooperativa, bastando apenas que sejam liberados alguns processos burocráticos. Neste 

sentido, as ações a serem realizadas vêm ao encontro do que Passos (2008) comenta, ou seja, 

qualquer projeto necessita ser planejado e controlado a fim de não ser posto em condições de 

risco. Pois, deve existir um determinado nível de gerenciamento, para que todos os processos 

sejam alcançados na sua totalidade, pois qualquer descuido pode fazer com que o projeto não 

alcance os resultados esperados.  
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Neste caso, o projeto Pet Binacional é necessário para que a Cooperativa consiga 

melhorar sua performance bem como agregue valor aos seus serviços.  Verifica-se que 

existe a necessidade de que se crie uma equipe focada na resolução das pendências as quais 

estão impactando para que a cadeia Pet Binacional entre em operação. Outro aspecto 

importante a ser analisado é que a Cooperativa deve começar desde já a desenvolver novas 

parcerias, pois não adianta a máquina Binacional começar a operar se não tiver uma 

capacidade de demanda garantida, para isto, surge a necessidade de que a Rede Catapampa 

comece a realizar novas parcerias e se estruture de tal forma que consiga garantir 

mensalmente uma média de três vezes mais a quantia de Pet hoje reciclada. Essa constatação 

vem ao encontro das afirmações de Balestrin e Verschoore (2008) quando afirmam que dentre 

os ganhos está a possibilidade de ampliar a capacidade de maior escala e poder de mercado, 

bem como obter uma melhor negociação junto aos seus fornecedores, possibilitando com isto 

melhores valores recebíveis. Conclui-se desta forma, que o primeiro objetivo específico foi 

alcançado através das ações levantadas na pesquisa.  

Avançando sobre os objetivos especificadamente mais próximos do problema de 

pesquisa, foi investigada a necessidade e as condições para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico na Cooperativa. Para responder este objetivo foi analisado o 

ambiente interno que conforme corroboram Gamble e Thompson Jr. (2012), o ambiente 

interno, avalia os recursos e competência que a Cooperativa possui, bem como sua estrutura 

de custo e capacidade de competição.  

Sobre esta questão, os resultados da pesquisa apontam no ambiente interno a presença 

de maiores fraquezas do que forças da Cooperativa, isto se deu ao fato de que os pontos fortes 

da Cooperativa estão relacionados aos incentivos que a Coomcat possui junto a 

Universidades, empresas, população. Já os pontos fracos estão relacionados à estrutura da 

Cooperativa, o que ocasiona muitos problemas na produção, altos custos de produção e falta 

de crédito no mercado, entre outros.  

Quanto ao terceiro objetivo específico, que buscou identificar e realizar o diagnóstico da 

Cooperativa em relação às principais áreas da empresa como forma de orientar as suas 

decisões estratégicas, pode-se concluir que a melhor área em relação às boas práticas de 

gestão é a financeira e a que possui menor atenção no momento é a de planejamento 

estratégico.  

Esta evidencia justifica-se pelo apoio recebido pela Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), através do projeto realizado junto a Cooperativa durante o ano de 2013. Neste caso, 
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verificou-se que apesar de a Coomcat apresentar uma melhora significativa em seus controles, 

a mesma deve desenvolver outras competências nesta área. Para que melhores resultados 

sejam obtidos, a Cooperativa deve designar um profissional capacitado que seja responsável 

por planejar, executar e implementar ações como controle de custos, rateio, precificação, 

centro de custos, fluxos de caixa que são importantes para que a Coomcat consiga um melhor 

gerenciamento e alcance melhores resultados. 

No que diz respeito às práticas de gestão na área de planejamento estratégico, constatou-

se que a Cooperativa deve dar atenção especial a esta área, pois se pode observar que ocorreu 

um erro ao se priorizar a área financeira, deixando de lado o planejamento estratégico. O PE 

deve vir antes da definição do orçamento e neste caso ocorreu o contrário. Deve-se neste caso, 

inverter esta situação onde após a definição do planejamento estratégico e através do 

orçamento e dos recursos disponíveis a empresa terá condição de verificar com os recursos 

que possui quais os objetivos que consegue alcançar e caso não consiga ter todos os recursos 

poderá buscar alternativas. 

Desta maneira o planejamento e as estratégias definidas irão direcionar aonde a 

Cooperativa quer chegar o que contribui para o conceito de Tavares (2010) que menciona que 

o planejamento é o conjunto ordenado de ações que possui o objetivo principal de 

proporcionar ações para que os objetivos futuros sejam alcançados. 

Complementando o segundo objetivo específico conclui-se que o grande problema da 

Cooperativa relacionado à área de operação está relacionado à pá carregadeira, que apresenta 

muitos problemas durante suas atividades, provocando paradas na produção e, em 

consequência, traz elevado custo de manutenção, bem como perda de produtividade. Neste 

caso, ações desenvolvidas no planejamento estratégico são fundamentais para que a 

Cooperativa consiga suprir esta ineficiência. Conclui-se, desta forma, que o terceiro objetivo 

também foi alcançado, tendo sido também elaborado o diagrama de Ishikawa que trata do 

principal problema encontrado na realização do trabalho operacional na usina. 

Por fim, no quarto objetivo específico que buscou apontar possibilidades de melhorias 

na gestão, utilizando algumas ferramentas de planejamento estratégico, conclui-se que o mapa 

estratégico contribui para que a Cooperativa consiga visualizar melhor os objetivos e 

indicadores a serem alcançados por todos. Estas ações estão de acordo com os conceitos de 

Kaplan e Norton (2004), visto que o mapa estratégico ajustado à estratégia da empresa, 

possibilita descrever como os ativos intangíveis podem melhorar o desempenho nos processos 

internos da empresa.  Através do mapa estratégico é possível que a empresa possa utilizar o 
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mesmo para esclarecer a estratégia a seus cooperados, alinhar as suas áreas, departamentos e 

focar os processos gerenciais, entre outros benefícios.  

Diante do desenvolvimento do mapa estratégico o mesmo possibilitará a Cooperativa 

evidenciar os desafios que a mesma terá que superar para atingir a visão de futuro. Outro 

aspecto positivo que o mapa estratégico irá oferecer à Cooperativa é uma análise sobre os 

temas estratégicos, pois os temas são os grandes eixos da estratégia. Os temas são relevantes, 

pois possibilitam contar a história da estratégia que a empresa venha a adotar, e fornecem uma 

dimensão de análise em termos de negócio. Em suma o mapa estratégico mostrará para a 

Cooperativa os objetivos, as relações de causa e efeito, o tema estratégico a perspectiva e a 

proposta de valor, sendo que a proposta de valor representa o posicionamento estratégico da 

empresa e o modo como ela irá se apresentar ao seu mercado. 

Uma vez apresentados os resultados derivados de cada objetivo específico é possível 

retomar a questão central desta dissertação e sinteticamente respondê-la.  

Como o Planejamento Estratégico e o BSC podem auxiliar no sentido de identificar 

falhas e possíveis melhorias nas operações de uma Cooperativa de reciclagem de resíduos 

urbanos, ultrapassando os limites impostos pela sua reduzida experiência administrativa?   

 Verifica-se que o planejamento estratégico e o BSC podem auxiliar a Cooperativa a 

melhorar seus resultados, pois a sua utilização em conjunto com algumas ferramentas do 

Balanced Scorecard no desenvolvimento de um sistema de gestão é uma necessidade no 

âmbito competitivo do mundo dos negócios. As melhores práticas e ferramentas capazes de 

trazer melhorias e resultados para as organizações são fatores importantes para que a 

Cooperativa permaneça no mercado competitivo e garanta melhor desempenho. 

Em relação à questão central do objeto de estudo, onde verificou-se os “limites 

impostos pela sua reduzida experiência administrativa” percebe-se que o planejamento 

estratégico e o BSC podem ajudar a Cooperativa Coomcat a melhorar seus resultados, 

entretanto, para que os resultados sejam obtidos, o modelo de gestão deve melhorar 

substancialmente conforme dados apresentados durante este estudo. Verificou-se  que com a 

utilização do PE, muitos processos operacionais devem ser revistos primeiro, pois faz-se 

necessário que os processos sejam melhor otimizados, em virtude de que para que o PE possa 

ser implementado ações corretivas devem ser realizadas no ambiente operacional da 

Cooperativa. Atualmente existe baixa capacitação administrativa, faltando muitos 

instrumentos administrativos. Neste caso, o planejamento estratégico e o BSC permitirão que 

a Cooperativa de um salto qualitativo na sua gestão, proporcionando maior competitividade e 
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melhores resultados, pois apesar de sua baixa experiência administrativa, a Cooperativa 

possui muitas oportunidades a serem exploradas, e a mesma vem melhorando seus processos 

constantemente. Através do planejamento estratégico a Cooperativa terá uma direção a ser 

seguida, bem como uma visão de futuro desejada, terá maior facilidade no estabelecimento, 

acompanhamento e avaliação de seus indicadores através do BSC, ou seja, a Cooperativa tem 

condições de superar seus limites e melhorar sua performance através das boas práticas do 

planejamento estratégico. 

Por fim, verifica-se que apesar das dificuldades encontradas principalmente em relação 

aos dados gerenciais, todos os objetivos específicos foram atingidos, pois foi possível 

identificar práticas gerenciais que podem ampliar os resultados da Cooperativa através da 

elaboração do planejamento estratégico bem como de algumas ferramentas do BSC.  

 

5.2 Contribuições gerenciais da pesquisa 

 

Em relação às contribuições gerenciais desta pesquisa e baseado nas conclusões já 

apresentadas, desenvolveu-se o quadro 9 para apresentar as oito principais contribuições 

gerenciais que se recomenda para que a empresa consiga maximizar seus resultados no longo 

prazo. 

Quadro 8 - Diretrizes para a organização ser sustentável em longo prazo 

 

Diretrizes para a organização ser sustentável em longo prazo 

Contribuições Gerenciais 

01 Diferencie estratégia (escolhas) de processos. 

02 Defina a estratégia antes do orçamento. 

03 Crie um modelo de gestão que permita o monitoramento da evolução da sua estratégia. 

04 Alinhe os processos e a organização a estratégia. 

05 Defina de forma clara a estratégia e divulgue a toda organização. 

06 Mapeie a estratégia e defina indicadores em todos os níveis. 

07 Compreenda quais são as competências de sua organização.  

08 Defina uma missão que você possa realizar. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para que a Cooperativa consiga superar seus limites impostos pela sua reduzida 

competência em gestão, conforme Oliveira (2011) a Cooperativa deve ter conhecimento e 

entendimento do seu modelo de gestão estruturado, interativo e consolidado, desenvolvendo 

as atividades de planejamento, organização, direção e controle, visando crescer e desenvolver 

a Cooperativa. Outro fato a ser desenvolvido é iniciar logo seu processo de operacionalização 

do modelo de gestão, pois os dados verificados durante este estudo evidenciou que a 

Cooperativa atravessa uma situação delicada e não pode perder mais tempo, pois existe a 

necessidade de realizar muitas mudanças. 

A Cooperativa deve ter uma metodologia de desenvolvimento e aplicação do modelo de 

gestão; neste caso, o BSC será importante para que a Coomcat consiga atingir este objetivo. 

Outra medida a ser adotada para que a Cooperativa supere sua dificuldade em relação aos seus 

limites é adquirir e implantar o software CataFácil, pois o mesmo é um programa de gestão 

criado para atender às necessidades específicas das organizações de catadores, 

proporcionando controles de processamento, saída de informações relativas à gestão 

financeira e contábil.  

O software CataFácil oferecerá à Cooperativa melhores condições para superar seus 

limites, através dos controles de produção, estoque, vendas. Também irá gerenciar melhor 

seus controles financeiros, emitir notas fiscais e recibos, calcular de forma precisa o 

pagamento dos catadores, emitir relatórios e principalmente registrar a coleta seletiva por 

bairro, o que irá proporcionar a Cooperativa mensurar de forma correta quais bairros estão 

contribuindo para que as metas sejam alcançadas.  

 

5.3 Limitações da pesquisa 

 

A primeira limitação desta pesquisa consiste na análise que foi desenvolvida em uma 

Cooperativa de determinada área geográfica, impedindo assim, que os dados possam ser 

generalizados. Outro fato importante a se mencionar é que o estudo, ao trazer resultados em 

relação a uma Cooperativa se ateve a investigar, mais precisamente, à área do planejamento 

estratégico e do BSC, deixando em aberto para próximas pesquisas um estudo criterioso nas 

áreas de custos, marketing e operações, os quais irão completar de forma eficaz, o processo de 

gestão da Cooperativa. 

Outra limitação está relacionada ao Balanced Scorecard. Apesar de ter sido utilizado as 

técnicas atuais do BSC, a dissertação limitou-se a utilizar mais precisamente o mapa 
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estratégico e a criação de indicadores, não sendo utilizadas todas as ferramentas do Balanced 

Scorecard em sua totalidade. 

 

 

5.4 Sugestões para pesquisas futuras 

 

As mudanças que ocorrem no cenário competitivo faz com que as organizações tenham 

que pensar estrategicamente todo o tempo. É preciso controlar e acompanhar periodicamente 

a estratégia para que se consiga tomar as decisões acertadamente, sendo estas decisões 

fundamentadas em indicadores que mostram o progresso da empresa em direção à visão de 

futuro.  

Neste sentido partindo das próprias limitações apresentadas no item anterior, uma 

sugestão para novos trabalhos seria desenvolver a parte de implantação do PE através de todas 

as ferramentas do Balanced Scorecard, neste sentido, o planejamento estratégico poderia ser 

desenvolvido, acompanhado e verificado se as estratégias, metas e objetivos estariam sendo 

contemplados.  
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Anexo A – Roteiro da entrevista semiestruturada aplicada aos professores da UNISC. 

 

Nome: 

Cargo: 

Tempo dedicado ao projeto: 

 

Estas informações têm o objetivo de verificar as ações realizadas na Cooperativa Coomcat. 

 

Questões referentes ao ambiente interno da Cooperativa. 

1. Quais são os pontos fortes da Cooperativa? 

2. Quais são os pontos fracos da Cooperativa? 

 

Questões referentes ao ambiente externo da Cooperativa. 

3 Quais são as ameaças da Cooperativa? 

4 Quais são as oportunidades da Cooperativa? 

 

Qual o grande problema enfrentado pela Cooperativa. 

5 Em sua opinião qual mencione um problema que está prejudicando melhores resultados da 

Cooperativa? 

 

Questões referentes ao diagnóstico da empresa em relação às áreas de Estratégia, 

Finanças, Marketing e RH. 

1. Quais ações estão sendo feitas em relação ao Planejamento Estratégico da 

Cooperativa? 

2. Quais ações estão sendo feitas para atingir as estratégias de curto prazo? 

3. Quais ações estão sendo feitas para atingir as estratégias de médio prazo? 

4. Quais ações estão sendo feitas para atingir as estratégias de longo prazo? 

5. Como está a área de Finanças da Cooperativa? 

6. Como está a área de Marketing da Cooperativa? 

7. Como está a área de Operações da Cooperativa? 

8. Como está a área de RH da Cooperativa? 
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Anexo B – Roteiro da entrevista semiestruturada aplicada aos Coordenadores da 

Coomcat. 

 

Nome: 

Cargo: 

Desde quando trabalha na Cooperativa: 

 

Questões referentes ao ambiente interno da Cooperativa. 

1. Quais são os pontos fortes da Cooperativa e qual o grau de importância em uma escala 

de zero a 10? 

2. Quais são os pontos fracos da Cooperativa e qual o grau de importância em uma escala 

de zero a 10? 

 

Questões referentes ao ambiente externo da Cooperativa. 

3. Quais são as ameaças à Cooperativa e qual o grau de importância em uma escala de 

zero a 10? 

4. Quais são as oportunidades da Cooperativa e qual o grau de importância em uma 

escala de zero a 10? 

 

Qual o grande problema enfrentado pela Cooperativa. 

5 Na sua opinião  mencione qual o grande  problema que está prejudicando melhores 

resultados da Cooperativa? 

 

Questões referentes ao diagnóstico da empresa. 

1. Quais ações estão sendo feitas em relação em relação ao Planejamento Estratégico da 

Cooperativa? 

2. Quais ações estão sendo feitas para atingir as estratégias de curto prazo? 

3. Quais ações estão sendo feitas para atingir as estratégias de médio prazo? 

4. Quais ações estão sendo feitas para atingir as estratégias de longo prazo? 

5. Como está a área de Finanças da Cooperativa? 

6. Como está a área de Marketing da Cooperativa? 

7. Como está a área de Operações da Cooperativa? 

8. Como está a área de RH da Cooperativa? 
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9. A Cooperativa possui estratégias definidas para as áreas de Planejamento Estratégico, 

Finanças, Marketing, Operações, RH. 

 

Questões referentes ao Processo Operacional da Cooperativa. 

1. Como a Cooperativa trabalha hoje, no seu dia a dia? 

2. A Cooperativa sabe qual a importância de se ter um planejamento estratégico bem 

definido e como o mesmo pode ajudar a Coomcat a maximizar seus resultados? 

3. Qual o nível de instrução dos cooperados? 

4. A Cooperativa possui indicadores para as diversas áreas? 

5. Quantos cooperados a Cooperativa possui e qual valores os mesmos recebem? 

6. Quais maquinários a empresa possui em seu ativo? 

7. A Cooperativa possui missão, visão e valores definidos e implementados os quais 

estão disponíveis para a sociedade? 

8. A Cooperativa possui algum programa de marketing com jornais, rádio, panfletos, ou 

outro tipo de divulgação sobre seu trabalho perante a cidade e bairros onde atua? 

9. Quantos bairros são atendidos pelos catadores e quais são os mesmos? 

10. Como é feita a coleta do lixo pela Cooperativa? 

11. Como é realizada a reciclagem na usina? 

12. Quais são as cinco principais dificuldades encontradas hoje na Coomcat que 

dificultam a empresa obter melhores resultados? 

13. Quais são os parceiros que a Cooperativa possui? 

14. Quais ajuda a Cooperativa possui junto à Prefeitura Municipal, empresas? 

15. Como está hoje a parte financeira da Cooperativa, possui muitas obrigações a serem 

pagas? 

16. A Cooperativa possui alguma pendência trabalhista? 

17. Quais os produtos que são mais rentáveis para a Cooperativa? 

18. Para quem são vendidos os produtos após pronto para comercialização? 

19. Quais os objetivos que a Cooperativa pretende alcançar para os próximos anos? 

20. Aonde a Cooperativa quer chegar daqui a cinco anos? 

21. O que é a  Rede Catampa? 

22. Quais os benefícios que a Rede Catampa traz para a Cooperativa? 

 


