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CASE IMPACTO 90
E OS RESULTADOS
ALCANÇADOS PELO

COMO TER RESULTADOS RÁPIDOS
E IMPACTANTES PARA SUA
ORGANIZAÇÃO EM 90 DIAS?

A partir de 2014, o Brasil iniciou um processo
acelerado de degradação econômica, com aumento da
inflação, recessão e drástica redução do crédito para
produção e consumo. Apresentando PIB negativo, que
se repetiria no ano seguinte, e passando por um
processo de “limpeza ética”, com um intenso combate
à corrupção que atingira níveis bilionários de desvios
de recursos públicos, a economia brasileira começou
uma crise considerada por alguns especialistas como a
mais dramática de sua história.

“O Sicoob é o maior sistema financeiro
cooperativo do país. É composto por cooperativas
financeiras e empresas de apoio, que em
conjunto oferecem aos associados serviços de
conta corrente, crédito, investimento, cartões,
previdência, consórcio, seguros, cobrança
bancária, adquirência de meios eletrônicos de
pagamento, dentre outros. Ou seja, tem todos os
produtos e serviços bancários, mas não é banco.
É uma cooperativa financeira, onde os clientes
são os donos e por isso os resultados financeiros
são divididos entre os cooperados.”

A redução de postos de trabalho com o rápido
aumento do desemprego associado à diminuição da
oferta de crédito pelos bancos oficiais e privados, fez
crescer a demanda da população por instituições
ainda pouco conhecidas pela população brasileira: as
cooperativas de crédito.

www.sicoob.com.br

O CONTEXTO
················································

················································

No final do ano de 2015, A Universidade da
Experiência recebeu uma consulta do SICOOB
SUL para a realização de um programa
voltado ao fazer acontecer de seus líderes
intermediários, nesse momento de crise
econômica grave por que passava o Brasil.

A SOLUÇÃO
···············································································
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PARA GESTORES, EQUIPES
E EMPREENDEDORES.
···············································································
Um programa para que as organizações
possam evoluir, em 90 dias, do “o que
fazer” para o “como fazer”, imprimindo
velocidade à transformação de boas ideias
em ação, obtendo vantagem competitiva e
maior ganho em produtividade e tempo.
···············································································

O IMPACTO 90

O participante estará qualificado a:

·······································
Um processo inovador que proporciona
verdadeira aprendizagem experiencial
que contribui para fortalecer a capacidade
competitiva sustentável.
Combinamos a visão do negócio,
inspiração e processos participativos, e
criamos experiências transformadoras
que trouxeram resultados tangíveis e
fizeram a diferença na vida das pessoas,
da organização e da sociedade.
·······································
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. Criar novas formas de interação e
relacionamentos que atendam com
eficácia a gestão das atividades e
operações do dia-a-dia.
. Criar um ambiente favorável à
criatividade, à experimentação, ao fazer
mais com o que já existe de recursos e
procrastinar menos à espera de uma
situação ideal que quase nunca acontece.
. Potencializar o “QI coletivo” com base na
colaboração de diferentes stakeholders.
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O PROGRAMA
·······························································

O IMPACTO 90 destina-se a gestores que necessitam
vivenciar a elaboração e execução de projetos que
impactem seus resultados de forma positiva e
permanente e a empreendedores que buscam maior
eficiência na sua competência em fazer acontecer.

Mesclando um aporte teórico-prático feito em sala de aula
com períodos intercríticos de prática na realidade
organizacional, o IMPACTO 90 acompanha a execução de
projetos reais de interesse da organização a serem
implantados durante o período da realização do programa.
Com 24 horas de aprendizado em sala de aula e 90 dias de
prática na própria instituição, gestores e suas equipes têm a
oportunidade de vivenciar, no dia a dia, o surgimento da
inteligência coletiva, da competência coletiva e do fazer
acontecer participativo.

COMO ACONTECE
O programa aconteceu in company e foi realizado em três encontros de
8 horas e um de 4 horas, com intervalos de 30 dias entre os encontros.

PRIMEIRO ENCONTRO (8H)
NOVOS HORIZONTES DE
INTERPRETAÇÃO E
PERSPECTIVAS DIFERENTES

SEGUNDO ENCONTRO (8H)
NOVAS RESPONSABILIDADES
COM NOVAS PRÁTICAS

TERCEIRO ENCONTRO (8H)
NOVAS DIMENSÕES DA
ATUAÇÃO

ENCONTRO FINAL (4H)
IMPACTO 90

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Perceber as diferentes
dimensões de um mesmo
contexto, “antenado” aos
desafios da organização para
promover os ajustes e as
adequações necessárias à
novas realidades.

Aprofundar a compreensão
sobre o processo de fazer
acontecer sistêmico,
evoluindo do “o que fazer”
para o “como fazer”.

Coordenar e promover a
cooperação em um processo
que cria maior sinergia de
esforços para aumentar a
velocidade, com ritmo e
consistência na direção do
atingimento das metas
institucionais da organização.

Apresentar as evidências dos
resultados.

Provocar uma ruptura no
modelo mental tradicional
sobre o fazer acontecer,
representando uma inovação
prática em gestão da
execução, através da
experiência direta na
realidade organizacional.

INTERVALO
DE PRÁTICA

Atender eficazmente a gestão
das atividades e operações do
dia-a-dia, imprimindo
velocidade à transformação
de boas ideias em ações que
façam sentido para a
organização.
Criar um ambiente favorável à
experimentação que instiga os
participantes a se
apropriarem de novas e
diferentes práticas na
condução de seus projetos.
INTERVALO
DE PRÁTICA

Garantir uma atuação mais
integrativa e pragmática e
obter comprometimento
coletivo de forma a impedir,
sistematicamente, a
acomodação em qualquer
nível.

INTERVALO
DE PRÁTICA

Celebrar os resultados.

A MÁGICA

DESENVOLVIMENTO

A mágica desse programa consiste na sinergia
humana que traz à tona ideias verdadeiramente
inovadoras que serão efetivamente implantadas para
a solução de problemas complexos e com saltos de
qualidade nos resultados da organização.

················································
O programa oferece a condição de desenvolvimento
de uma massa crítica de profissionais alinhados num
mesmo tempo e espaço, possibilitando mudanças
culturais capazes de reverter possíveis ciclos viciosos
adquiridos com o tempo e transformá-los em ciclos
virtuosos de crescimento e melhoria na realização
dos resultados da organização.
················································

O compromisso dos gestores e suas equipes na
elaboração de projetos e sua execução no prazo de 90
dias cria um estímulo à ação e um impulso à
criatividade do grupo, além de colocar em pauta a
qualidade na gestão do tempo de cada participante.
Essas características fundamentais para equipes de
alto desempenho estarão na pauta dos encontros
conceituais e possíveis barreiras ao fazer acontecer
com excelência serão trazidas à tona para reflexões e
possíveis correções.

O IMPACTO 90 visa, ainda, à apropriação pelos
participantes de processos inovadores para
elaboração de projetos e comunicação eficiente das
metas para todos os envolvidos na execução, uma
“maquete” do que deve ser feito, onde todos
enxergam as mesmas diretrizes, princípios e valores
do que deve ser feito.
················································
No caso da proposta de trabalho para o SICOOB SUL,
o programa criaria um espaço desafiador para
potencializar o fazer acontecer e propiciar a
autogestão com base na evolução do Ser, do Perceber
e do Agir, honrando a necessidade de se atingir
resultados superiores, preservando a essência do
COOPERATIVISMO, que define o papel do SICOOB no
mercado regional.

META INSTITUCIONAL

IMPACTO

·················································································
Crescimento do número de cooperados, o que exige uma gestão ágil e inovadora para dar
conta dos desafios crescentes que o SICOOB SUL vem enfrentando. Mudança cultural
capaz de transformar a organização, preparando-a para um crescimento cada vez maior,
mas sem a perda da qualidade e da essência do modelo cooperativo de crédito.
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METAS ESPECÍFICAS DO PROGRAMA
···················································································································
. Realizar incremento de 1 milhão em operações de crédito.

. Liberar R$ 3.000.000,00 em operações de crédito.

. Aumento da produtividade através da otimização das rotinas
diárias.

. Efetivar 100% da meta anual - Previdência - em 90 dias.

. Redução do índice de Inadimplência da Agência.
. Crescimento de 15% no volume de empréstimos do PA
. Promover aumento no conhecimento intelectual
internalizado na cooperativa.

. Ferramenta de gestão – encarteiramento e núcleo. Com mais
contatos diários, há oportunidade de mais negócios,
fidelização dos cooperados.
. Realizar incremento de 1 milhão de Capital Social até 30/07.

RESULTADOS
Usando técnicas sociais de criatividade e produção de
projetos, vimos surgir 18 PROJETOS. Com a utilização
de um processo de visualização sistêmica para o
design dos projetos, orientamos os principais aspectos
a serem observados e cuidados, simultaneamente
para a realização das ideias.

Alguns projetos já mostravam metas alcançadas em
apenas dois meses e outros uma superação
inesperada, como ampliação de 2.000% da meta ou
queda da inadimplência de 8,9% para 2,5%.
Um dos líderes percebeu a diferença de atendimento e
do ambiente de trabalho em todas elas após o início
do IMPACTO 90.

12 projetos atingiram
100% do objetivo
projetado, sendo que
6 equipes obtiveram
resultados acima do
esperado, e 6 projetos
alcançaram entre 70%
a 80% da meta.
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DEPOIMENTOS
“…foi o nascimento de algo novo, uma
forma nova de fazer a gestão voltada
para o coletivo.”
Allan Forti Rubira
Diretor Vice Presidente

“…Esse treinamento foi além das
expectativas, ele saiu fora do
academicismo existente. Essa prática do
fazer aprendendo é importante não só
para o gestor, mas também para sua
equipe, então o ganho é geral, isso que é
o importante. Nós solucionamos alguns
problemas e otimizamos outras ações
com essa metodologia.”
Herbert Michelis
Diretor de Negócios

"Eu não tenho nenhuma dúvida em
afirmar que este momento para nós, do
Sicoob Sul, é de extrema importância,
porque esse programa pode mudar a
nossa forma de atuar. Nós temos uma
grade de cursos virtuais e presenciais
realizados pela Universidade Sicoob. Mas,
esta experiência com a UEXP foi
fantástica. Eu atuo junto com os pontos
de atendimento e percebi a mudança no
dia-a-dia de cada colaborador nestes
últimos 90 dias. Somos muito gratos a
vocês por isso!"
Juarez

“Para nós do Sicoob Sul esse programa foi
bem relevante. A Universidade da
Experiência tem um viés interessante, pois
além do conteúdo podemos trabalhar o
comportamento das pessoas, o que é algo
difícil de mudar. Elas precisam entender,
perceber que mais do que a competência
adquirida é a atitude que tem de ser
empregada e isso vêm ao encontro da
necessidade do negócio. As pessoas
recebem muitos treinamentos e às vezes
não aplicam o conteúdo. A Universidade
da Experiência, com sua metodologia,
facilita muito isso.”
Jefferson Nogaroli
Presidente do Conselho
Sicoob Sul

DEPOIMENTOS
“O que eu gostaria de ressaltar neste
processo todo é a possibilidade que foi
dada as pessoas para se perceberem
como agentes de mudança. Elas não
precisam de terceiros, gestores ou de
dirigente indicando caminhos, elas
mesmas descobriram caminhos próprios.
Todos trabalharam com afinco e
verificaram que a cooperação ajuda no
processo, traz resultados mais fortes,
mais sedimentados.”
Roberto

“A Universidade da Experiência orientou
as nossas equipes, recomendando
melhorias em cada processo, para que o
Sicoob tivesse maior ganho de escala,
mais convivência entre as áreas e menos
retrabalho. Vimos, nos projetos
desenvolvidos, ganhos dentro do nosso
sistema."
Marino Delgado
Diretor Presidente

“Foi de fundamental importância o
trabalho da Universidade da Experiência
com os colaboradores do Sicoob. Para
mim, que participei desde o primeiro dia,
foi possível ver a transformação de todos
eles. Eles entraram de uma maneira
e saíram de outra. Ficaram mais focados,
mais confiantes. Aprenderam a trabalhar
em equipe, focar em processos e metas.
Outra coisa, que é de suma e
fundamental importância: a união de
todos eles. Isso vai ajudar a desenvolver a
cooperativa e gerar o crescimento de
todos."
Virgílio Moreira Filho
Diretor Presidente

www.uexp.com.br

(41) 3029-7067 / 3018-7067
contato@uexp.com.br

