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1.
MENSAGEM DA 
DIRETORIA
MENSAGEM DA 
DIRETORIA

Fechamos o ciclo do Planejamento Estratégico (PE) de 2018-2020, e 
agora, em 2021, iniciamos um novo ciclo com olhar até 2025 e um grande 
diferencial: nosso propósito. Sabemos que quando nos apoiamos em 
nossa essência, conseguimos resgatar nossa razão de existir enquanto 
cooperativa, e conectar isto com a motivação de cada colaborador, traz 
significado do porque levantamos todos os dias para trabalhar. 

Queremos uma equipe engajada e unida no mesmo propósito, e mais do 
que isso, queremos disponibilizar a todos da cooperativa clareza dos 
objetivos e alvos de crescimento para os próximos anos. O planejamento 
estratégico é um caminho sólido que construímos em conjunto, aonde 
cada um de nós tem um papel fundamental para o crescimento 
sustentável da Civia.

Um planejamento estratégico deve ser revisitado constantemente, pois 
funciona como uma bússola que indica se estamos no foco: priorizando 
nossa posição de mercado, atuando com os diferenciais propostos e 
fazendo uso de nossos padrões de excelência. 

Agradecemos aos líderes, colaboradores, conselheiros, parcerias 
intercooperativas e consultoria por contribuírem com suas percepções, 
vivências e dados relevantes. Certamente que as informações colhidas 
em cada encontro, serviram de matéria prima para elaborarmos a 
construção dessa jornada de 5 anos, a qual nos levará a voos mais altos.
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2. PRINCÍPIOS 
COOPERATIVISTAS

ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE

GESTÃO DEMOCRÁTICA

PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

INTERCOOPERAÇÃO

INTERESSE PELA COMUNIDADE
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3.
DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS DO 
SISTEMA AILOS

DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS DO 
DIRECIONADORES 
ESTRATÉGICOS DO 
SISTEMA AILOS

Ser referência na propagação e na prática 
dos princípios cooperativistas assegurando 
a cidadania financeira

Ser competitivo em preços com eficiência 
operacional e resultados sustentáveis

Melhorar a experiência e fortalecer 
o relacionamento com o cooperado

Expandir o portfólio de produtos, segmentos e 
regiões de atuação assegurando uma gestão 
de riscos sustentável

Fomentar a cultura de inovação e novas 
formas de geração de valor

Construir um ambiente que promova o 
engajamento, a diversidade e a produtividade 
através de práticas de desenvolvimento e 
valorização das pessoas
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4. MANIFESTO 
CIVIA

Nós temos a missão de transformar a vida das pessoas e comunidade por meio 
do cooperativismo, e compreendemos a oportunidade e a responsabilidade de 
realizá-la todos os dias. Com orgulho, assumimos nosso papel de realizadores 
de sonhos, conectamos pessoas com o espírito de cooperação e desenvolvemos 
a comunidade. Essa é a nossa fonte de motivação, pois um sonho só faz sentido 
se for compartilhado.

Queremos que o cooperativismo e a cidadania financeira sejam disseminados em 
cada canto, e assim, nos aproxime cada vez mais uns dos outros, promovendo 
um crescimento mútuo e benéfico a toda comunidade. Por meio dos princípios 
cooperativistas podemos gerar mudanças na região e promover o 
desenvolvimento econômico e social, abrindo portas para que as pessoas 
prosperem de forma justa e transformadora, conquistando a liberdade 
financeira.

Como instituição financeira cooperativa, queremos ser vistos como parceiros, e 
desta forma, manter uma conexão sólida com todas as forças da sociedade, visto 
que somos fruto de uma iniciativa coletiva. Queremos construir o sentimento de 
pertencimento junto aos nossos colaboradores e cooperados, celebrando um 
propósito comum.

Sabemos que o propósito sozinho não constrói um legado. Ele deve ser 
compartilhado, disseminado e vivido por todos. Queremos expandir o 
cooperativismo, agindo como inspiradores e fazedores, incluindo pessoas, 
levando qualidade de vida e desenvolvimento a todos - porque o crescimento 
acontece quando compreendemos que viver o coletivo muda nossas vidas.

Acreditamos no que fazemos, e juntos, faremos da Civia a mais relevante 
instituição financeira da região. Queremos ser a primeira escolha de nossos 
cooperados, pois aqui irão crescer ao mesmo tempo que serão contagiados com 
o valor da colaboração. Porque acima de tudo, estamos construindo o nosso 
propósito cooperativista: FAZER JUNTOS UM MUNDO MELHOR.
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6. IDENTIDADE 
ESTRATÉGICA

MISSÃO

Criar conexões por meio do 
cooperativismo, oferecendo 

soluções financeiras que 
transformam a vida das 
pessoas e comunidade.
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VISÃO

6

Crescer de forma 
sustentável para 

consolidar-se como a 
mais relevante instituição 

financeira da região.



RELACIONAMENTO PRÓXIMO – Instituição 

comprometida com a satisfação de seus cooperados e 

comunidade através de relacionamentos sustentáveis 

e atendimentos pessoalizados.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS:

PADRÕES DE EXCELÊNCIA 

SER COOPERATIVA – Instituição comprometida com os princípios 

cooperativistas, transparência e inclusão financeira. Que 

desperta o pertencimento a partir da relação de confiança e 

participação dos cooperados nas decisões.

AGILIDADE E SIMPLICIDADE – Instituição comprometida com a 

eficiência, atendimento simples, prático e ágil, buscando a melhor 

solução para o cooperado.
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Eu transmito confiança porque conheço profundamente o nosso negócio;
Eu atuo com ética, transparência e imparcialidade;
Eu faço negócios pensando na evolução do cooperado.

Eu sou responsável no início, meio e fim;
Eu ouço o cooperado para propor alternativas que melhor atendam às suas necessidades;
Eu sou proativo na busca de soluções para cooperativa, cooperados e comunidade.

Eu crio relacionamentos pautados no respeito e interesse genuíno nas pessoas;
Eu supero as expectativas do cooperado, criando experiências únicas de forma 
simples e ágil.

Eu sou prático e efetivo nas minhas ações, para gerar resultados 
positivos ao cooperado e à cooperativa;
Eu entrego o que foi acordado.

CONFIANÇA1

2

3

4

SOLUÇÃO

ENCANTAMENTO

EFICIÊNCIA
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POSICIONAMENTO 
ESTRATÉGICO DE 
MERCADO

No Foco Principal de nossas ações, reconhecemos um grupo composto por: 
PESSOAS FÍSICAS BAIXA/MÉDIA RENDA E MEI, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

EMPRESAS

PEQUENAS E MÉDIAS

PESSOASFÍSICAS
BAIXAEMÉDIARENDA

ASSOCIAÇÕES 
PARCEIRAS

No Foco Complementar, temos: PESSOAS FÍSICAS ALTA RENDA E MÉDIAS/GRANDES 
EMPRESAS.

Para facilitar e acelerar a nossa aproximação de novos cooperados, temos: 
ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS (Associações comerciais, associações de moradores, 
igrejas, etc).
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PERSPECTIVA FINANCEIRA

PERSPECTIVA COOPERADOS

PERSPECTIVA PESSOAS E APRENDIZADO

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

ATRAIR, DESENVOLVER E 
INSPIRAR PESSOAS ALINHADAS 

AO PROPÓSITO E VISÃO

FORMAR UM TIME DE LÍDERES 
DE ALTO DESEMPENHO

ELEVAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO 
SOBRE PRODUTOS, SERVIÇOS E 

SOLUÇÕES

FOMENTAR UMA CULTURA 
DE INOVAÇÃO E 

INTRAEMPREENDEDORISMO

DEPURAR OS PROCESSOS 
OPERACIONAIS

DESENVOLVER UMA COMUNICAÇÃO 
INTERNA ASSERTIVA E EFICAZ

GERAR NOVOS 
NEGÓCIOS

MELHORAR A EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL

EXPANDIR A ATUAÇÃO 
REGIONAL

GARANTIR A SATISFAÇÃO 
DO COOPERADO

CONSOLIDAR 
SOLUÇÕES DIGITAIS

DESPERTAR ATITUDE 
DE DONO

11

9. MAPA
ESTRATÉGICO8. VISÃO DE 
FUTURO CIVIA 

EXPANSÃO | CENÁRIOS DE CRESCIMENTO

CENÁRIO 1: CRESCER 
NAS CIDADES EM QUE 
JÁ ESTAMOS 
PRESENTES

Aumentar a penetração nas cidades de acordo 

com suas faixas de penetração e tipo de 

admissão e utilizar crescimento histórico.

CENÁRIO 2: CRESCER 
PARA OS MUNICÍPIOS 
AO REDOR

Abertura de postos de atendimento, 

relacionamento ou salas de negócios nos 

municípios próximos.

CENÁRIO 3: EXPANDIR 
PARA OUTRAS 
MICRORREGIÕES

Abertura de postos de atendimento, 

relacionamento ou salas de negócios em 

microrregiões e estados distantes de onde as 

cooperativas filiadas atuais estão presentes.
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META 2025:
137.000 

COOPERADOS

LEMA: O TRIPLO DE 
OPORTUNIDADES
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9. MAPA
ESTRATÉGICO

Convidamos você para vestir essa camisa, e comunicar aos 

cooperados e comunidade nosso propósito e visão de futuro. 

Somos muitos, mas ao mesmo tempo um só. Somos muitos em 

nossa diversidade, talentos e jeito de ser, porém, somos 

cooperativa com uma única visão e missão, que com olhar no 

planejamento estratégico e com o nosso coração no propósito

levaremos a Civia ainda mais longe.

VAMOS 
JUNTOS FAZER 
UM MUNDO 
MELHOR?




