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Portanto, a criação de um negócio cooperativo

2

 Resultado de um processo de gestão estratégica
que visa projetar e implementar uma estratégia
de sobrevivência, a médio prazo, com revisão
das ações, posteriormente.



 As técnicas de elaboração e avaliação de projetos também têm sua
justificativa existencial

 sob o ponto de vista social para as cooperativas: considera os custos e
benefícios sociais da utilização de recursos da comunidade na produção de
determinados bens e/ou serviços.

 sob o ponto de vista empresarial: permite avaliar as vantagens relativas de
um determinado uso dos recursos do empresário (capital e capacidade
empresarial) em face de possibilidades alternativas de investimento.
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 À medida que o tempo passa, o
processo de planejamento estratégico
passa para planejamento tático.

Assim, quando a empresa constata a
viabilidade de determinada decisão de
investimento e decide pela sua
implementação, tem-se que o
planejamento passa de estratégico
para tático e o projeto de viabilidade
cede seu lugar para o projeto final.
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O projeto pode não ser aceito em qualquer ponto da fase em que se
analisa sua viabilidade. Porém, isto vai se tornando cada vez mais difícil à
medida que se avança na sua implementação, até que se chegue à
constatação que não haverá retorno. A partir deste ponto, os custos
associados à desistência são maiores do que aqueles que se incorre
continuando a implantação, mesmo que as condições tenham mudado.

Em seguindo a implantação, o projeto entra na fase de testes de operação
e, finalmente, de operação.
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No que se refere aos custos com o projeto
 constata-se que os gastos com os estudos de viabilidade, normalmente são os

menores de todos os custos de investimento. No entanto, o estudo de
viabilidade é de vital importância para a decisão de investir.

 Além disso, como já se observou, a decisão estratégica de investimento
apresenta-se como pouco flexível, de difícil reversão (por exemplo, construção
de prédios), de impacto demorado no tempo, e, normalmente, requerendo
grandes volumes de recursos.
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RESUMO

A aula apresenta os conceitos mais relevantes relacionados a um projeto
cooperativo, bem como as considerações iniciais sobre a decisão de
investir e a importância e cuidados de aspectos importantes ao bom
funcionamento de um projeto.

No processo de elaboração de um projeto, são discutidas as necessidades
de aplicar mais recursos em estudos que traduzem mais confiabilidade no
mercado potencial do produto.

UNIDADE I – PROJETO NA VISÃO DO PLANEJAMENTO
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UNIDADE II – DEFINIÇÃO E TIPOS DE PROJETOS

2.1. DEFINIÇÃO E TIPOS DE PROJETOS
2.2. ROTEIROS, ELABORAÇÃO E ESTRUTURAS DE PROJETO
2.3. ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO
2.4. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Objetivos desta unidade:

• Conhecer e compreender os tipos de projetos, roteiro e estruturas para sua
elaboração.
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UNIDADE II – DEFINIÇÃO E TIPOS DE PROJETOS

O planejamento e a execução de qualquer investimento público ou privado deve
ser realizado partir de um projeto.

Com o entendimento de que um projeto é o conjunto de informações internas
e/ou externas à empresa, coletadas e processadas com o objetivo de analisar, e
se for viável, implantar uma decisão de investimento. Nestas condições, o
projeto não se confunde com as informações, pois ele significa um modelo que
incorpora informações qualitativas e quantitativas, e simula a decisão de
investir e suas implicações.
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A classificação do projeto por tipo dependerá do objetivo.
 Se o objetivo for o de classificar o tipo de projeto em função do setor econômico, onde

se processa o investimento, têm-se os seguintes, considerando os três grandes setores
de atividade econômica (classificação macroeconômica):

a) Agropecuário (agrícolas e pecuários).

b) Industriais.

c) De serviços, que incluem:
• Serviços básicos (saneamento, usinas hidrelétricas, estradas, ferrovias, portos, etc.).
• Serviços sociais (creches, hospitais, habitações, etc.).
• Outros serviços (hotéis, restaurantes, assessoramento técnico, etc.).
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Os projetos, dentro de cada setor, podem ser classificados em função de sua
finalidade, quer seja de criar novos meios de produção ou ampliar a capacidade
ou ainda, aumentar a produtividade de meios de produção existentes.

 Se for o caso de classificar o projeto do ponto de vista microeconômico (ou
seja, de impacto na empresa), então a classificação do projeto pode ser:
implantação, expansão ou de ampliação, modernização, relocalização,
diversificação e redução de custos.

 Classificar o projeto em função do uso que o mesmo terá para a empresa ao
longo do processo decisório e até à implantação do mesmo.
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