Convite
V Fórum de Líderes do Cooperativismo de Crédito
foco em Competitividade a Curto Prazo e Inovação Evolutiva a Médio e Longo Prazo

01 e 02 (quinta e sexta) de fevereiro de 2018
Hotel Viale Cataratas - Foz do Iguaçu - PR
Convidamos você e os demais líderes de sua instituição cooperativista de crédito
(Singular ou Central) a participar deste grande evento anual que prima pelo
debate franco de temas relevantes e intrigantes para nossos líderes. Nele teremos
a presença de dezenas de profissionais expoentes de inúmeras bandeiras de nosso
modelo de negócio, o que lhe permitirá uma riquíssima troca de conhecimentos e
de relacionamento. Serão dois dias de intensos trabalhos.
Objetivo: compartilhar e debater de forma clara e independente temas relevantes
da gestão estratégica de uma Singular e subsídios para a AGO, permitindo aos
líderes participantes do evento riquíssimas reflexões e suportes frente ao projeto
de crescimento e perenidade da sua Instituição.
Macro Conteúdos Estratégicos:
a) AGO e seus pontos de atenção aos líderes
 AGO – Preparação, definição, divulgação e abordagens dos temas relevantes
 Sobras – Gestão de seus desdobramentos e percepções
 Distribuição – Estratégias, coerência da dependência e pontos de atenção
 Capital Social – Sinais de estresse e ações pontuais para sua evolução
 Remuneração do Capital Social – Interações, custos, divulgação e obviedades
 Reserva Legal – Seus vícios de origem e formas de crescimento
 O desejado PL e PR frente ao crescimento e exigibilidades
 Fates – Como escolher seus ônus e bônus
 Renumeração Executiva – formatos, legalidade, realidades...
 Governança Corporativa e seus intrigantes desdobramentos
 Delegados – Seus pontos de atenção e potenciais benefícios
 Detalhamento e aplicabilidade das novas regulamentações...
b) Temas estratégicos de gestão dos líderes
 Os perigosos impactos da Selic, inflação e do crescimento vegetativo
 Base de clientes e seus equívocos frente ao desafio do plano estratégico
 O direcionamento macro dos produtos massificados de captação e crédito
 Preceitos na definição e acompanhamento dos juros no crédito e captação
 Estratégias para elevação de receitas em serviços
 Provisão – Um cenário árduo, impactante e de ricos detalhes para o sucesso
 Novidades dos órgãos reguladores para nosso modelo de negócio
 Outros temas correlacionados
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Exercícios e Dinâmicas: exposição dos temas e posterior interação em grupos de
profissionais ecléticos e dinâmicos de várias Singulares e Bandeiras, com
apresentação das suas teses em plenário para debate e alinhamento geral. Os
presentes terão assim uma riquíssima oportunidade de, em apenas dois dias,
refletir e compartilhar suas percepções com outros profissionais seniores,
permitindo-lhes uma rara, rica e inovadora forma de capacitação prática frente aos
novos desafios de nosso modelo de negócio.
Público Alvo: Conselheiros e Executivos já formalmente eleitos e Gestores líderes
CLT do Cooperativismo de Crédito alocados em Centrais e Singulares de nosso
modelo de negócio.
Obs: não serão abertas inscrições fora do cooperativismo de crédito, visando
assim coerência com o foco de promover debates francos e abertos entre os
participantes.
Dos benefícios: permitir a um grupo seleto de líderes de várias Singulares e
Bandeiras do Cooperativismo de Crédito nacional a participação em um Fórum
com debates francos e de altíssimo nível. Evento promovido por esta empresa
independente, com 13 anos de atuação e focada 100% no apoio a gestão de nosso
modelo de negócio através de Consultorias, Treinamentos e Palestras.
O formato deste 5º Fórum seguirá nossa tradicional independência e franqueza
em expor nossas reflexões (muitas delas formalizadas em nossos artigos) o que
lhe permitirá a avaliação e lapidação de suas técnicas e de seus projetos de
liderança, refletindo diretamente na solidez e pujança da sua instituição
cooperativista de crédito.
Facilitadores:
Líder: Ricardo Coelho, 57, 43 anos de experiência no segmento financeiro,
mestrando em Gestão de Cooperativas (PUC-PR), graduado em Economia (FAE),
especialista pela Buffalo University/NY/USA, com pós-graduações em
Marketing, Gestão Estratégica, Negócios Imobiliários e MBA em Gestão Avançada
de Pessoas. Participou dos seminários cooperativistas de crédito de Mondragon
(Espanha), Dejardins (Canadá) e Montabaur (Alemanha). Por 20 anos foi professor
universitário de cadeiras como Gerenciamento de Clientes, Marketing de Serviços,
Comportamento do Consumidor e Criatividade. Vem trabalhando fortemente nos
últimos 13 anos para a melhoria do modelo de negócio das cooperativas de
crédito. É autor de mais de 200 artigos sobre gestão comercial das Singulares e
editor da Revista Visão Comercial para o Cooperativismo de Crédito enviada para
5.000 gestores deste modelo de negócio e já na 7ª edição.
Técnicos: visando respaldo a eventuais consultas estarão presente durante o
evento dois técnicos seniores especialistas em Cooperativismo de Crédito.
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Data de realização: visando subsidiar a AGO/2018 e todos os demais aspectos já
definidos no Planejamento e Metas para 2018, foram escolhidos estrategicamente
os dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 (quinta e sexta), com carga horária de 16 horas.
Horário do evento:
Dia 01/02/2018 (quinta) das 8:00h às 18:00h*
Dia 02/02/2018 (sexta) das 8:00h às 17:00h
* das 8:00h as 8:30h será feita a entrega do material e credenciais
Local do evento:
Hotel Viale Cataratas
Avenida das Cataratas, 2420 - Foz do Iguaçu - Paraná - (45) 2105-7200
www.vialehoteis.com.br (a 8 km do Aeroporto)
Foz do Iguaçu (PR): escolhemos esta bela cidade, pois além de desfrutar de uma
excelente rede hoteleira e de uma excelente logística, nos presenteia com uma bela
riqueza natural permitindo deslumbrantes passeios, em especial às Cataratas do
Iguaçu (tanto pelo lado brasileiro como pelo lado argentino) além de nos permitir
visitas a Usina de Itaipu, Argentina, Paraguai e muito mais. Algo ímpar.
Inscrição: deverá ser feita através do preenchimento dos dados abaixo para cada
inscrito e enviada para o e-mail contato@ricardocoelhoconsult.com.br.
Instituição:
Cidade/Estado:
Nome completo:
Cargo:
Fone Fixo:
Celular:
e-mail:
Posteriormente solicitaremos dados complementares dos inscritos e da instituição,
e enviaremos informações bancárias para a realização da transferência e a
confirmação da inscrição. A Nota Fiscal será emitida e enviada tão logo tenhamos
a confirmação do pagamento.
Limite de inscritos: limitaremos a quantidade de participantes, permitindo uma
excelente didática e interação entre os representantes das inúmeras bandeiras e
dos vários modelos comerciais.
Visando um público rico e eclético limitaremos ao máximo de 04 (quatro)
membros de cada instituição.
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Investimento:

Qtde de
Bônus
inscritos
1
2
5%
3
10%
4
15%

Até 28/12/2017*
p/ inscrito
Total
R$ 2.740,00 R$ 2.740,00
R$ 2.603,00 R$ 5.206,00
R$ 2.466,00 R$ 7.398,00
R$ 2.329,00 R$ 9.316,00

Após 02/01/2018
p/ inscrito
Total
R$ 2.920,00 R$ 2.920,00
R$ 2.774,00 R$ 5.548,00
R$ 2.628,00 R$ 7.884,00
R$ 2.482,00 R$ 9.928,00

*Confirmações feitas até 28/12/2017 podem ser pagas até 10/01/2018 visando a
utilização do FATES 2018.

Obs: inclui material de apoio didático, Certificado, 02 almoços e 04 coffee-breaks.
Sugestão de hospedagem:
Hotel Viale Cataratas
Avenida das Cataratas, 2420
Foz do Iguaçu - Paraná - (45) 2105-7200
www.vialehoteis.com.br
Este hotel possui uma localização privilegiada por estar muito próximo dos
lugares mais belos e visitados como as Cataratas, Argentina, Paraguai, Itaipu etc.
01 Pessoa - R$ 225,00
02 Pessoas – R$ 225,00 (Segunda Pessoa Cortesia)
03 Pessoas - R$ 290,00
Obs: valores para confirmação até 29/12/2017 – Sujeito a disponibilidade.
Aos participantes, o Hotel oferece tarifas bonificadas, inclusive para o final de
semana (03 e 04/02/2018). Ligue para (45) 2105-7200 e informe o Localizador
(LOC 101793) ou ainda, se desejar, fale com Rodrigo - Departamento de Eventos
(45) 2105-7284.
Convide seus pares e venha fortalecer ainda mais sua liderança.
Ricardo Coelho Consult
Consultoria e Treinamento em Gestão para o Cooperativismo de Crédito
www.ricardocoelhoconsult.com.br
41-3569-0466 – 99973-9495

www.ricardocoelhoconsult.com.br - (41) 3569-0466 - (41) 99973-9495

