Anexo VII
Competência

Decrição

Diretores
Comportamentos Observáveis

• Acompanha o alcance de objetivos e metas da Diretoria sob sua responsabilidade, entregando resultados
concretos e de qualidade, com foco estratégico no médio e longo prazo.

Visão Estratégica do Negócio
com foco em resultado

Definir e disseminar estratégias competitivas de
desempenho empresarial com foco no mercado
financeiro e no cenário político econômico para
consolidar a atuação do Sicoob no Sistema
Financeiro Nacional;
• Responde pelos resultados da Diretoria e pela condução de projetos e iniciativas estratégicas de âmbito
corporativo, monitorando indicadores e atuando preventivamente para evitar riscos que possam comprometer a
eficiência ou impactar nos resultados.

• Define prioridades sobre orçamento e alocação de recursos em sua Diretoria, influenciando a definição de
prioridades e investimentos da Cooperativa.
Foco na Eficiência e Eficácia

agregar valor ao Sicoob por meio da otimização de
recursos e identificação de oportunidades de
negócios;
• Garante a consistência entre o planejamento de sua Diretoria e a estratégia organizacional, respondendo pelo
alinhamento de seus gestores às diretrizes definidas.

• Representa internamente projetos e iniciativas estratégicas de âmbito corporativo, com foco na cooperação,
integração de esforços e para a realização dos objetivos conjuntos.
Relacionamento Institucional

representar o Sicoob e zelar pela sua imagem
institucional articulando e estabelecendo alianças
estratégicas para fortalecimento da marca;
• Articula-se, interna e externamente, estabelecendo contatos e parcerias estratégicas, com foco na cooperação
e integração de esforços para o alcance de benefícios conjuntos.

Visão de Mercado

posicionar o Sicoob como agente de
desenvolvimento local, defendendo a
sustentabilidade econômica da instituição e sua
expansão para o mercado, afim de atender as
necessidades do associado;

• Acompanha as principais variáveis e tendências relacionadas ao negócio, discutindo e planejando, junto a seus
pares, ações corporativas para assegurar o posicionamento da Cooperativa.

• Demonstra equilíbrio e foco em suas decisões atuando com dinamismo e flexibilidade em cenários que
envolvem alto grau de incerteza, mantendo o nível de eficiência e produtividade da Cooperativa.

• Define (em colegiado) as estratégias da Cooperativa (foco no longo prazo) e as dissemina, contextualizando
suas implicações e contribuindo para construção de uma visão integrada dos gestores e profissionais da
Cooperativa.
Liderança

ser referência para o Sicoob na gestão e no
reconhecimento do seu capital humano e inspirar
a formação de talentos e de equipes de alto
desempenho.
• Delega responsabilidades e desafios ao grupo gerencial sob sua responsabilidade, definindo papéis e
mobilizando-os para o alcance dos resultados organizacionais.

Tomada de decisão

• Identifica oportunidades para a Cooperativa e assume desafios, decisões e riscos calculados na Diretoria, com
Tomar decisões consistentes com os objetivos visão dos impactos na cadeia de valor e nos resultados de médio e longo prazos.
estabelecidos considerando riscos e impactos na
cooperativa.
• Toma decisões com visão corporativa e julgamento independente, tendo como premissa padrões, políticas e
valores da Cooperativa.

