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RESUMO 

 

A presente pesquisa propõe um estudo teórico-empírico em torno da gestão 
do conhecimento, tendo como recorte o processo de disseminação do 
conhecimento e a coerência entre o discurso e a prática do princípio 
cooperativista (educação, formação e informação) como diferenciador na 
gestão do conhecimento e no modelo organizacional cooperativista. O 
estudo destina-se a responder três questões: a) como ocorre o processo de 
disseminação do conhecimento em organizações cooperativas; b) qual a 
percepção dos colaboradores em relação ao processo de disseminação do 
conhecimento; e c) como a organização cooperativa investe no 
desenvolvimento de seu capital intelectual a partir do princípio 
cooperativista: educação, formação e informação. Assim, o objetivo geral é 
verificar o processo do conhecimento gestado na cooperativa COCAMAR-
PR a partir do princípio cooperativista: educação, formação e informação, 
enquanto os objetivos específicos foram: levantar como ocorre o processo 
de disseminação do conhecimento a partir do princípio cooperativista 
“educação, formação e informação”; identificar a percepção dos colabores 
em relação ao processo de disseminação do conhecimento; e verificar como 
o processo de disseminação do conhecimento atende às prerrogativas do 
princípio cooperativista “educação, formação e informação”. A metodologia 
escolhida é o estudo de caso, em que se estuda uma organização 
cooperativa localizada na cidade de Maringá, Estado Paraná. A pesquisa 
realizada caracteriza-se como um estudo de caso, exploratória e descritiva. 
Os resultados auferidos na pesquisa pretendem demonstrar o 
distanciamento da cooperativa em estudo de um de seus princípios 
fundamentais, embora possua um programa intensivo de capacitação 
profissional. 
 
Palavras-Chave: Cooperativas, Gestão do Conhecimento, Disseminação do 
Conhecimento, Princípio Cooperativista. 
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ABSTRACT 
 
 
This study proposes a theoretical and empirical study on the knowledge 
management. The main point observed was the knowledge dissemination process 
and its consistency between the discourse and practice of cooperative principle - 
education, training and information - as a differentiator in knowledge management 
and organizational model. The study was intended to answer three questions: (a) 
how the knowledge dissemination process occurs in cooperative organizations, (b) 
what the perception of employees in relation to the knowledge dissemination process 
is and (c) as a cooperative organization invests in development of their intellectual 
capital. Thus the general aim was to verify, from the cooperative principles, the 
knowledge process used in COCAMAR-PR cooperative; the specific objectives were 
(1) identify how the knowledge dissemination process occurs, (2) identify the 
collaborators perception in relation to knowledge dissemination process and (3) verify 
how the knowledge dissemination process serves the prerogatives of the three 
principles cited above. The method chosen was the case study, whose cooperative is 
located in Maringa, Parana. The survey is characterized as being exploratory and 
descriptive. The results obtained in the research intended to demonstrate the 
increasing distance of the cooperative from one of its fundamental principles, despite 
having an intensive professional training schedule. 
 
Keywords: Cooperatives, Knowledge Management, Knowledge 
Dissemination, Cooperative Principles. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O grande desenvolvimento tecnológico ocorrido durante o século XX, 

especialmente na área da informação contribuiu para a globalização, 

gerando mudanças constantes no cenário econômico, político e social e, 

como conseqüência, surgiram crises no mundo do trabalho. Segundo Rifkin 

(2004), através da propagação do crescimento da força de trabalho no 

mundo pode-se observar claramente as dimensões do problema dos 

empregos e as conseqüências que isso traz para a sociedade moderna, 

chegando, em breve, a níveis insustentáveis. Como “efeito colateral” deste 

encurralamento da sociedade o homem tenta se reorganizar no mundo do 

trabalho (ANTUNES, 2002). Em resposta a isso, evidencia-se um modelo de 

organização baseado na cooperação, denominada de cooperativa. De 

acordo com Veiga e Fonseca (2001), trabalhadores se mobilizam cada vez 

mais para formar cooperativas, tanto para impedir a perda de mais postos 

de trabalho como para reinserir na produção pessoas que foram dela 

excluídas.   

A competitividade, a globalização da economia mundial e o avanço 

tecnológico têm colocado o ser humano frente a uma sociedade dinâmica e 

flexível em constantes mudanças. Conseqüentemente, as organizações 

tendem a mudar e buscar novas formas de estruturação para manterem-se 

no mercado, serem mais competitivas e desenvolverem-se 

estrategicamente. Segundo Hall (2004), as organizações são contextos nos 

quais as pessoas trabalham e são componentes predominantes na 

sociedade contemporânea.  

De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002), para as organizações 

sobreviverem e competirem, na atual sociedade, precisam aprender a 

administrar seu capital intelectual como um recurso importante, uma vez 

que estão saindo de uma sociedade orientada para a produção de massa, 

para uma sociedade que sempre influencia as organizações a 

desenvolverem suas competências essenciais, capacidade de criação, 

inovação e para relações humanas. 
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Desta forma, pode-se entender que o recurso do conhecimento seria de 

grande importância para essa nova sociedade. Segundo Drucker (2002), o 

recurso econômico básico, constituído pelos meios de produção, não é mais 

o capital, nem os recursos naturais, nem a mão-de-obra, mas sim, o 

conhecimento. Para Sveiby (1998), conhecimento pode significar 

informação, conscientização, saber, cognição, sapiência, percepção, 

ciência, experiência, qualificação, sabedoria, competência, habilidade 

prática, capacidade, aprendizado. 

Assim, quando se fala em conhecimento pode-se inserir a questão de que 

este conhecimento precisa ser compartilhado, socializado (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997), ou seja, disseminado. Aqui entra o componente capital 

intelectual, que são as pessoas que compõem a organização. 

De acordo com Soto (2002), capital intelectual é o acúmulo, o inventário ou 

a soma de conhecimentos expressos e que estão em três grandes 

dimensões: tecnologia (patentes, processos, produtos e serviços), 

informação (conhecimento do ambiente, dos clientes, dos fornecedores, da 

concorrência) e habilidades humano-administrativas (processos humanos). 

Neste último, o autor assinala a capacitação e o desenvolvimento pessoal 

como os mais importantes.  

Para gerir este capital intelectual tem-se a gestão do conhecimento que, 

segundo Nonaka e Takeuchi (1997), está voltada para a administração do 

capital intelectual da organização de modo que esta possa aprender e 

crescer. Desta forma, o processo de gestão do conhecimento torna-se uma 

ferramenta muito importante na gestão das contingências relacionadas ao 

desenvolvimento das pessoas nas organizações.  

As organizações fazem parte do contexto humano e são de grande 

importância para a sobrevivência do mesmo (CANTERLE, 2003). Depara-se 

aqui com dois modelos de organizações: a organização de economia formal 

e a de economia social. O objeto de estudo desta pesquisa é uma 

organização de economia social, denominada cooperativa. 
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Segundo Rosa (2006), diferente das demais organizações, as cooperativas 

são regidas por uma Legislação específica, a Lei n. 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, que as definem como uma associação independente de 

pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e 

aspirações econômicas, sociais e culturais em comum através de uma 

organização com força de pessoa jurídica voltada a buscar, numa economia 

de mercado, o preço justo de seus produtos e serviços por meio da 

solidariedade e da ajuda mútua, de propriedade conjunta e gestão 

democrática. Com esta legislação específica a organização cooperativa 

torna-se diferente de organizações com fins lucrativos, sendo esta uma das 

motivações do trabalho. 

Dentro do modelo organizacional cooperativista, encontram-se os princípios 

cooperativos que norteiam as políticas de gestão. Dentre estes princípios 

inclui-se o princípio cooperativista da educação, da informação e do 

conhecimento, que prima pela formação e aprendizagem do cooperado, de 

seus filhos e colaboradores que estão nesta organização (SINGER, 2002).  

Assim, a presente pesquisa propõe um estudo teórico-empírico em torno da 

gestão do conhecimento, tendo como recorte o processo de disseminação 

deste conhecimento e a coerência entre o discurso e a prática do princípio 

cooperativista (educação, formação e informação), como diferenciador no 

modelo organizacional cooperativista.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho justifica-se pela importância de sistematizar a 

experiência de uma cooperativa indicada pelo Sescoop – Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo como portadora de diferencial no que 

se refere à disseminação do conhecimento. Essa cooperativa desempenha 

papel de referência no sistema brasileiro de cooperativas. Possui tradição 

no desenvolvimento de políticas de formação dos seus associados, 

funcionários e clientes. A partir de pesquisa prévia foi detectado que esta 
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cooperativa não possui a sistematização dessa experiência que possa 

agregar valor ao campo do conhecimento da gestão de pessoas e 

organizações. Alguns trabalhos de pesquisa de TCC e dissertação já foram 

realizados, contudo, nenhum deles teve como foco o princípio cooperativista 

da educação, conhecimento e informação. Em pesquisa sobre o tema em 

cooperativas foram encontrados trabalhos que abordam custos, finanças, 

comércio varejista e gestão de compras (DOMINGUES, 2001). Pela carência 

de trabalhos nessa temática, se faz necessário a aproximação da academia 

e as cooperativas com vistas ao desenvolvimento de pesquisa que permita 

sistematizar essa experiência. Isso oportunizará reflexão a partir do 

acúmulo experencial prático dos diferentes atores que no envolvimento 

diário não possuem a tarefa de desenvolverem pesquisa.  

A motivação para a escolha do tema foi à experiência profissional da 

pesquisadora em Capacitação e Desenvolvimento Humano e a perspectiva 

em buscar aprofundamento sobre a temática e também a proximidade com 

organizações cooperativas na área de desenvolvimento humano. 

Esta pesquisa pretende verificar como a gestão do conhecimento acontece 

e dialoga com o princípio cooperativista: educação, formação e informação. 

Espera-se que as contribuições deste estudo possam encontrar coerência 

na perspectiva da disseminação do conhecimento dentro da visão 

cooperativista e, assim, promover uma sistematização da experiência no 

aspecto do conhecimento. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Verificar o processo do conhecimento gestado na cooperativa 

COCAMAR/PR a partir do princípio cooperativista: educação, formação e 

informação. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Levantar como ocorre o processo de disseminação do conhecimento a 

partir do princípio cooperativista: educação, formação e informação; 

b)  Identificar a percepção dos colaboradores em relação ao processo de 

disseminação do conhecimento; 

c)  Verificar como o processo de disseminação do conhecimento está 

atendendo as prerrogativas do princípio cooperativista: educação, 

formação e informação. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo encontra-se 

a introdução ao estudo, apresentando o tema, justificativa e objetivos. No 

segundo capítulo apresenta-se a fundamentação teórica, na qual aborda-se 

a organização, o cooperativismo e a disseminação do conhecimento. A 

metodologia utilizada para a realização da pesquisa é apresentada no 

capítulo 3, trazendo a definição do tipo de pesquisa, caracterização da 

organização, definição da amostra, planejamento da pesquisa de campo e 
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tratamento dos dados. O quarto capítulo apresenta os resultados da 

pesquisa, os quais são discutidos no capítulo cinco. Finaliza-se o estudo 

com o sexto capítulo, no qual encontra-se a conclusão. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o embasamento teórico para a 

pesquisa em questão. Destacam-se os seguintes tópicos: organizações, 

tipos de organizações, organizações cooperativas, gestão do conhecimento, 

aprendizagem e formas de disseminação do conhecimento. 

 

2.1 ORGANIZAÇÕES 

 

Segundo Canterle (2003), na sociedade atual todo o processo produtivo é 

realizado através de organizações.  

O homem moderno passa a maior parte de seu tempo em 
organizações, das quais depende para nascer, viver, 
aprender, trabalhar, ganhar seu salário, curar suas doenças, 
obter todos os produtos e serviços de que necessita. 
(CANTERLE, 2003, p. 2). 

Dada a importância que as organizações representam para o ser humano, 

entender o conceito torna-se pertinente. Vários autores tratam do tema 

discutindo qual seria o conceito mais adequado. Hall (2004) aborda que 

desde a década de 1960, este conceito é discutido e estudado. Em 1964, 

dois estudiosos das organizações, Etzione e Scott, publicaram definições 

importantes,  

Organizações são entidades sociais (ou agrupamentos 
humanos) deliberadamente criadas e recriadas para atingir 
metas específicas. Corporações, exércitos, escolas, 
hospitais, igrejas e prisões incluem-se nessa definição; tribos, 
classes, grupos étnicos e família estão excluídos. 
[...] organizações são definidas como coletividades [...] que 
foram estabelecidas para a concretização de objetivos 
relativamente especifico de forma mais ou menos contínua 
[...] possui características diferenciadoras, além da 
especificidade e continuidade da meta. Essas características 
incluem fronteiras relativamente fixas, uma ordem normativa, 
níveis de autoridade, um sistema de comunicações e um 
sistema de incentivos que permite, aos diversos tipos de 
participantes, trabalhar juntos para realização de metas 
comuns (ETZIONI; SCOTT apud HALL, 2004, p. 28). 
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Já para Montana (2003), organizar é o processo de reunir recursos físicos e 

humanos essenciais à consecução dos objetivos de uma empresa.  

Avaliando de forma geral a questão da conceituação de organizações, 

entende-se que o homem é parte essencial dela e que participa 

dinâmicamente na elaboração, planejamento e alcance das metas. Existem 

processos de interação acontecendo o tempo todo, tais como: comunicação, 

relacionamento, troca de informações e conhecimento, dentre outros 

processos, que serão abordados a seguir. 

A relação indivíduo e organização, inicialmente, pode ser entendida como 

uma relação de troca, expressa através do comportamento que este 

indivíduo emite ao ambiente. O comportamento pode ser desenvolvido nas 

situações de troca ou em processos de interação, organização/indivíduo. 

Segundo Hall (2004), o comportamento torna-se um tipo de reflexo 

condicionado, que não considera a variável de interação presente.   

Faz-se importante entender que o homem está em constante 

relacionamento com a organização e que sem ele, provavelmente, a 

organização não existiria. 

 

2.1.1 Tipos de organizações 

 

Para abordar a tipologia das organizações, é preciso considerar alguns 

pontos pertinentes, que seriam: complexidade, variedade de condições 

externas; interações dentro da organização; impactos das ações 

organizacionais e alguns outros aspectos (HALL, 2004).  

Estudiosos da Teoria Organizacional, como Parsons (1960), Etzioni (1961), 

Mintzberg (1979), entre outros, discutem esta tipologia ou classificação, 

fazendo com que a literatura apresente visões e classificações variadas.  

O quadro 1 demonstra estudiosos e suas classificações acerca das 

organizações. 
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Quadro 1 

Tipos de organizações: vários autores 

Autor Definição da Topologia (Modelos) 

- Organização de produção: fabrica bens de consumo; 

- Orientação às metas políticas: procura assegurar que a 
sociedade atinja as metas a que atribui valor; 

- Organização integradora: propósitos de resolver conflitos, 
direcionar as motivações para a concretização de expectativas 
institucionalizadas e assegurar que as partes da sociedade 
operem juntas; 

Parsons (1960) 

- Organização de manutenção de padrões: proporcionar a 
continuidade da sociedade por meio de atividades 
educacionais, culturais e expressivas. 

- Obediência como base do sistema; 
- Três tipos de autoridade: coercitiva, remunerativa e normativa; 

Etzioni (1961) - O resultado da combinação autoridade + obediência gerou um 
esquema classificatório de noves tipos de organizações 
(coercitivo-alienatório, remunerativo-calculista, coercitivo-
utilitário). 

- O beneficio organizacional serve como base para sua 
classificação; 

- Quatro tipos; 
- Organizações de benefícios mútuos: os próprios membros são 

os beneficiários; 
- Empresas privadas: proprietários são os beneficiários; 
- Organizações prestadoras de serviço: clientes são 

beneficiários; 

Blau e Scott 
(1962) 

- Organizações comunitárias: público em geral se beneficia. 
- Abordagem multifacetada; 

- Organização de estrutura simples: pequenas em ambientes 
dinâmicos; supervisão direta; tecnologias não sofisticadas; 

- Organização máquina: trabalho padronizado; tamanho grande; 
ambientes estáveis; controle por uma instituição externa; Mintzberg (1979) 

- Organização de burocracia profissional: trabalho padronizado 
por meio de treinamento profissional ou orientado para tarefas; 
ambiente estável; representada pelas aptidões e 
conhecimentos de seus trabalhadores; não inclui controles 
externos da organização; 

- Organização diversificada: cada divisão possui sua própria 
estrutura; 

Mintzberg (1979) 
- Organização adhocrata: forma complexa; ambiente dinâmico e 

desconhecido; estrutura pode mudar rapidamente, na medida 
em que os eventos exigem ajustes. 

Knoke e Prensky 
(1984) 
 

- Organização voluntária: grupos conhecidos formalmente, cuja 
maioria de participantes não depende de atividades das 
organizações para viver, embora algumas posições (de staff ou 
liderança) possam ser remuneradas; 

Bozemam (1987) - Organização pública: é afetada pela autoridade política.  
Fonte: Baseado em Hall (2004). 

A partir do que foi descrito, pode-se verificar que cada autor tem uma 

classificação no que se refere à organização. Enquanto Etzioni (1961) 
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fundamentou-se no consentimento, considerando ser este um dos 

elementos centrais da estrutura organizacional dada a sua universalidade 

como ingrediente básico nas relações de poder, Blau e Scott (1962) 

basearam-se no benefício, ou seja, de quem se beneficia com a 

organização. A tipologia de Blau e Scott (1962) apresenta a vantagem de 

enfatizar a força de poder e de influência do beneficiário sobre as 

organizações a ponto de condicionar a sua estrutura.  

Mintzberg (1979), por sua vez, não privilegiou no estudo do poder nas 

organizações, nem o nível psicológico nem o sociológico, apresentando uma 

perspectiva mais abrangente, propondo a tipologia da configuração das 

estruturas organizacionais. 

Parsons (1960) tende ao aspecto funcionalista, enquanto Bozemam (1987) 

define a dimensão pública pelo fato de o governo, mais do que fatores de 

mercado, influenciar a tomada de decisões e os contextos nos quais as 

organizações operam independentemente de seu estatuto legal. 

A partir das conceituações dos diversos autores sobre as organizações, 

será abordado, a seguir, a diferenciação entre as organizações de economia 

formal e social.  

 

2.1.2 Organizações de economia formal e social – algumas diferenças 

 

A Economia trata a questão da classificação e tipos na perspectiva do 

capital. Algumas organizações buscam acúmulo de riqueza através da 

exploração da mão-de-obra trabalhadora, onde o lucro é divido entre poucos 

e em alguns casos é individualizado. Outras buscam a partilha deste capital 

entre muitos objetivando a coletividade, ou seja, uma visão a partir da 

apropriação do lucro (IOZZI; SALLES, 2004). 

No quadro 2 serão apresentadas as diferenças básicas entre os dois tipos 

de organização. 
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Quadro 2 

Comparação entre Economia formal e social 

Fonte: Iozzi e Salles (2004). 
 

A partir deste quadro comparativo, pode-se identificar diferenças pontuais e 

significativas em relação aos dois modelos de economia. Com referência à 

apropriação do lucro, uma está em função do capital e outra visa a partilha 

entre os membros. Desta forma, fica claro que as cooperativas representam 

um modelo de organização, que neste contexto de crise, visam gerar uma 

alternativa na produção do trabalho. Incluem formas plurais (assalariado, 

cooperado) e, principalmente, visam a coletividade. 

Ainda abordando a diferenciação, Singer (2002) aponta que a principal 

diferença entre economia capitalista e solidária é o modo como as empresas 

são administradas. A organização capitalista se aplica a heterogestão 

(administração hierárquica) e a organização solidária ou autogestão 

(administração democrática). 

 

 

 

Economia Formal Economia Social 
Tipos de 
Organização Empresas Privadas 

Cooperativas, mutualistas e 
associações 

Origem 
Sociedades anônima ou 
limitada 

Organização autônoma (independente 
do Estado e da iniciativa privada) 
criada livremente por um grupo de 
pessoas 

Objetivo Principal 

Produção de bens e 
serviços para satisfazer 
as necessidades dos 
clientes 

Produção de bens e serviços para 
satisfazer as necessidades de 
clientes, dos membros ou de uma 
coletividade 

Dimensão 
predominante 

Econômica Econômica e social 

Apropriação do 
lucro 

Em função do capital 
Utilização de meios de partilha entre 
os membros 

Definição da oferta 
e da demanda 

Através do livre mercado 
Através do livre mercado ou da 
necessidade dos membros 

Principais fontes de 
recurso 

Mercantil  Mercantil ou financiamento do Estado 

Trabalhadores Assalariados Assalariados e membros 
Beneficiários Clientes  Clientes e/ou membros 
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2.2 A ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA 

 

Neste tópico será apresentado o referencial teórico sobre a organização 

cooperativa, abordando a evolução histórica, identidade cooperativa e os 

princípios cooperativistas. 

 

2.2.1 Breve histórico do cooperativismo 

 

O homem descobriu desde a sua origem a vantagem da ajuda mútua, dando 

exemplos de cooperação em todas as civilizações. Inicialmente, essa 

cooperação aconteceu em âmbito tribal, com a união de tribos próximas 

contra inimigos comuns e para o trabalho conjunto, como na coleta de 

frutas, na caça ou na pesca. 

Na Babilônia, muito antes de Cristo, existia um sistema de exploração 

comum de terras arrendadas. Na Grécia Antiga havia diversas formas de 

associações, entre as quais estavam aquelas que objetivavam garantir 

enterro e sepultura decente aos seus associados. A economia desde a 

Idade Média era corporativista, ou seja, exercida por corporações 

profissionais, nas quais o artesão exercia sua atividade em casa ou em uma 

dependência anexa. Com a Revolução Industrial essa forma de economia 

passou por mudanças radicais, em que as corporações perderam seu lugar 

para o capitalismo empreendedor, que contratava a mão-de-obra para 

trabalhar em suas indústrias que dispunham de máquinas mais rápidas e 

eficientes, com as quais o operário-artesão não poderia competir. 

(HUBERMAN, 1986). 

Crianças, a partir de nove anos, passaram a ter jornadas de trabalho de 

doze horas e adultos de dezesseis horas diárias, sem nenhum sistema 

previdenciário ou segurança no emprego. A mecanização da indústria ao 

mesmo tempo em que fazia surgir a classe assalariada promovia o 

desemprego em massa, conseqüentemente, a miséria coletiva e os 
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desajustes sociais. Assim, a intranqüilidade social tornou-se campo fértil 

para a formação das mais variadas oposições ao liberalismo econômico 

(HUBERMAN, 1986). 

Com o complexo conjunto das várias oposições e as conseqüências do 

liberalismo econômico começou-se a elaborar idéias cooperativistas, 

inspirando-se, sobretudo, na corrente liberal dos socialistas utópicos 

franceses e ingleses do século XIX, bem como nas experiências 

associativas que marcaram a primeira metade do século XX (PINHO, 1982). 

Nesse momento histórico generalizava-se o entusiasmo pela tradição de 

liberdade de Descartes, confiando-se na possibilidade de atuação da 

vontade humana sobre a evolução econômica, de forma a corrigi-la ou 

reformá-la. Ao mesmo tempo, o ambiente intelectual dos socialistas utópicos 

estava impregnado de ideal de justiça e de fraternidade. Nesse quadro 

intelectual e na realidade constituída pelo sofrimento das classes 

trabalhadoras ante as conseqüências do liberalismo econômico do início do 

século XIX, criou-se um contexto favorável ao aparecimento das 

cooperativas (PINHO, 1982). 

Os precursores cooperativistas, entre os quais cita-se Robert Owen (1771-

1858), François Marie Charles Fourier (1772-1837), Philippe Joseph 

Benjamin Buchez (1796-1865) e Louis Blanc (1812-1882), lançaram as 

idéias básicas que  se desenvolveriam na Europa Ocidental, especialmente 

entre trabalhadores franceses e ingleses. 

Dentre outras tentativas, surgiu em 1844, em Rochdale (distrito de 

Lancashire, na Inglaterra), a matriz do Cooperativismo de Consumo como 

fruto da iniciativa de vinte e oito tecelões, que buscavam um meio de 

melhorar sua precária situação econômica.  

A esse respeito, Namorado (2005, p. 2) afirma: 

O movimento cooperativo moderno emergiu, em conjugação 
com o capitalismo, no início do século XIX, para lhe resistir, 
atenuando os seus efeitos mais penalizantes para os 
trabalhadores. Por isso, integrou com naturalidade a galáxia 
associativa, através da qual o movimento operário se 
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organizou, tendo-se instituído como um dos seus pilares, ao 
lado dos sindicatos e dos partidos políticos operários. 

Entretanto, de acordo com o autor, as cooperativas eram mais do que 

simples pilares do movimento operário, uma vez que se tratava de uma 

expressão organizada da cooperação entre os homens, a qual constitui o 

verdadeiro tecido conjuntivo da sociedade humana.  

 

2.2.2 Cooperativismo no Brasil 

 

A difusão das idéias cooperativas no Brasil reflete as duas principais 

tendências que marcaram a evolução do pensamento cooperativo europeu: 

a) há oitenta anos o Cooperativismo brasileiro apresenta-se marcado pelo 

conteúdo doutrinário rochdaleano que, desde o final do século passado 

chegou aqui através da França e Inglaterra; e b) atualmente, os 

cooperativistas tentam combinar o enfoque qualitativo de promoção da 

atividade humana solidária à racionalidade pragmática empresarial, ou seja, 

deixam de ser apenas idealistas para se firmarem na economia de mercado 

como cooperados-empresários (PINHO, 1982). 

No Brasil, até 1888, inexistiam condições para a implantação do 

cooperativismo, pois além da maioria da mão-de-obra ser escrava, os 

poucos trabalhadores europeus que começavam a se instalar nos principais 

centros urbanos do país (Rio de Janeiro e São Paulo) sentiam mais 

necessidade de organizar associações mutualistas e reivindicativas. Na 

sociedade patriarcal da época, as bases rurais impunham aos trabalhadores 

uma imposição autocrática e os trabalhadores livres não dispunham de 

qualquer amparo previdenciário ou trabalhista (PINHO, 1982). 

As primeiras experiências de cooperativismo só foram ocorrer após a 

promulgação da Constituição de 1891, que assegurou a liberdade de 

associação. Inicialmente, surgiram cooperativas de consumo e, a partir de 

1902 cooperativas agrícolas e, daí por diante, muitas outras de diferentes 

espécies (VIDAL NETO, 2001). 
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De acordo com o Banco de Dados da Organização das Cooperativas 

Brasileiras – OCB, em dezembro de 2005, o Brasil apresentava um total de 

7.518 cooperativas distribuídas nos diversos ramos (OCEPAR, 2007), 

conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 Gráfico das cooperativas por ramo de atividade no 
Brasil – dez./2005 
Fonte: OCEPAR (2007). 

Verifica-se que as cooperativas de trabalho são as mais numerosas no país, 

perfazendo um total de 1994, seguidas pelas cooperativas do ramo 

agropecuário, com 1.514. 

No Brasil, as cooperativas agrícolas têm uma representatividade marcante 

como afirmado anteriormente. De acordo com Singer (2002), e dados deste 

ano, o valor das vendas das 1.378 cooperativas agrícolas alcançam 12 

bilhões de dólares, o número de seus membros é de cerca de 1 milhão e de 

seus empregados é 150 mil. 

Rech (2000) afirma que a doutrina cooperativista nacional não provou das 

saudáveis contribuições sobre as possibilidades de construir comunidades 

felizes de Robert Owen, nem dos sentimentos humanistas de Friedrich 

Raiffeisen e muito menos das propostas de cooperação comunitária de 

Philippe Buchez e Louis Blanc. A Lei n. 5.764/71, promulgada pelos 

militares, impôs uma estrutura muito rígida na organização das cooperativas 

e, ao contrário de permitir o desenvolvimento do modelo cooperativista, 
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acabou por impor tantos limites que tornou difícil a sua constituição e 

funcionamento. 

O autor afirma que de maneira geral, os instrumentos existentes na 

legislação pátria que regulam a vida das cooperativas são de procedência 

conservadora e têm nítida influência neofascista. Explica que essa 

afirmação é confirmada pelos seguintes decretos: Decreto-Lei n. 5.154, de 

1942 (sobre a intervenção do Estado nas cooperativas); Decreto-Lei n. 

5.893, de 1943 (sobre a organização, funcionamento e fiscalização das 

cooperativas) apesar de em menor escala; Decreto-Lei n. 6.274/44 (que 

aumenta a interferência do Estado), todos da ditadura getulista. E, da 

ditadura militar, as Leis n. 4.380 (que submeteram as cooperativas 

habitacionais ao BNH – Banco Nacional de Habitação) e n. 4.595 (que 

regula a vida das instituições financeiras, entre as quais as cooperativas de 

crédito), ambas de 1964; o Decreto-Lei n. 59/66 (que revogou todas as 

conquistas de liberdade cooperativista anteriores); e a Lei cooperativista de 

1971. As únicas exceções seriam o Decreto-Lei n. 22.239/32 que previa o 

incentivo às cooperativas; o Decreto-Lei n. 8.401/45 que reavivou o Decreto 

de 1932; e a Lei n. 4.214/63 (Estatuto do Trabalhador Rural) que, apesar de 

não ser uma lei específica sobre o assunto, poderia ter aberto as portas 

para a atuação cooperativista no campo. A Constituição Federal de 1988 

abriu algumas perspectivas de liberalização do sistema cooperativista 

nacional, apesar de ainda pendentes de regulamentação. 

Rech (2000) pretende com tais afirmações colocar em discussão o modelo 

de cooperativismo adotado no Brasil, pois o que se conhece é a proposta de 

uma cooperativa que apenas procura resolver algumas distorções que o 

sistema capitalista apresenta, dificultando inovações e, principalmente, 

evitando que as comunidades caminhem em direção a uma proposta de 

cooperativismo autogestacionário, participativo e democrático-popular. 

Assim outra questão importante em relação às cooperativas, é apontada por 

Singer (2002, p. 87), 

O cooperativismo, [...] é solidário apenas no relacionamento 
dos sócios entre si, ou seja, os membros das cooperativas 
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praticam a democracia no governo das mesmas, mas 
organizam suas atividades de modo capitalista. 

A esse respeito, Singer (2002, p. 87) destaca que “as relações sociais de 

produção nas cooperativas são, [...], capitalistas, ou seja, caracterizam-se 

pela desigualdade e pelo antagonismo entre patrões e empregados”. Assim, 

não se pode entender que o cooperativismo será um modo alternativo de 

produção ao capitalismo, mas uma alternativa para esta questão.  

É importante abordar esta questão, pois a cooperativa que será foco deste 

estudo está voltada para um modelo mais capitalista de produção, por ser 

uma cooperativa considerada grande e expoente no agrobusiness.  

 

2.2.3 Identidade cooperativa 

 

A identidade cooperativa consubstancia-se em princípios que foram 

estabelecidos em Rochdale, em 1884. Apesar dos limitados recursos, os 

planos dos Pioneiros de Rochdale divulgados junto com o Estatuto Social, 

eram grandiosos, como informa Pinho (1982, p. 21): 

A Sociedade tem por fim realizar um benefício pecuniário e 
melhorar as condições domésticas e sociais de seus 
membros, mediante a economia de um capital formado por 
ações de uma libra esterlina, para colocar em prática os 
seguintes projetos: 
1. Abrir um armazém para a venda de gêneros alimentícios, 

vestuários, etc. 
2. Comprar ou construir casas para os membros que queiram 

ajudar-se mutuamente, a fim de melhorar as condições de 
sua vida doméstica e social; 

3. Fabricar artigos que os associados julguem convenientes, 
com o objetivo de proporcionar trabalho aos membros 
desempregados ou subempregados (ou ‘com salários 
insuficientes’); 

4. Assim que possível, a Sociedade organizará a produção, a 
distribuição e a educação no seu próprio meio e com seus 
próprios recursos ou, em outros termos, organizará uma 
colônia autônoma em que todos os interesses serão 
comuns. A sociedade auxiliará as demais sociedades 
cooperativas que desejarem fundar colônias semelhantes; 
e 
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5. Com o fim de propagar a abstinência, a Sociedade abrirá, 
em dos seus locais, um estabelecimento de temperança. 

Como se pode observar, esses projetos tinham por fim a reforma do meio 

econômico e social. 

Os estatutos da Sociedade dos Pioneiros de Rochdale continham os 

princípios a respeito da estrutura e do funcionamento da cooperativa de 

consumo, e passaram a constituir os fundamentos da doutrina 

cooperativista. 

Mas, o pensamento cooperativo rochdaleano só vai encontrar em Charles 

Gide, o seu principal sistematizador, que enumerou as doze virtudes do 

cooperativismo (PINHO, 1982):  

1. Viver melhor ou conseguir melhor nível de vida, através do auxílio-

mútuo;  

2. Pagar a dinheiro, a fim de evitar a dívida, que considera uma das 

formas de escravidão;  

3. Poupar sem sofrimento, já que a devolução dos ganhos sob a forma de 

retorno dos excedentes, proporcionalmente às operações realizadas 

pelos sócios na cooperativa, permite-lhes economizar, sem sacrificar a 

satisfação das necessidades; 

4. Suprimir os parasitas, ou seja, eliminar os intermediários, de maneira a 

reduzir ao mínimo os órgãos de transmissão das riquezas do produtor 

ao consumidor; 

5. Combater o alcoolismo – finalidade educativa já acentuada pelos 

Pioneiros de Rochdale; 

6. Interessar as mulheres nas questões sociais, pois sendo elas que 

cuidam do lar e fazem as compras, devem conhecer os problemas do 

consumo e das cooperativas de consumo; 

7. Educar economicamente o povo, tornando-o apto para a autogestão 

econômica e política; 
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8. Facilitar a todos o acesso à propriedade; 

9. Reconstituir uma propriedade coletiva, através da formação de um 

patrimônio cooperativo, que é coletivo e está a serviço de um interesse 

geral e permanente, acima de nossas existências efêmeras; 

10. Estabelecer o preço justo, mas remunerando convenientemente a todo 

trabalho consagrado à produção, inclusive o trabalho de direção e os 

trabalhos intelectuais preparatórios; 

11. Eliminar o lucro capitalista, criando a preocupação com a satisfação 

das necessidades dos homens e não com a obtenção de lucros;  

12. Abolir os conflitos – na cooperativa de consumo, o consumidor torna-se 

seu próprio fornecedor; na cooperativa de produção, o operário torna-

se seu próprio patrão; na cooperativa de crédito, o sacador torna-se 

seu próprio sacado, e assim por diante, de modo que toda disputa 

cessa pela fusão dos inimigos, ou melhor, o combate cessa por falta de 

combatentes. 

Em 1895, foi fundada a ACI – Aliança Cooperativa Internacional, órgão de 

representação das cooperativas do mundo inteiro, que continuou a linha 

gideana de hegemonia do consumidor. 

A identidade cooperativa, segundo Namorado (2007), passou por dois 

processos de reapreciação e reformulação, que originaram duas novas 

versões dos princípios, em 1966 e 1995. 

Observa Namorado (2007), que em 1995, os princípios deixaram de ser a 

única expressão formal assumida da identidade cooperativa, foram-lhe 

acionadas a indicação dos valores cooperativos e uma noção de 

cooperativa. Assim, a partir de 1995, a ACI passou a expor a sua visão do 

fenômeno cooperativo sob a ótica tripolar de identidade cooperativa, embora 

os princípios cooperativos continuem tendo uma importância nuclear. 
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2.2.4 Princípios cooperativistas 

 

O termo “princípio”, de modo específico, diz respeito a um tipo de norma 

cujo respeito é um requisito de justiça ou equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade (DWORKIN, 2002). 

A respeito da noção de princípios, Espíndola (2002, p. 53) afirma que estes 

designam 

a estruturação de um sistema de idéias, pensamentos ou 
normas por uma idéia mestra, por um pensamento chave, por 
uma baliza normativa, donde todas as demais idéias, 
pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se 
subordinam. 

Os Princípios Cooperativistas são linhas orientadoras da prática 

cooperativista. Estas linhas já perduram por mais de 150 anos e continuam 

fornecendo os preceitos básicos para a constituição de uma organização.  

Em conformidade com a OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras 

(2006), os princípios cooperativistas são:  

- Livre Adesão: As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a 

todos que estejam aptos a utilizar os seus serviços e assumir as 

responsabilidades como membros, sem discriminações de sexo, sociais, 

raciais, políticas e religiosas. Qualquer pessoa pode se associar 

livremente a uma cooperativa, além de se desligar e voltar para a 

sociedade quando quiser, e dela só pode ser demitida caso cometa 

alguma falta grave ao Estatuto Social ou Regimento Interno. Porém, é 

admitido que os seus estatutos restrinjam, de acordo com suas 

finalidades, a participação das pessoas para que elas possam manter 

certa identidade de objetivos.  

- Gestão Democrática: Por serem sócios igualitários, os cooperados, têm 

poder de decisão dentro da cooperativa. Reunidos em assembléia, 

discutem e votam os objetivos e metas do trabalho conjunto, bem como 

elegem os representantes que irão administrar a sociedade. Com base 
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no art. 4° da Lei 5764/71, cada associado representa um voto. No caso 

da Cooperativa Estrutural, por estar dividida em dois núcleos distantes, 

optou-se pela escolha de delegados que representem esses núcleos na 

Assembléia Geral. Escolha essa feita através da realização de Prévias.  

- Participação Econômica dos Membros: Todos contribuem igualmente 

para a formação do capital da cooperativa, o qual é controlado 

democraticamente. Quando a cooperativa obtém uma receita maior do 

que as despesas, os rendimentos são divididos entre os sócios até o 

limite do valor da contribuição de cada um. O restante poderá ser 

destinado para investimentos na própria cooperativa ou para outras 

aplicações, sempre de acordo com a decisão tomada na assembléia.  

- Autonomia e Independência: As cooperativas são organizações 

autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se 

firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições 

públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições 

que assegurem o controle democrático pelos seus membros e 

mantenham a autonomia da cooperativa.  

- Educação, Formação e Informação: É objetivo permanente da 

cooperativa destinar ações e recursos para promover a formação de seus 

associados, capacitando-os para a prática cooperativista e para o uso de 

equipamentos e técnicas no processo produtivo e comercial, de forma 

que estes possam contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento de 

suas cooperativas. Ao mesmo tempo, buscam informar ao público sobre 

as vantagens da cooperação organizada.  

- Intercooperação: Para o fortalecimento do cooperativismo é importante 

que haja intercâmbio de informações, produtos e serviços, viabilizando o 

setor como atividade sócio-econômica. Por outro lado, organizadas em 

entidades representativas, formadas para contribuir com o seu 

desenvolvimento, determinam avanços e conquistas para o movimento 

cooperativista nos níveis nacional e internacional.  
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- Interesse pela Comunidade: As cooperativas trabalham para o bem-estar 

e o desenvolvimento sustentado de suas comunidades, através de 

políticas aprovadas pelos seus membros, tal como a execução de 

programas sócio-culturais, realizados em parceria com o governo e 

outras entidades civis.  

Dentre os sete princípios norteadores do cooperativismo, será aprofundado 

o que estabelece o eixo dessa pesquisa. No próximo item se faz uma 

discussão do princípio da Educação, Formação e Informação. 

 

2.2.5 Princípio cooperativista: educação, formação e informação  

 

Dentre os princípios apresentados, o princípio cooperativista educação, 

formação e informação será o objeto de estudo para esta pesquisa, que irá 

verificar se a base para o desenvolvimento dos cooperados da organização 

cooperativista e seus colaboradores estão em congruência com este 

princípio. 

Na história do cooperativismo, a educação e a formação sempre tiveram 

lugar de destaque, podendo ser considerados como herança owenista. Para 

Owen apud Singer (2002, p.42), o vício e o egoísmo são considerados 

produtos de uma educação errada, assim, para que o cooperativismo seja 

entendido e apoiado em seus propósitos, é necessário que não só os 

cooperados, mas o público em geral seja educado em seus princípios ou, 

mais amplamente, em sua visão de mundo. Desde o início do 

cooperativismo, a publicação de periódicos e livros e a organização de 

cursos sempre foram prioridade.  

A prioridade para este princípio cooperativista era tão relevante que em 

1853, os pioneiros decidiram financiar a sala de leitura e a biblioteca com 

2,5% de suas sobras. Esta foi uma decisão histórica, pois daí em diante a 

expansão do movimento da cooperativa geraria verbas crescentes para 

educação, o que se tornou característico de todas as cooperativas 
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(SINGER, 2002). Assim, entender se o princípio ainda corrobora com o 

processo de desenvolvimento de pessoas em uma cooperativa, torna-se 

importante para se compreender a validade do mesmo. 

Ao longo dos anos as organizações cooperativas apresentaram uma 

evolução no processo administrativo e de gestão, especialmente, nos 

aspectos estratégicos, organizacionais, diretivos e de avaliação. 

Entre os componentes do processo de gestão nas organizações 

cooperativas destacam-se os comportamentais, ou seja, capacitação, 

desempenho, potencial, comportamento e comprometimento. Vale ressaltar 

que capacitação é um importante conceito nesta pesquisa e que, para 

Oliveira (2006, p. 274), constitui “a habilidade de identificar, adquirir e 

aplicar conhecimentos – conceituais, metodológicos e técnicos – em 

processos e atividades de sua área de atuação na cooperativa”.  

Oliveira (2006, p. 7-14) aponta as seguintes tendências na evolução do 

cooperativismo:  

a. Incremento do nível de cooperação entre pessoas, grupos, 
atividades, regiões; 
b. Ampliação e fortalecimento do nível de concorrência entre 
as empresas e as cooperativas, enfatizados pela criação de 
vantagens competitivas reais, sustentadas e duradouras; 
c. Estruturas organizacionais cada vez mais enxutas, tendo 
em vista efetivar processos decisórios ágeis e com preços 
competitivos dos produtos e serviços oferecidos aos 
cooperados e ao mercado em geral; 
d. Evidência no principio de que ser o maior não é ser melhor; 
e. Aumento das fusões entre cooperativas; 
f. Redirecionamento da estrutura de poder; 
g. Qualidade total como premissa e não como objeto a ser 
alcançado; 
h. Aceleração da evolução tecnológica, consolidando uma 
situação na qual quem não acompanhar vai ficar de fora 
desse emergente cenário cooperativista e empresarial; 
i. Redução do ciclo de vida dos produtos e negócios e do 
crescimento do nível de exigência dos clientes e 
consumidores, quer sejam cooperados ou não cooperados; 
j. Redução do nível de desperdício das cooperativas; 
k. Globalização das atividades cooperativas; 
l. Atuação no novo contexto ecológico; 
m.  Profissionalização de cooperados e de cooperativas (p. 7 
– 14) 
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Essas tendências podem trazer conseqüências, entre as quais inclui-se a 

consolidação de um novo perfil do colaborador, a qual é considerada de 

grande relevância. Para a consolidação do novo perfil, o treinamento e a 

capacitação se fazem cada vez mais importantes para sustentação do 

processo de mudança nas cooperativas. 

 

2.2.6 Cooperativas de compras e vendas 

 

As cooperativas de compras e vendas são associações de pequenos e 

médios produtores que procuram ganhos de escala por meio da unificação 

de suas compras e/ou vendas (SINGER, 2002). 

A cooperativa agrícola é o tipo mais importante dentro desta categoria, pois 

é formada por pequenos proprietários ou arrendatários. Esse ramo do 

cooperativismo atingiu seu apogeu histórico na Dinamarca, tornando-se uma 

forma de representatividade econômica para época (SINGER, 2002).  

No Brasil, as primeiras cooperativas agropecuárias foram organizadas em 

Minas Gerais a partir de 1907. O Governador do Estado na época, João 

Pinheiro, lançou seu projeto cooperativista com o objetivo de eliminar os 

intermediários da produção agrícola, cuja comercialização era controlada 

por estrangeiros. Também surgiram no Sul do Brasil, principalmente nas 

comunidades de origem alemã e italiana (OCEPAR, 2007). 

O cooperativismo agropecuário expandiu por todo território nacional e hoje é 

o ramo do cooperativismo mais conhecido pela sociedade brasileira, 

participando significativamente nas exportações, o que faz aumentar o saldo 

da Balança Comercial e, ao mesmo tempo, abastece o mercado interno de 

produtos alimentícios. 

Este ramo do cooperativismo presta vários tipos de serviços, que vão desde 

assistência técnica, armazenamento, industrialização e comercialização dos 

produtos, até a assistência social e educacional aos cooperados. Portanto, 

produzir é apenas uma das etapas do complexo cooperativismo 
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agropecuário. As cooperativas agropecuárias formam, hoje, o segmento 

economicamente mais forte do cooperativismo brasileiro. 

Até o momento tratou-se do cooperativismo, discorrendo sobre seu 

histórico, a atuação no Brasil, a identidade cooperativa, seus princípios e as 

cooperativas de compra e venda. A seguir, será abordada a questão do 

conhecimento nas organizações.  

 

2.3 A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A expressão “disseminação”, de acordo com Ferreira (2004), significa 

“difusão”, “propagação”. Assim, a disseminação do conhecimento consiste 

na prática da transferência do conhecimento, podendo ser pela contratação 

de pessoas, pelas conversas informais e não programadas, ou por reuniões 

e ações estruturadas que possibilitam a mobilidade do conhecimento pela 

organização. Em conseqüência, a disseminação do conhecimento faz parte 

da gestão do conhecimento nas organizações. 

 

2.3.1 Gestão do conhecimento 

 

O conhecimento tornou-se o fator econômico mais importante no ambiente 

competitivo das organizações. O interesse pelo conhecimento nas 

organizações, já é uma discussão feita há alguns anos, mas a perspectiva 

de gerenciamento deste conhecimento é muito recente (TEIXEIRA FILHO, 

2000). 

Em relação ao que é conhecimento, Sveiby (1998, p. 35) afirma que é 

necessário buscar a correta compreensão do significado do que seja 

conhecimento e destaca que a palavra “conhecimento” possui vários 

significados na língua portuguesa: “informação, conscientização, saber, 

cognição, sapiência, percepção, ciência, experiência, qualificação, 
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discernimento, competência, habilidade pratica, capacidade, aprendizado, 

sabedoria, certeza e, assim, por diante”. A definição depende do contexto 

em que o termo é empregado. 

Tratando-se do conhecimento nas organizações, Davenport e Prusak (1998, 

p. 6) afirmam que: 

O conhecimento é uma mistura fluida de experiência 
condensada, valores, informação contextual e insight 
experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos 
conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido 
não só em documentos, mas também em rotina, processos, 
práticas e normas organizacionais. 

Esses autores concebem o conhecimento como uma mistura de vários 

elementos e difícil de sintetizar, uma vez que ele faz parte da complexidade 

e imprevisibilidade humana.  

O conhecimento deriva da informação que, por sua vez, deriva de dados. 

Para que a informação transforme-se em conhecimento é necessário que os 

seres humanos realizem a comparação, a análise das conseqüências, façam 

conexões com o conhecimento já acumulado e dialoguem com outras 

pessoas sobre o que pensam sobre essa informação. Torna-se necessário 

conceituar o que seria: dado, informação e conhecimento. 

De acordo Davenport e Prusak (1998, p. 18), é de grande importância 

estabelecer diferenciação acerca destes conceitos: 

- Dados: simples observações sobre o estado do mundo; facilmente 

estruturado; facilmente obtido por máquinas; freqüentemente 

quantificado e facilmente transferível; 

- Informação: dados dotados de relevância e propósito; requer unidade de 

análise; exige consenso em relação ao significado e exige 

necessariamente a mediação humana; 

- Conhecimento: informação valiosa da mente humana; inclui reflexão, 

síntese e contexto; de difícil estruturação; de difícil captura em 

máquinas; freqüentemente tácito e de difícil transferência. 
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Segundo Sveiby (1998), o conhecimento possui quatro características: o 

conhecimento é tácito; o conhecimento é orientado para a ação; o 

conhecimento é sustentado por regras; e o conhecimento está em constante 

mutação. 

Com base nestes conceitos, verifica-se que o conhecimento tácito confere o 

prático, muito difícil de ser mensurado, pois o que as pessoas trazem 

consigo, ao longo da experiência de vida, é algo pessoal, formado dentro de 

um contexto social e individual, não podendo ser "patenteado" pelas 

organizações, mas em contra partida pode ser propagado socialmente, 

confundindo-se com a experiência que o indivíduo tem da realidade. 

O conhecimento orientado para a ação é o ato informal de associação da 

mente e não pode ser praticado mediante uma operação formal ou por um 

sistema de inteligência artificial. Esta associação é tida como uma 

habilidade pessoal e cada pessoa a constrói individualmente. 

O conhecimento sustentado por regras trata de padrões, de regras para 

lidar com várias situações cotidianas e inesperadas. Essas regras nos 

permitem agir com rapidez e eficácia, de modo que, não é preciso parar e 

pensar no que se faz, é praticamente um movimento em resposta ao 

ambiente. 

O conhecimento em constante mutação é aquele que pode ser distribuído, 

criticado e aumentado. Sua modificação dá-se quando propagado e 

internalizado na mente das pessoas, gerando assim novos conceitos. Muitas 

vezes, o conhecimento não pode ser expresso, por se tratar de ativos 

intangíveis e tentar explicá-lo pode ocasionar uma perca de tempo, o que é 

válido, é sua aplicabilidade no dia-a-dia, como forma de inovação, 

criatividade e na resolução de problemas, de cunho organizacional e 

pessoal. 

Para Grotto (2002, p. 107), existem dois tipos de conhecimento: o tácito e o 

explícito: 

O conhecimento explícito é formal e sistemático e pode ser 
facilmente comunicado e partilhado. Já o conhecimento tácito 
é altamente pessoal, de difícil formalização e comunicação. O 
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conhecimento organizacional explícito é o conhecimento 
exibido em manuais de procedimentos, memórias de 
computador, relatórios, pesquisas; o tácito é aquele que inclui 
o discernimento, o instinto e a compreensão profunda dos 
indivíduos.  

Verifica-se que o conhecimento mais importante está nas pessoas e não nas 

organizações. Entretanto, muitas organizações não atentaram para o fato de 

que grande parte do conhecimento organizacional reside internamente em 

seus colaboradores. Para que haja um compartilhamento que agregue valor 

à organização, é preciso observar, dialogar e ocorrer a interação mútua. 

Segundo Terra (2000), os indivíduos em seus processos criativos e de 

aprendizado, dependem de grande motivação intrínseca, assim como de 

interação com outros, da combinação de múltiplas perspectivas e 

experiências. 

Este é um dos grandes desafios da gestão do conhecimento, compartilhar o 

conhecimento inexpresso em manuais, relatórios ou pesquisas. Para que 

este propósito seja cumprido é necessário que haja conscientização de toda 

a organização, quebra de paradigmas e mudanças na cultura 

organizacional. 

Para Santos (2000, p. 7), "ao término do século XX, a humanidade está 

evoluindo para a era do conhecimento, com algumas poucas empresas 

visionárias já pensando na próxima onda: a da era da biotecnologia." 

Observando esta evolução, Richter (2002, p. 32), destaca que: 

A gestão do conhecimento despontou recentemente como 
uma nova sistemática de trabalho no ambiente 
organizacional. A importância atribuída à gestão do 
conhecimento é tanta que, até 1998, 28% das empresas 
norte-americanas já a haviam adotado aumentando para 96% 
em quatro anos. O conceito de gerenciamento do 
conhecimento [...] em empresas européias [...] governa a 
criação, disseminação e utilização do conhecimento para 
atingir plenamente os objetivos da organização. 

Torna-se difícil separar o comportamento humano do organizacional. As 

organizações funcionam por meio das pessoas, que trabalham, decidem e 

agem em seu nome. Para o alcance dos objetivos mútuos, é necessária a 
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valorização do capital humano, pois as organizações dependem das 

pessoas para atingir seus objetivos e cumprir sua missão. Para as pessoas 

as organizações consistem no meio de "sobrevivência", alcance de objetivos 

pessoais e profissionais. Porém, medir este capital é uma tarefa bastante 

complexa, ou seja, é um desafio da nova economia mensurar habilidade, 

experiência, conhecimento e informação.  

O processo de gerenciar o conhecimento nas organizações é recente. 

Assim, vários estudiosos têm trabalhado em pesquisas que refletem esta 

preocupação. Apropriar-se de um conceito de gestão do conhecimento como 

único, direcionar este entendimento acerca deste processo para apenas um 

conceito, é, em uma primeira avaliação, muito ingênuo. Desta forma, serão 

apresentados vários conceitos de autores acerca da gestão do 

conhecimento, para que se possa entender melhor os diversos 

posicionamentos em relação ao tema proposto. 

Quadro 3 

Autores e abordagens 

Wiig (1993) 
Baseada nas práticas de exploração do conhecimento e sua 
adequação a partir de práticas de gestão específicas. 

Leornard-Barton (1995)  

Foco em atividades que envolvem: 1) busca de soluções 
criativas, de forma compartilhada; 2) implementação e 
integração de novas metodologias e ferramentas nos processos 
atuais; 3) prática de experimentos, a partir de protótipos e 
projetos piloto para desenvolvimento de competências; 4) 
importação e absorção de metodologias e tecnologias externas. 

Barclay e Murray (1997) Ênfase em aspectos culturais e de redefinição de processos. 

Nonaka e Takeuchi 
(1997) 

Baseada na transformação do conhecimento explícito em 
conhecimento tácito e vice-versa, a partir das práticas de: 
combinação (explícito para explícito); internalização (explícito 
para tácito); socialização (tácito para tácito) e externalização 
(tácito para explícito). 

Sveiby (1998) 
Orientada para a gestão da informação, para a aprendizagem 
organizacional e para definição e utilização de competências. 

Edvinson e Mulone 
(1998) 

Baseado em três tipos de recursos organizacionais e seus inter-
relacionamentos: capital humano; capital organizacional e 
capital do cliente. Nesta abordagem, estas relações geram o 
capital intelectual de uma organização e que, neste sentido, é 
preciso expandir a expertise, encorajar a inovação e exercitar a 
integridade. 

Fonte: Cândido e Silva Filho (2003). 
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Como mostra o Quadro 3, inicialmente, Wigg (1993) abordou o tema a partir 

da exploração do conhecimento e sua aplicação à práticas de gestão 

específicas. Posteriormente, Leonard-Barton (1995) enfatizou a gestão do 

conhecimento para se obter inovações, enquanto Barclay e Murray 

preocuparam-se com os aspectos culturais. Sveiby (1998) voltou-se para a 

gestão de conhecimento orientada para a gestão de informação e 

aprendizagem organizacional, enquanto Edvinson e Mulone (1998) 

analisaram o tema com base nos recursos organizacionais (capital humano, 

capital organizacional e capital intelectual). 

 

2.3.2 A gestão do conhecimento na perspectiva conceitual de Nonaka e 

Takeuchi  

 

Dentre as várias abordagens apresentadas, a perspectiva de Nonaka e 

Takeuchi encontra-se entre as mais discutidas e citadas. Especificamente, 

nesse estudo, é a que apresenta os elementos mais significativos. 

O conhecimento na organização é composto de dois componentes 

principais: as formas de interação do conhecimento e os níveis de criação 

do conhecimento. Os autores ainda abordam dois outros conceitos: o de 

conhecimento tácito e o de conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). 

Segundo Silva Filho e Cândido (2003, p. 10),  

O “conhecimento tácito” é altamente pessoal e difícil de formalizar, 
está profundamente enraizado nas ações e experiências de um 
indivíduo, bem como em suas emoções, valores ou ideais, 
dificultando sua transmissão e compartilhamento com outros e, 
portanto, sua conversão em informação. 
O ”conhecimento explícito” é aquele que os indivíduos são capazes 
de expressar tornando-o acessível a todos que necessitarem com 
bastante facilidade, também pode ser encontrado em repositório de 
conhecimentos como: linguagem ou outras formas de comunicação 
(visuais, sonoras, corporais).  
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A interação entre o conhecimento tácito, conhecimento explícito, indivíduo e 

organização resultarão em quatro processos de conversão que constituem a 

espiral do conhecimento; socialização, externalização (tácito para explícito), 

combinação (explícito para explícito) e internalizarão (explícito para tácito) 

(Figura 2).  

 
Figura 2 Espiral do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997).  

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), pode-se entender cada processo 

da seguinte forma: 

- Socialização (tácito para tácito): é o processo do compartilhar 

experiências que resulta na criação do conhecimento tácito (modelos 

mentais ou habilidades técnicas compartilhadas). Sem a experiência 

compartilhada, é quase impossível uma pessoa interpretar o raciocínio 

do outro; 

- Externalização (tácito para explícito): está baseada na formulação do 

conhecimento explícito pelo compartilhamento do conhecimento tácito. É 

transposto para o explícito através do uso de palavras e/ou imagens, 

diálogo, reflexão coletiva, metáforas, analogias e hipóteses, além da 

dedução e indução. Dentre os quatro modos de conversão do 

conhecimento esta fase é a mais importante para estes autores, pois 

criam conceitos novos e explícitos para as organizações; 

- Combinação (explícito para explícito): conhecimento é fundamentado na 

análise do conhecimento codificado em documentos, memorandos, redes 

de comunicação computadorizadas, conversas ao telefone, banco de 
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dados entre outros. Aqui ocorre a estruturação de conceitos em um 

sistema de conhecimento. É a combinação de conjuntos diferentes de 

conhecimento explícito. A troca e combinação de conhecimentos ocorrem 

através de meios como documentos, reuniões ou redes de comunicação 

computadorizadas; 

- Internalização (explícito para tácito): é o processo de incorporação do 

conhecimento explícito no conhecimento tácito. Está relacionada ao 

“aprender fazendo” ou “colocar em prática”. Quando são internalizadas 

nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos na forma de modelos 

mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências através da 

socialização, externalização e combinação tornam-se ativos muito 

valiosos. Assim, este conhecimento tácito acumulado precisa ser 

compartilhado com outros membros da organização, iniciando uma nova 

espiral de criação do conhecimento. 

Nessa visão, para se tornar uma “empresa que gera conhecimento” a 

organização deve completar uma “espiral do conhecimento”. Dessa forma, o 

conhecimento deve ser articulado e, então, internalizado para tornar-se 

parte da base de conhecimento de cada pessoa. A espiral recomeça depois 

de ter sido completada, porém em patamares cada vez mais elevados, 

ampliando, assim, a aplicação do conhecimento em outras áreas da 

organização, ou seja, a disseminação do conhecimento, que será tratado 

mais especificamente a seguir. 

 

2.3.3 O processo de disseminação do conhecimento 

 

Para entender melhor a perspectiva do compartilhamento do conhecimento, 

é importante ressaltar a externalização e internalização, como um dos 

principais modos de criação do conhecimento no que tange à capacitação 

do capital intelectual das organizações. 
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O processo se inicia com a troca de experiências, a informação orientada e 

planejada, a recepção por parte das pessoas e, finalmente, com a introjeção 

do conteúdo e conseqüente aplicabilidade.   

Segundo Goulart e Pessoa (2004), as empresas são capazes de partir para 

a execução de ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento integral 

do indivíduo, permitir a formação de pessoas qualificadas para a produção e 

compartilhamento de conhecimento. Aqui surge um novo conceito que os 

autores chamam de Educação Corporativa, que gradativamente vem 

substituindo o subsistema de Recursos Humanos nomeado de T&D 

(Treinamento e Desenvolvimento). A educação corporativa surge no meio 

organizacional para incorporar os conceitos básicos de educação que visam 

desenvolver o homem integralmente. Vale lembrar que este conceito atende 

uma perspectiva do princípio cooperativista, que é o desenvolvimento 

humano nos seus vários aspectos. De acordo com Eboli (1999, p. 8), os 

principais objetivos da educação corporativa são: 

- Difundir a idéia de que o capital intelectual será fator de      
diferenciação das empresas no próximo milênio; 

-  Despertar talentos humanos a vocação para o 
aprendizado; 

- Incentivar e estruturar atividades de autodesenvolvimento; 
- Motivar e reter os melhores talentos contribuindo para o 

aumento da felicidade pessoal, dentro de um clima 
organizacional saudável.  

 
Segundo Senge (2002), a educação corporativa é vista como 

impulsionadora do compromisso e do envolvimento de todos através da 

aprendizagem contínua. O grande desafio está em fazer com que a 

dinâmica do aprendizado seja constante onde exista a prática da visão 

compartilhada. 

Considerando que os autores, Eboli (1999) e Senge (2002) abordam acerca 

da educação corporativa, verifica-se que outro conceito relevante para o 

processo de disseminação do conhecimento que surge é o processo de 

aprendizagem. 
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2.3.3.1 Aprendizagem 

 

O ser humano começa a aprender antes mesmo de nascer e continua a 

fazê-lo até a morte. O processo de aprendizagem assume papel 

fundamental no âmbito organizacional, que contempla duas dimensões, a do 

conhecimento (saber) e da habilidade (saber fazer). Estes dois conceitos 

precisam estar presentes para um maior poder de obtenção e disseminação 

do conhecimento. A respeito dessa necessidade das empresas Nonaka e 

Takeuchi (1997, p. 52), afirmam que: 

A necessidade está aumentando nessa era de economia 
turbulenta e mudança tecnológica acelerada. Sabe-se que o 
aprendizado consiste em dois tipos de atividade. O primeiro é 
a obtenção de know-how a fim de resolver problemas 
específicos com base nas premissas existentes, o segundo é 
o estabelecimento de novas premissas (ou seja, paradigmas, 
esquemas, modelos mentais ou perspectivas) com o objetivo 
de anular as primeiras. 

A aprendizagem torna possível às gerações atuais tirar proveito das 

experiências e descobertas das gerações anteriores, acrescentarem sua 

própria contribuição e promoverem o progresso.  

"Pode-se definir aprendizagem como um processo através do qual uma 

mudança (ou reformulação) de comportamento ocorre como resultado de 

prática ou experiência” (MINICUCCI, 1995, p. 184). 

A aprendizagem pode ser vista sob o ângulo do desenvolvimento em 

referência à aquisição de conhecimentos e habilidades, que não dependem 

somente de nossa capacidade e nível de maturidade, mas sim do que 

aprendemos no passado. 

 

2.3.3.2 Aprendizagem organizacional 

 

A aprendizagem organizacional é muito mais complexa do que a 

aprendizagem individual, pois grande parte da aprendizagem organizacional 



 47 

ocorre em momentos individuais que os funcionários experimentam 

diariamente. Geralmente, o colaborador é motivado a entender o 

funcionamento do processo de trabalho e a tendência é melhorá-lo ou 

adaptá-lo no desenvolver das suas atividades cotidianas. Segundo Guns 

(1998, p. 32), “aprendizagem organizacional é a aquisição de 

conhecimentos, habilidades, valores, convicções e atitudes que acentuem a 

manutenção, o crescimento e o desenvolvimento da organização”.  

Graças a era do conhecimento, as empresas descobriram que os desafios 

das mudanças só podem ser enfrentados se as pessoas utilizarem a 

capacidade inata de aprender e de dar continuidade ao aprendizado. 

O sucesso empresarial e profissional depende dos questionamentos, busca 

de novas perspectivas, incorporação de novos valores e reflexão de nossas 

experiências, sobretudo deve-se atentar às mudanças e comprometer-se 

com as equipes para que não haja desperdício dos momentos de 

compartilhamento do conhecimento. 

 

2.3.3.3 Estilos de aprendizagem 

 

Até certo tempo, tinha-se como parâmetro de aprendizagem a sala de aula, 

em que a figura do professor era a mais importante e os alunos meros 

memorizadores de conceitos, receptores de informações. Hoje, o quadro 

mudou, pois o aprendizado não está mais restrito à sala de aula. 

Estudos anteriores afirmam que em um mundo onde a taxa de mudança 

aumenta rapidamente, poucos homens encerram suas carreiras em um 

único emprego, a capacidade de aprender parece constituir um dos fatores 

primordiais da habilidade. Destaca-se, ainda, que há quatro estilos de 

aprendizagem que fazem parte do desenvolvimento: experiência concreta, 

observação e reflexão, formação de conceitos abstratos e generalização e 

implicação dos conceitos em novas atribuições. 
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Em função da experiência do passado e das demandas do presente, muitas 

pessoas desenvolveram um estilo próprio de aprendizagem, tornando-se 

profissionais ativas, reflexivas, imediatistas ou analíticas.  

Não se distingue um administrador de sucesso pela soma de 

conhecimentos, mas pela sua habilidade. "O sucesso num mundo de 

mudanças requer a habilidade em explorar novas oportunidades e aprender 

a lição dos erros e dos sucessos anteriores" (MINICUCCI, 1995, p. 192). No 

quadro 2.4 são apresentados os tipos de aprendizagem baseados no 

conceito de Guns (1998). 

Quadro 4 

Tipos de aprendizagem 

Tipos de Aprendizagem 
- Aprendizagem de tarefas: diz respeito a como empenhar e valorizar a execução das 

tarefas específicas. 
- Aprendizagem sistêmica: refere-se à compreensão dos processos e sistemas básicos 

da organização, como são desenvolvidos e implementados e como podem ser 
melhorados. 

- Aprendizagem cultural: concentra-se nos valores, convicções e atitudes que 
fundamentam o trabalho produtivo. 

- Aprendizagem liderança: concentra-se em como liderar e gerenciar indivíduos, 
grupos, equipes e unidades organizadas de maior porte.  

- Aprendizagem equipe: refere-se como exercer eficientemente sua função em uma 
equipe e como promover a aprendizagem, crescimento e maturidade desta. 

- Aprendizagem estratégica: centra-se na estratégia básica de negócio da organização 
como é desenvolvida e implementada e  como pode ser melhorada. 

- Aprendizagem empreendedora: volta-se para os aspectos básicos do espírito 
empreendedor e também se concentra em como gerenciar equipe como se fossem 
microempresas.  

- Aprendizagem reflexiva: refere-se ao questionamento e análise das suposições, 
modelos e paradigmas organizacionais. 

- Aprendizagem transformacional: concentra-se em como realizar mudanças 
organizacionais significativas. 

Fonte: Guns (1998). 

Na concepção de Senge (2002), as pessoas aprendem o tempo todo, mas 

esse aprendizado individual é irrelevante para o aprendizado 

organizacional. A disciplina da aprendizagem em equipe envolve o domínio 

das práticas do diálogo e da discussão; no primeiro há exploração livre e 

criativa de assuntos complexos, a atenção ao que os outros dizem e a 

suspensão do ponto de vista pessoal, enquanto que, na discussão 
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diferentes visões e aprendizagens são apresentadas e defendidas existindo 

a busca da melhor visão que sustente as decisões que precisam ser 

tomadas. 

Sobre a importância das práticas do diálogo e da discussão no processo de 

aprendizagem, Freire (1987) destaca-se como educador preocupado com a 

relação dialógica, ao entender que a classe opressora disponibiliza uma 

educação para o oprimido caracterizada como antidialógica, que tem como 

característica a sonoridade da palavra e não sua força transformadora. Para 

o autor, o diálogo não é um produto histórico, é a própria historicização, 

sendo o movimento constitutivo da consciência que se abrindo para 

infinitude vence intencionalmente as fronteiras da finitude e busca 

reencontrar-se além de si mesmo. 

Dentro da retórica colocada pelo autor, percebe-se uma proximidade muito 

grande com a gênese dos princípios norteadores das cooperativas, 

principalmente quando aborda o princípio que se refere ao desenvolvimento 

do homem inserido neste contexto. A perspectiva de uma educação 

libertadora que permite a transcendência do conhecimento e seu 

compartilhamento de forma ampla é “bela” e entusiástica. Permite um 

processo de socialização do conhecimento aprendizagem (internalização do 

conhecimento), voltado para uma melhoria continua e efetiva do 

desenvolvimento humano.  

De acordo de Antonello (2005), o conceito de aprendizagem é valorizado 

por seu caráter dinâmico e inovador. Dessa forma, os processos de 

aprendizagem não apenas valorizam a tendência à mudança contínua nas 

organizações, como também podem unir níveis diferentes de análise: 

individual, grupal e organizacional. 
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2.3.3.4 Níveis de aprendizagem 

 

A aprendizagem pode ser observada em vários níveis sistemáticos e 

organizados tendo como intuito agregar em etapas os níveis de 

conhecimento (GUNS, 1998): 

a) Aquisição: consiste em adquirir atitudes, convicções, valores, princípios, 

informações, conhecimentos e habilidades. Grande parte ocorre antes do 

funcionário ser admitido; 

b) Utilização: consiste em utilizar os elementos adquiridos, sendo de mera 

atividade e não de aprendizagem efetiva, a não ser que haja um 

feedback (ex: comportamentos anteriores que havia impedido de 

alcançar um objetivo semelhante); 

c) Reflexão: requer que você se afaste do processo para que possa ver 

uma floresta em vez de árvores. Refletir é conceber um quadro amplo 

marcado por questionamento, análise e rompimento de idéias pré-

conhecidas;  

d) Mudanças: associa pensamento e ação. A pessoa ou grupo deve 

desenvolver uma estratégia, alocar recursos e tomar atitudes que visem 

assegurar que a mudança desejada resulte em aplicação de aprendizado 

de alto impacto; 

e) Fluxo: pequenos aprendizados que continuam a reforçar-se sem esforço 

consciente. A aprendizagem e as atividades relacionadas a ela parecem 

unidas em um fluxo direcionado para frente. 

Estes níveis devem ser observados e respeitados, pois cada indivíduo 

apresenta e se insere em um nível diferente. Nenhuma pessoa é igual à 

outra, cada qual tem a sua forma de aprender e aplicar.  

Se não fosse assim, seríamos como robôs programados para executar 

tarefas de forma sistêmica, mas somos seres pensantes, capazes de 
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adaptações, mudanças, bem como de desempenhar nosso papel frente a 

uma era globalizada e cada vez mais exigente.  

 

2.3.4.5 Tipos de metodologias de aprendizagem 

 

Para acontecer a socialização do conhecimento é importante estabelecer 

uma metodologia para que o processo de criação do conhecimento seja 

contínuo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Segundo Pacheco (2005), para a adoção de uma metodologia ou a 

combinação de várias metodologias na estrutura de programas de educação 

corporativa, deve-se observar as premissas estabelecidas na organização e 

a participação de seus integrantes. O mesmo autor sugeriu uma 

classificação das principais metodologias/técnicas utilizadas nas 

organizações: 

Quadro 5 

Principais metodologias de aprendizagem 

Metodologia de 
aprendizagem 

Conceito 

Auto-instrução 

Método de aprendizagem autodirigida, que permite a assimilação 
de informações. Acontece por meio de leitura, pesquisa 
especifica e investigação de temas de canais de comunicação e 
informação. 

Exposição 
Conteúdo apresentado por meio de explanação oral. Acontecem 
por meio de aulas tradicionais, simpósios, painéis, treinamentos, 
cursos, seminários e congressos. 

Debate 

Possibilita a reflexão conjunta dos conhecimentos obtidos, 
mediante exposição, leitura, apresentação de casos internos/ 
externos, construção de soluções para o negócio ou para 
problemas específicos. 

Demonstração 

É aplicada no ensino de habilidades manuais, rotinas de trabalho 
e no emprego de tecnologias. Exige planejamento, 
sistematização das etapas e conhecimento específico por parte 
do facilitador. 

Estudo de Caso 

Método de apreciação de casos organizacionais específicos. 
Caracteriza-se por observação de fatos reais, por meio da 
constatação dos resultados obtidos e pela análise de situações 
enfrentadas. Pode ser apresentada por escrito ou oral; individual 
ou em grupo. 
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Metodologia de 
aprendizagem 

Conceito 

Dramatização 
Técnica que utiliza a simulação para a transferência de 
conhecimento e habilidades por meio da representação de 
situações reais. 

Instrução 
Programada 

Prática individualizada de aprendizagem, por meio de 
apresentação de textos, com questões a serem respondidas pelo 
participante. 

Workshop 
Realização de um evento que pode ser apresentado por uma ou 
mais pessoas, com domínio do tema a ser abordado. 

Oficinas de Trabalho 

São implementadas com a participação de grupos com interesses 
afins, na perspectiva da construção compartilhada, que pode ser 
de produtos, programas, projetos, documentos e outros. O 
objetivo consiste em uma aplicação de área do conhecimento que 
traga resultados concretos para a demanda pré-existente.  

Benchmarking 

Técnica de observação das experiências vivenciadas em outras 
organizações com o propósito de aprendizagem e adaptação das 
práticas corporativas. Visa identificar as melhores e piores 
práticas. 

Job Rotation 

Consiste na técnica que favorece o maior aprendizado no 
trabalho. Propicia aos profissionais atuação em várias áreas e 
funções com a finalidade de estimular maior comprometimento e 
ampliação da visão de interdependência na obtenção de 
resultados organizacionais.  

Participação em 
projetos  

Metodologia de aprendizagem utilizada mediante a própria 
participação do individuo nos projetos. Tem como vantagem 
proporcionar ao empregado oportunidade de aprendizagem 
rápida, em função do monitoramento do desenvolvimento de suas 
competências.  

Jogos 

Técnica regida por enfoques epistemológicos diferenciados.com 
a tendência de humanização das organizações, a ênfase atual 
dos jogos esta no caráter de cooperação, que promove a 
experiência vivencial de sentimentos de solidariedade e união 
entre os participantes.   

Comunidades de 
Prática 

Consiste em grupos que se reúnem voluntariamente para 
partilhar experiências, idéias e melhores práticas, voltadas para 
a solução de problemas, com finalidade de aprimorar 
competências em ampliar conhecimentos. 

Coaching 

Metodologia que promove o acompanhamento e a orientação por 
meio de diálogos, com foco na pessoa na sua aprendizagem, no 
desenvolvimento de competências, no seu desempenho, nos 
resultados a serem alcançados, no futuro e na liderança 
renovadora. Objetivos em curto prazo e fundamentados em um 
processo continuo de feedback em face dos resultados 
alcançados e do que se propõe a atingir junto ao interessado. 

E-learning 

Está alicerçada nas seguintes premissas: democratização do 
acesso ao conhecimento; favorecimento da autonomia na 
aprendizagem; promoção do ensino inovador; incentivo a 
educação continuada e redução de custos. Pode ser 
disponibilizada através de vídeo conferência (comunicação 
simultânea em tempo real em diferentes locais). Correio 
eletrônico (comunicação efetiva, por meio de envio de 
mensagens) e internet.   

Aprendizado por 
Investigação  

É uma metodologia que estimula a maturidade emocional, por 
permitir que os interessados assumam seu processo de 
aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com seus interesses 
e expectativas.  

Fonte: Baseado em Pacheco (2005). 
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Como mostra o Quadro 5, são diversas as metodologias de aprendizagem 

que podem ser utilizadas pelas organizações. A escolha do método mais 

adequado visa otimizar a aprendizagem, ou seja, alcançar o maior volume 

de aprendizagem com o menor dispêndio de esforço, tempo e dinheiro. 

Entre os fatores que podem influenciar essa escolha encontram-se: nível 

dos treinandos, forma de treinamento, objetivo e duração do curso, recursos 

humanos e didáticos disponíveis, etc. 

Segundo Aragão (2003), as organizações precisam promover ambientes 

propícios para a criação do conhecimento, desta forma, encontrar condições 

capacitadoras para a promoção do conhecimento.  

Um novo conhecimento somente é gerado: a) com a criação de um novo 

produto; b) ou uma nova filosofia; c) ou um novo serviço; d) ou um novo 

comportamento. Assim, a escolha das metodologias de aprendizagem deve 

ser voltada para a perspectiva organizacional e os seus “anseios” em 

relação ao processo produtivo do conhecimento.  

Desde a origem da atividade cooperativa, associa-se a educação como fator 

importante para o desenvolvimento da organização. A educação cooperativa 

assegura o bom funcionamento destas organizações e, desde o início, 

valorizou-se este quesito para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento 

das mesmas. 
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3 METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa, ou seja, o delineamento do roteiro metodológico. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa se apresenta sob a forma de estudo de caso exploratório e 

descritivo. 

 

3.1.1 Pesquisa exploratória e descritiva 

 

De acordo com a natureza da investigação, a pesquisa é descritiva e 

exploratória, pois é caracterizada pela existência de estudos científicos 

quanto à disseminação do conhecimento em organizações cooperativas. 

Segundo Vergara (2004), a pesquisa exploratória é realizada em área na 

qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. A pesquisa 

descritiva, de acordo com Gil (1996) tem como objetivo principal a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Incluem-se neste grupo as 

pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de 

uma população e aquelas que visam descobrir a existência de associações 

entre variáveis. 
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3.1.2 Estudo de caso 

 

Na realização da pesquisa, a escolha do método pelo qual o pesquisador irá 

buscar as respostas para suas indagações é de fundamental importância. 

Esta pesquisa propõe um estudo de caso, por se tratar de organizações 

diferenciais no que se refere ao processo de disseminação do 

conhecimento.  

O estudo de caso é um método das Ciências Sociais e, como 
outras estratégias, tem as suas vantagens e desvantagens 
que devem ser analisadas à luz do tipo de problema e 
questões a serem respondidas, do controle possível ao 
investigador sobre o real evento comportamental e o foco na 
atualidade, em contraste com o caráter do método histórico 
(BRESSAN, 2005). 

Yin (2005, p. 32), autor clássico para a conceituação deste método de 

pesquisa, afirma que “o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. 

Segundo Eisenhardt (2005, p.534), “O estudo de caso pode ser usado com o 

propósito de: provável descrição (KIDDER, 1982), hipótese (PINFIELD, 

1986; ANDERSON, 1983), resultado teórico (e.g, GERSICK, 1988; HARRIS; 

SUTTON, 1986)”.2 

Benbasat, Goldstein e Mead (1997), afirmam que existem três razões para 

justificar um estudo de caso como uma estratégia adequada de pesquisa, 

que seriam: a) gerar teoria a partir da prática; b) responder perguntas do 

tipo “como” e “por que”; c) pesquisar uma área na qual poucos estudos 

prévios tenham sido realizados. 

O estudo de caso pode ser múltiplo ou variado. O pesquisador deve decidir 

qual opção é mais adequada para sua pesquisa e esta decisão não é algo 

fácil de fazer, uma vez que devem considerar variáveis como: recursos, 

                                            
2 Tradução livre da autora. 
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tempo, relevância de múltipla investigação, entre outras. Esta preferência 

foi feita por ser estudo de um evento contemporâneo, em uma situação onde 

os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas possibilita 

fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas (YIN, 2005). 

O estudo de caso típico combina vários métodos de coleta de dados, tais 

como arquivos, entrevistas, questionários e observações. As evidências 

podem ser qualitativas, quantitativas ou ambos (EISENHARDT, 2005).3 

De acordo com Yin (2005), de forma sintética pode-se apresentar quatro 

aplicações para o estudo de caso: 

1. Para explicar ligações causais nas intervenções na vida real que são 

muito complexas para serem abordadas pelos surveys ou pelas 

estratégias experimentais;  

2. Para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu;  

3. Para fazer uma avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção 

realizada;  

4. Para explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas não 

possuam resultados claros e específicos.  

Para o método de estudo de caso ser realizado, Bonoma (1985) afirma que 

o pesquisador deve ter conhecimento para elaboração e realização do 

mesmo.  

Bressan (2005, p. 6-7) coloca quatro estágios para realização, que seriam: 

a) estágio inicial (Drift Stage), em que o investigador aprende os conceitos 

relativos ao caso, sua localização e os jargões relacionados da forma como 

ocorrem na vida real, estuda a literatura relativa ao caso e busca uma 

primeira noção sobre como opera o fenômeno objeto do estudo e dos 

componentes da prática observada; b) estágio do projeto, no qual o objeto 

da coleta de dados é o acesso e o refinamento das áreas de investigação 

mais importantes sugeridas pelo projeto preliminar; c) estágio da predição, 

                                            
3 Tradução livre da autora. 
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em que o investigador já possui um modelo sugerido das possíveis 

generalizações para teste e uma boa compreensão dos fatores sob os quais 

as observações de campo poderão ser agrupadas e pode desejar avaliar as 

suas predições/proposições iniciais; e d) estágio de desconfirmação, que 

consiste na testagem adicional dos limites de generalização não rejeitados 

no estágio inicial.  

Pode-se entender que esses estágios são necessários e importantes para 

se ter uma direção lógica na elaboração do mesmo. 

 

3.1.2.1 Estratégia de estudo de caso 

 

Para Yin (2005), independente de o estudo proposto ser exploratório, 

descritivo ou explicativo, existe três condições para utilização da estratégia, 

que são: a) no tipo de questão de pesquisa proposta; b) na extensão que o 

pesquisador tem sobre eventos comportamentais atuais; c) no grau de 

enfoque em acontecimentos contemporâneos em oposição a 

acontecimentos históricos. 

O quadro 6 demonstra como cada uma das condições se relaciona às 

principais estratégias de pesquisas nas ciências sociais. 

Quadro 6 

Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Estratégia 
Forma de 
questão de 
pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 

comportamentais 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Análise de arquivos 
Quem, o que, 
onde, quantos, 

quanto 
Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 
Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Levantamento 
Quem, o que, 
onde, quantos, 

quanto 
Não  sim 

Fonte: Yin (2005). 
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3.1.2.2 Validade e fidedignidade no estudo de caso 

 

Em um aspecto geral, pode-se entender validade como sendo a precisão da 

informação obtida por meio dos dados colhidos. O Quadro 7 mostra como 

pode ser a validade, segundo Sykes (1990). 

Quadro 7 

Tipos de validade 

Tipos Conceito 

Validade Teórica 

Os métodos de coleta de dados têm validade teórica 
quando seus procedimentos são justificados em termos 
de teorias estabelecidas como as Psicológicas, 
Sociológicas etc.  

Validade de Construto 
Diz respeito ao estabelecimento de medidas de operação 
corretas para os conceitos a serem estudados (YIN, 
1989) e flui de algum construto teórico. 

Validade Interna 

Refere-se ao estabelecimento de relações causais (YIN, 
1989) e resulta de estratégias que objetivem eliminar a 
ambigüidade e a contradição, imbutidas nos detalhes e 
do estabelecimento de fortes conexões entre os dados.  

Validade Externa  
Estabelece o domínio para o qual as descobertas do 
estudo podem ser generalizadas (YIN, 1989) e pode ser 
obtida pela replicação da pesquisa. 

Validade Instrumental 
ou de Critério 

Baseada na validade atribuída aos procedimentos usados 
na pesquisa. Contudo, nenhum procedimento/método 
pode ser considerado válido a priori, mas pode-se buscar 
a comparabilidade ou a compatibilidade das descobertas, 
usando-se o método da triangulação para se fazer esta 
análise.  

Validade Consultiva 

Refere-se à possibilidade de se consultar os envolvidos 
no processo de pesquisa - entrevistadores, 
observadores, respondentes, entrevistados - para se 
obter informações sobre sua precisão, completude, 
relevância, etc. dos dados obtidos.  

Fonte: Baseado em Sykes (1990).  

É importante ter a validade no estudo de caso para que, desta forma, sejam 

criadas condições favoráveis para o estabelecimento do experimento. 

A fidedignidade é a condição de repetição do experimento, ou seja, se outro 

investigador seguir exatamente os mesmos procedimentos como os 

descritos pelo primeiro e conduzir o mesmo estudo de caso ele chegará às 

mesmas descobertas e conclusões. Desta forma, é importante que todo o 
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procedimento da pesquisa esteja documentado, para que assim, outro 

pesquisador possa repetir os mesmos passos (YIN, 2005).  

 

3.1.2.3 A análise das evidências no estudo de caso 

 

A análise das evidências no estudo de caso é um dos mais difíceis passos 

da pesquisa. "O objetivo final da análise é o de tratar as evidências de 

forma adequada para se obter conclusões analíticas convincentes e eliminar 

interpretações alternativas" (YIN, 2005, p. 111). O autor ainda aponta que 

as fontes de evidências são variadas e que um bom estudo de caso utilizará 

o maior número possível de fontes.  

No quadro 8 serão apresentadas as principais fontes de evidências para 

estudo de caso realizado na cooperativa COCAMAR-PR. 

Quadro 8  

Fontes de evidências utilizadas na pesquisa na COCAMAR-PR 

Variáveis Resultados 

Observação 
direta 

- Reuniões de apresentação do cronograma anual de 
treinamento; 

- Ênfase na capacitação de liderança com Programa Coach 
Executivo; 

- Software de controle dos processos de treinamento, 
trabalhando na perspectiva das competências. 

Documentos 
- Processo documental estruturado quanto ao treinamento dos 

colaboradores; 
- Existência de fluxograma para o processo de treinamento. 

Questionário 

- Bloco I – Caracterização sócio-demográfica; 
- Bloco II – Educação corporativa – processo de disseminação 

do conhecimento; 
- Bloco III – Metodologias para educação corporativa.  

Fonte: A autora. 

 

3.1.2.4 Protocolo de estudo de caso 
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Pode-se entender protocolo como sendo os procedimentos e as regras 

gerais que deverão ser seguidas. A função do protocolo é a de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa ao servir como guia para o investigador ao longo 

das atividades do estudo. Segundo Yin (2005), este protocolo ou manual 

deve conter uma visão geral do projeto, incluindo os objetivos, as questões 

do estudo de caso e as leituras relevantes sobre os tópicos a serem 

investigados; os procedimentos de campo; as questões do estudo de caso; 

um guia para relatório do estudo de caso.  

Segundo Bressan (2005), como o pesquisador vai estar em ambiente não 

controlado, é importante ter um protocolo como um guia ao longo das 

atividades do estudo. Os autores propõem que o protocolo deve enfatizar as 

seguintes tarefas nos procedimentos de campo: a) conseguir acesso à 

organização-chave e/ou aos entrevistados-chave; b) munir-se de recursos 

suficientes para o trabalho em campo (material, local para anotações etc.); 

c) desenvolver um procedimento para receber ajuda ou orientação de outros 

investigadores; d) criar um cronograma relacionando as atividades de coleta 

de dados em períodos específicos de tempo; e) preparar-se para a 

ocorrência de eventos inesperados (mudança na disponibilidade dos 

entrevistados etc.). 

O protocolo de estudo de caso contém o instrumento, os procedimentos e as 

regras gerais que devem ser seguidas ao utilizar o instrumento de pesquisa. 

Constitui uma das principais táticas para aumentar a confiabilidade da 

pesquisa de estudo de caso e se destina a orientar o pesquisador na 

realização da coleta de dados (YIN, 2005). 

O protocolo do estudo de caso para esta pesquisa é composto das 

seguintes partes: visão geral do projeto, questões do estudo de caso, 

procedimentos para coleta e análise dos dados, cronograma do 

desenvolvimento e o plano de análise para os resultados obtidos na 

pesquisa do estudo de caso, seguindo o modelo de Lucca (2005). O 

protocolo desta pesquisa é apresentado no Apêndice C. 
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3.2 ESCOLHA DA ORGANIZAÇÃO PARA ESTUDO DE CASO 

 

A organização escolhida para o estudo de caso é uma cooperativa 

localizada em Maringá-PR denominada COCAMAR – Cooperativa 

Agroindustrial de Maringá Ltda. A organização consentiu na divulgação do 

nome e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade 

Metodista de São Paulo, conforme Protocolo n. FR-168742. 

Para a seleção da organização na qual foi realizado esse estudo adotou-se 

dois critérios.  

Primeiro, deveria ser uma cooperativa, enquadrando-se na definição contida 

na Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou seja, uma associação 

independente de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas 

necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum, 

através de uma organização, com força de pessoa jurídica, voltada a 

buscar, na economia de mercado o justo preço de seus produtos e serviços, 

por meio da solidariedade e da ajuda mútua, de propriedade conjunta e 

gestão democrática. Com esta legislação específica, a organização 

cooperativa torna-se diferente de organizações com fins lucrativos.  

O segundo critério foi a indicação do SESCOOP, como uma das 

cooperativas mais importantes dentro do processo de valorização do capital 

intelectual, constituindo um diferencial no que se refere a disseminação do 

conhecimento. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DOS 

CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DAS COOPERATIVAS – 

SESCOOP: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 

COOPERATIVISMO 

 

Segundo informações obtidas pelo portal SESCOOP (2006), o Sistema 

Cooperativo Brasileiro não contava com estrutura capaz de promover a 

cultura cooperativista e treinar profissionais de forma sistemática e 

independente do estado. Durante todo o século XX, o cooperativismo 

brasileiro desenvolveu-se através da disseminação informal de conceitos, 

valores e técnicas.  

Nas décadas de 1970 e 1980, o cooperativismo era regulamentado pelo 

Conselho Nacional do Cooperativismo - CNC, e fiscalizadas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que tinha por 

atribuição a expedição de uma autorização de funcionamento para as 

cooperativas. Assim, as cooperativas estavam sob o controle e intervenção 

estatal. 

Em 1988, durante o processo constituinte, o sistema cooperativo brasileiro, 

fez grandes esforços para a aprovação da autogestão das cooperativas 

(autonomia de constituição e funcionamento sem a interferência estatal na 

gestão das cooperativas), o reconhecimento do ato cooperativo (como um 

ato diferente do ato comercial) e o compromisso do estado em 

desenvolvimento do cooperativismo. 

Como conseqüência imediata, houve problemas como: a disseminação 

indiscriminada de conceitos deturpados da gestão cooperativa, em 

concomitância com um crescimento acelerado na constituição de 

cooperativas nas juntas comerciais dos estados, como resposta à crise 

econômica da época. 

Ao mesmo tempo, iniciaram os esforços tanto da Organização das 

Cooperativas Brasileiras - OCB, como das Organizações Estaduais - OCEs, 
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para a implantação de um sistema de disseminação de padrões eficientes 

de gestão cooperativa, capaz de gerar os benefícios sociais e econômicos 

esperados. 

No entanto, o sistema cooperativo não estava preparado para garantir a 

continuidade do seu pleno crescimento, funcionamento dentro de seus 

princípios, em face da abertura e desregulamentações dos mercados, 

escassez de financiamentos e aumento das cargas tributárias. 

Nas últimas décadas, as cooperativas que conquistaram seu espaço na 

economia nacional e local, atravessando as mudanças estruturais que 

ocorreram por todo o mundo, perceberam a necessidade de investimento em 

capital humano, para permanecerem competitivas na prestação de serviços 

aos seus cooperados, no longo prazo. 

Esta necessidade foi tomada como uma política do sistema cooperativo no 

XI Congresso Brasileiro de Cooperativismo, quando deferida a Implantação 

do Programa de Autogestão, que visa o desenvolvimento auto-sustentado, 

expresso na forma de qualidade da gestão, credibilidade perante terceiros, 

e transparência perante o quadro social. Para tanto era necessária a criação 

de uma estrutura organizacional para promover a educação focada nas 

necessidades do cooperativismo.  

Durante a década de 1990, as cooperativas agropecuárias, que assumiram 

todo o passivo da inadequação da política agrícola que sustentava a política 

monetária, vigente na época, passaram por grandes dificuldades financeiras 

e estruturais. Este processo desencadeou o Programa Nacional de 

Revitalização das Cooperativas Agropecuárias – RECOOP, para 

alongamento de dívidas, financiamento e reestruturação das cooperativas. 

O SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo teve 

origem no RECOOP, com o objetivo de organizar, administrar e executar em 

todo o território nacional o ensino de formação profissional, 

desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativas e dos 

cooperados, para todos os ramos de atividade. Foi criado através da Medida 

Provisória 1.715 de 03 de setembro de 1.998, nos artigos 07 a 11. O 
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Regimento do SESCOOP foi publicado no Diário Oficial da União - Decreto 

N. 3.017 de abril de 1999 e a aprovação do orçamento está vinculada ao 

Ministério do Trabalho e Emprego através do Decreto n. 3.284 de 1.999. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE PARA ESTUDO DE CASO 

 

Aqui será apresentada a caracterização da empresa, sua história, missão, 

política e objetivos da qualidade, os produtos que a cooperativa fabrica e o 

organograma geral, dando ênfase ao organograma de recursos humanos, 

assim como ao fluxograma do processo de treinamento. 

A caracterização da empresa é apresentada no Quadro 9. 

Quadro 9 

Caracterização da Empresa 

Razão Social: COCAMAR – Cooperativa Agroindustrial de Maringá Ltda. 
Nome Fantasia: COCAMAR 

Endereço: 
Estrada Oswaldo de Moraes Corrêa, 1000 – Parque 
Industrial 

CEP: 87965-240 / Maringá-PR 
Site: <http://www.COCAMAR.com.br> 
CNPJ: 79.114.450/0001/65 
IE: 701.02859-B 
Fonte: COCAMAR Ltda. 

A COCAMAR possui um total aproximado de 3.571 colaboradores e 7.500 

cooperados, distribuídos em 35 unidades localizadas em várias cidades do 

Estado do Paraná e entrepostos localizados no Paraná, São Paulo e Minas 

Gerais. 
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Figura 3 Vista aérea da COCAMAR – Complexo Industrial 
Fonte: COCAMAR (2007). 

A Figura 3 apresenta a vista aérea da sede da COCAMAR – Cooperativa 

Agroindustrial, situada na cidade de Maringá, onde se encontra a 

Administração Central e, conseqüentemente, os departamentos analisados 

neste trabalho. A pesquisa foi realizada na Administração Central, onde 

encontra-se o setor de desenvolvimento humano e social, o qual é 

responsável pelo processo de disseminação do conhecimento. 

 

3.4.1 História da COCAMAR 

 

Todas as informações para fundamentação deste capítulo foram obtidas 

através de pesquisa documental e do site da organização. 

A COCAMAR teve seu início em 27 de março de 1963, com a denominação 

de Cooperativa de Cafeicultores de Maringá. Foi fundada por produtores 

rurais em resposta à necessidade de contarem com uma entidade 

cooperativista no município, uma vez que enfrentavam dificuldades na 

comercialização de produtos, na época, principalmente o café. 

A diversificação agrícola no Estado iniciou-se somente após a 

superprodução de café registrada em 1960, quando os baixos preços de 

mercado mostraram claramente os riscos de manter a cafeicultura como 

única fonte de divisas agrícolas. Apesar da crise na cafeicultura, a 
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cooperativa conseguiu manter-se em evolução até 1965, ano em que 

adquiriu seu primeiro imóvel, um armazém, onde instalou o prédio de sua 

sede social. 

Após a grande crise, a recuperação econômica e financeira da cooperativa 

só ocorreria em 1967 com a obtenção de recursos junto ao extinto BNCC 

(Banco Nacional de Crédito Cooperativo) e ao IBC (Instituto Brasileiro do 

Café). Nesta oportunidade, foi adquirida uma máquina usada para benefício 

de algodão, deixando o café de ser um produto exclusivo. A máquina de 

algodão, no ano de 1968, gerou recursos para que as dívidas fossem 

saldadas. Com o reinício das operações com os associados e a 

reestruturação da entidade, nos anos seguintes, a diversificação produtiva 

expandiu. 

Em 1971, surge de forma significativa a opção agrícola das lavouras de 

soja, levando a cooperativa à construção do primeiro armazém graneleiro do 

Paraná (1974), objetivando instalar uma indústria de processamento da 

oleaginosa, que iniciou suas atividades no ano de 1979. 

Em 1975, foram instalados os dois primeiros entrepostos da cooperativa, 

localizados nos municípios de Paiçandu e São Jorge do Ivaí, destinados ao 

recebimento de produtos agrícolas. 

Em 1983, animados pela instalação da primeira unidade, a cooperativa 

investiu na segunda unidade de extração, desta vez, de caroço de algodão, 

com capacidade para esmagar 400 toneladas por dia.  

A década de 1980 mostrou-se bastante próspera, com o lançamento da 

pedra fundamental da Indústria de Fios de Algodão, que iniciaria suas 

operações no ano de 1983, constituindo iniciativa pioneira da cooperativa, 

uma vez que o Estado do Paraná, maior produtor nacional de algodão, não 

contava com nenhuma indústria do gênero. 

Em 1984, foi implantada a refinaria de óleos vegetais, colocando o óleo 

refinado no mercado varejista, com as marcas COCAMAR e MARINGÁ. 

Ainda neste ano, a entidade passa a atuar com uma nova denominação 

social, COCAMAR – Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas de 
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Maringá Ltda., pois os produtores de café representavam minoria entre os 

associados e o produto base de sustentação passou a ser a soja. 

Em 1985, iniciou as atividades das Indústrias de Fios de Seda da 

cooperativa, com a instalação de unidades de apoio na produção do bicho-

da-seda, um Instituto de Sementagem (Nova Esperança) e uma Unidade de 

Criação Sericícola (Presidente Castelo Branco), cobrindo todas as etapas 

da produção. A Indústria de Fios de Algodão foi ampliada em 1986 com a 

duplicação de sua capacidade produtiva. 

Em 1990, a cooperativa instalou uma Torrefadora de Café, passando assim 

a moer, empacotar e distribuir o produto no mercado varejista com as 

marcas COCAMAR e MARINGÁ. 

Em 1992, começou o funcionamento de uma unidade para industrialização 

de raízes de mandioca no município de Altônia.  

Em julho de 1992, a cooperativa incorpora uma Destilaria de Álcool 

localizada em São Tomé, cuja operação iniciou no segundo semestre de 

1993. Ainda em 1992, a cooperativa começou a desenvolver estudos que 

levaram a importação de sementes de canola, dando início ao seu plantio na 

região como cultura de inverno, ao lado do trigo. 

Em novembro de 1992, após o aperfeiçoamento de alguns processos na 

indústria de extração de caroço de algodão, procedeu-se o esmagamento da 

primeira safra brasileira de canola. O óleo de canola entrou no mercado em 

1993 com a marca SUAVIT. 

A segunda unidade para industrialização de raízes de mandioca iniciou suas 

operações no ano de 1993, localizada junto à Destilaria de Álcool em São 

Tomé. 

A diversificação da base produtiva da COCAMAR levou a sua entrada na 

fruticultura no final da década de 1980, com o desenvolvimento de um 

Projeto Integrado de Fruticultura no Noroeste do Estado, objetivando 

implantar a atividade em nível comercial na região. 
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Atualmente, a cooperativa possui entrepostos localizados no Paraná, São 

Paulo e Minas Gerais, numa área de ação constituída por aproximadamente 

50 municípios. 

A COCAMAR participa ainda, como sócia em empresas coligadas, 

TRANSCOCAMAR Ltda. (Transportes - Maringá), TEXTILPAR Ltda. 

(Tecelagem de Algodão - Paranavaí). No mês de outubro de 2005, a 

cooperativa incorporou a PARANÁ CITRUS S.A. (Produção de Suco de 

Laranja - Paranavaí), antiga coligada, hoje denominada Indústrias de Sucos 

Concentrados. 

Dessa forma, a COCAMAR construiu, em apenas quatro décadas, uma 

realidade que a distingue em diferentes mercados. Hoje é considerada uma 

potência no ramo que atua e sua perspectiva de sucesso é crescente, 

enriquecendo o Norte do Paraná.  

 

3.4.2 Missão, visão e valores da COCAMAR 

 

A COCAMAR tem como missão: 

- Prover de satisfação o cooperado, oferecendo serviços e 
produtos com qualidade e eficiência, preservando os 
parâmetros de rentabilidade; 

- Ser reconhecida por clientes e fornecedores como 
organização comprometida com a qualidade; 

- Buscar perpetuação da organização a partir da otimização 
de sua estrutura operacional e industrial; 

- Manter seus colaboradores aptos a cumprir suas funções 
com segurança, orgulho e motivação; 

- Ser uma organização cidadã e promotora do 
desenvolvimento regional. 

A cooperativa tem por visão: “Ser reconhecida como a melhor cooperativa 

do agronegócio brasileiro”. 

Os valores da COCAMAR são os seguintes: a) satisfação dos cooperados e 

clientes; b) qualidade dos produtos e serviços; c) otimização da estrutura; d) 

desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e cooperados; e) 
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ética e cidadania; f) desenvolvimento regional; g) perpetuação; h) 

compromisso com resultados.  

 

3.4.3 Política e objetivos da qualidade COCAMAR 

 

Uma organização do porte da COCAMAR apresenta uma política e objetivos 

da qualidade bem definidas, que serão pontuados a seguir: 

a) Obter resultados através do reconhecimento como uma organização 

comprometida com a qualidade, buscando a satisfação dos clientes e 

cooperados. 

b) Consolidar a imagem da COCAMAR no mercado, visando a sua 

perpetuação e crescimento; 

c) Promover a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores para que 

contribuam com a qualidade; 

d) Oferecer produtos e serviços que atendam as necessidades dos clientes 

e cooperados. 

No Quadro 10 apresenta-se a política do Sistema Integrado de Gestão de 

Qualidade da Cooperativa. 

Quadro 10 

Sistema Integrado de Gestão de Qualidade da COCAMAR 

Política do Sistema Integrado de Qualidade da COCAMAR 
Estamos comprometidos com a obtenção de resultados e a satisfação de nossos 
clientes e cooperados por meio da melhoria contínua de nossos processos, 
assegurando: 
1. A qualidade e segurança alimentar de nossos produtos; 
2. A prevenção da poluição e de perdas pelo gerenciamento dos aspectos 

ambientais e riscos socioeconômicos relevantes de nossas atividades 
agroindustriais. 

3. O atendimento à legislação aplicável, aos acordos assumidos e requisitos da 
SA 8000. 

4. O aperfeiçoamento do nosso sistema integrado da qualidade, por meio das 
atualizações regulares do Planejamento Estratégico. 

Fonte: COCAMAR (2007). 
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Na programação de seus 40 anos, a COCAMAR recebeu dois certificados 

internacionais de qualidade: o NBR ISO 9001:2000, conferido pelo Instituto 

Tecnológico do Paraná (Tecpar) e o referente ao programa APPCC – 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle entregue pela empresa 

SGS do Brasil que certifica a área de segurança alimentar da cooperativa. 

A ISO 9001:2000 abrange os setores de refino de óleos vegetais, envase de 

óleos vegetais e álcool, torrefação de café e comercialização de produtos de 

varejo, produção e comercialização de fios. 

Por sua vez, o certificado do programa de segurança alimentar passa a ser 

uma garantia aos importadores de farelo de soja e óleo degomado de soja, 

produzidos pela COCAMAR, de que esses produtos estão livres de 

contaminação. A tecnologia empregada para adequar a estrutura do parque 

industrial demandou investimentos de R$ 625 mil e viabiliza, inclusive, o 

processo de rastreabilidade, recall e prevê a segregação de produtos fora 

dos padrões, como medida de segurança.  

Com esses certificados, a COCAMAR espera ampliar em 50% as 

exportações desse subproduto da soja para o mercado europeu. 

 

3.4.4 Produtos industrializados pela COCAMAR 

 

A COCAMAR, na busca de agregação de valor aos seus produtos, participa 

do mercado de varejo. Atualmente, a atividade varejo é composta pelo 

seguinte mix de produtos: Café COCAMAR; Café Maringá; Café Cappuccino 

COCAMAR; Óleo de Soja COCAMAR; Óleo de Soja Purity; Óleo de Canola 

Suavit; Óleo de Milho Suavit; Óleo de Girassol Suavit; Álcool COCAMAR 

(líquido e em gel); Maionese Purity; Maionese de Canola Suavit; Catchup 

Purity; Mostarda Purity; Bebida a base de soja Purity; Néctares Purity; 

Creme de Leite de Soja Purity; Leite Condensado de Soja Purity (Figura 4). 
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Figura 4 Mix de produtos COCAMAR 
Fonte: Departamento de Marketing. COCAMAR (2007). 

Com estes produtos, a COCAMAR tem conseguido atingir seus objetivos, 

consolidando cada vez mais sua marca no mercado de varejo.  

 

3.4.5 Organograma  

 

Este tópico apresenta o organograma geral da COCAMAR, com o intuito de 

possibilitar a visualização da empresa, sua composição e disposição de 

forma organizada e simplificada.  

Segundo Lacombe e Heilborn (2003), organograma é uma representação 

gráfica simplificada da estrutura organizacional, que tem por objetivo 

especificar seus órgãos, níveis hierárquicos, refletindo a organização real 

da empresa, conforme figura 5. 
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Figura 5 Organograma geral da COCAMAR (Sede) 
Fonte: COCAMAR (2007). 

A Figura 6 apresenta o organograma da área de Recursos Humanos, que é 

composto pelos departamentos de Recursos Humanos, Desenvolvimento 

Humano e Medicina e Saúde no Trabalho, assim como seus sub-

departamentos.  

 
Figura 6 Organograma da área de Recursos Humanos (Sede) 
Fonte: COCAMAR (2007). 
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Destaca-se o departamento de Desenvolvimento Humano composto pelos 

setores de Recrutamento e Seleção, Cargos e Salários, Benefícios e 

Treinamento (Figura 6). 

 

3.4.6 Processo de treinamento 

 

Será apresentado a seguir o fluxograma de processo do setor de 

treinamento que faz parte do departamento de Desenvolvimento Humano, 

hoje, com uma equipe de treze colaboradores, sendo um Gerente que cuida 

dos departamentos de Contabilidade e Recursos Humanos; um Coordenador 

de Desenvolvimento Humano; quatro psicólogos do trabalho, sendo dois 

para o setor de Recrutamento e Seleção e dois para o setor de Gestão por 

Competências, envolvendo análise e descrição de cargos; quatro analistas 

de desenvolvimento humano, atuantes na área de treinamento e 

desenvolvimento, cargos e salários, benefícios e endomarketing e dois 

auxiliares administrativos que prestam suporte ao setor de benefícios e 

treinamento. 

O setor em destaque possui procedimento interno que tem por objetivo 

estabelecer e manter uma sistemática para o Diagnóstico das Necessidades 

de Treinamento, convocação de participantes, realização e avaliação das 

ações de treinamento. Este procedimento é aplicado na Administração 

Central, Unidades Operacionais e Indústrias da COCAMAR. Neste processo 

são descritas a aplicação, responsabilidade e autoridade de cada área 

envolvida (Figura 7). 
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Figura 7 Fluxograma do processo de treinamento 
Fonte: COCAMAR (2007). 

O processo se inicia com o diagnóstico da necessidade de treinamento, e, é 

realizado nas seguintes situações: 

a) Identificação de falhas que precisam ser corrigidas em função do impacto 

que elas provocam na qualidade do produto ou serviço prestado; 

b) Surgimento de novas tecnologias, atualizações e/ou alterações de 

sistemas, métodos, processos e/ou procedimentos; 

c) Avaliação de desempenho de seus colaboradores de acordo com o 

Sistema de Gestão por competência, no qual as Gerências das áreas 

poderão solicitar ao Desenvolvimento Humano, a emissão de relatórios 

com competências deficientes de seus devidos departamentos. 

Depois de observado estes pontos, ocorrem as convocações de 

participantes, através de um formulário eletrônico que deve ser preenchido 

pelos editores responsáveis de cada área no sistema informatizado 

Docnix.DIC, com o intuito de organizar a distribuição de compromissos para 

um mesmo colaborador. 

O editor responsável da área deve encaminhar a convocação para a área de 

Desenvolvimento Humano, sendo necessário o preenchimento de todas as 
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informações pertinentes ao evento e inserir o(a) colaborador(a) no ciclo de 

aprovação como revisor do processo. 

O próximo passo é a analise dos convocados. Ao receber a notificação, a 

área de Desenvolvimento Humano representada pelo seu colaborador, 

alimentará o sistema informatizado (MPT), com o objetivo de que o sistema 

faça uma análise referente aos convocados, visando identificar possíveis 

conflitos de agendamento. Caso exista algum conflito, a área de 

Desenvolvimento negará o formulário eletrônico, sendo essencial que o 

editor responsável realize a alteração e envie novamente a convocação, não 

sendo necessário gerar um novo número. 

Não existindo nenhum conflito de agendamento entre os convocados, a área 

de Desenvolvimento Humano aprovará a convocação eletronicamente. 

Somente após a aprovação da convocação é possível dar início ao evento. 

O editor responsável pela convocação deve registrar o evento, quando 

interno, utilizando a Lista de Presença informatizada emitida pela área de 

Desenvolvimento Humano, mediante a aprovação da convocação. 

Ao término do evento o editor responsável deve encaminhar a Lista de 

Presença devidamente assinada para a área de Desenvolvimento Humano 

no prazo máximo de (05) cinco dias úteis após o encerramento. Caso 

contrário, a área de Desenvolvimento Humano pode encaminhar uma 

ocorrência para a área em que o editor responsável estiver lotado. 

Em caso de evento interno igual ou superior a 4 horas, o editor responsável 

deve aplicar a Avaliação de Reação conforme o formulário em anexo e 

encaminhar ao Desenvolvimento Humano, no prazo máximo de (05) cinco 

dias úteis após o término do evento. Caso estas avaliações apresentem 

média das notas tabuladas inferiores a 70, o Desenvolvimento Humano deve 

tomar as ações necessárias, tais como: ajustar o conteúdo programático; 

avaliar os pontos críticos e repetir o treinamento; trocar o instrutor e/ou 

tomar outras ações em conjunto com a área solicitante. 

O último passo é avaliar a eficácia do treinamento, que é realizada 

individualmente, ou seja, para cada participante, através do Sistema 
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Informatizado MPT (que permite que os responsáveis consultem a 

existência de treinamentos pendentes), de acordo com a forma e prazo 

estipulado na convocação. O responsável pela avaliação receberá um aviso 

com antecedência de 10 dias do prazo de vencimento, encaminhado pela 

área de Desenvolvimento Humano, com o objetivo de recomendar a 

realização da avaliação.  

Após o vencimento do prazo estabelecido e a não realização da Avaliação 

pelo responsável indicado na convocação, a área de Desenvolvimento 

Humano pode abrir uma ocorrência para a área responsável em realizar a 

avaliação. Finalizando assim o processo de treinamento. 

 

3.5 PREPARAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para a definição do instrumento de pesquisa (Apêndice A) utilizado foram 

realizadas visitas à organização nas quais foi ouvida a Coordenadora do 

Departamento de Desenvolvimento Humano. As entrevistas semi-

estruturadas foram orientadas pelos objetivos da pesquisa.  

O questionário foi construído com três blocos de questões: a) 

características sócio-demográficas; b) educação corporativa – processo de 

disseminação do conhecimento; e c) metodologias para a educação 

corporativa. 

Para a validação do instrumento de pesquisa, o mesmo foi aplicado a cinco 

funcionários da empresa, que emitiram opinião acerca dos seguintes 

aspectos: 

a) Quanto tempo você precisou para responder o questionário? 

b) Você considerou o tempo despendido para responder ao questionário 

rápido, razoável, demorado ou muito demorado? 

c) As perguntas são claras. Indique aquelas que não considerou claras. 
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d) O preenchimento do questionário o aborreceu de alguma forma? Se sim, 

por quê? 

e) Existe alguma pergunta que na sua opinião deveria ser retirada? Se sim, 

por quê? 

f) Existe alguma pergunta que na sua opinião deveria ser acrescentada? Se 

sim, qual? 

g) Se desejar, anote outra opinião sobre esse questionário. 

Constatou-se que os respondentes precisaram de 5 a 10 minutos para 

responder ao questionário e não foi apontado nenhum problema em relação 

ao mesmo. Dessa forma, o instrumento de pesquisa foi considerado 

adequado à aplicação. 

 

3.6 DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Inicialmente, o planejamento amostral seria estratificado intencional, 

envolvendo todos os departamentos da organização. Entretanto, só foi 

possível realizar a pesquisa com os funcionários da Administração Central, 

subordinados à Superintendência Administrativa e Financeira, pois é nessa 

área que está locado o setor responsável pela disseminação do 

conhecimento. 

Dessa forma, não se trabalhou com amostra, mas com o próprio universo, 

realizando-se um censo, pois de um total de 41 funcionários lotados na 

administração central, participaram desse estudo 37, correspondendo a 

90,2%. Esta percentagem permite a obtenção de confiabilidade dos 

resultados.   

 

3.7 PLANEJAMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 
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Para a realização da pesquisa de campo contou-se com a ajuda de dois 

auxiliares de pesquisa. Ainda assim o prazo para a realização da pesquisa 

foi de 3 meses e 25 dias, devido à falta de participação efetiva de emissão 

de respostas dos funcionários em responderem ao questionário.  

Os auxiliares de pesquisa eram assistentes de desenvolvimento da 

organização, aos quais foi oferecida capacitação adequada acerca da 

pesquisa de campo. Cada um dos auxiliares assinou um termo de 

responsabilidade semelhante ao documento assinado pela pesquisadora em 

atendimento aos requisitos do Conselho de Ética em Pesquisa da 

Universidade Metodista de São Paulo. 

A capacitação dos auxiliares de pesquisa foi composta dos seguintes 

tópicos: 

- Apresentação da pesquisadora;  

- Escopo da pesquisa (sujeitos, objetivos, local e importância); 

- Orientações para aplicação dos questionários; 

- Assinatura do termo de responsabilidade. 

Cada auxiliar recebeu um kit de pesquisa composto por questionários, 

termos de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e formulário para 

anotação de ocorrências e demais aspectos que cada um desejasse anotar. 

Os auxiliares não fizeram anotações de ocorrências, pois apenas quatro 

funcionários da Administração Central recusaram-se a participar da 

pesquisa, sob alegação de falta de tempo. 

 

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS 

 

O tratamento estatístico dos dados foi feito por meio de tabelas dinâmicas 

do software Excel. Contou-se com o apoio de uma digitadora para o 
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lançamento dos dados dos questionários em planilha eletrônica. Os dados 

foram apresentados na forma de freqüência absoluta e percentuais. 

Foram acrescentadas à análise estatística descrições retiradas das 

informações anteriores fornecidas pela gestora de Desenvolvimento 

Humano da organização. Esse tipo de inserção foi realizado com o objetivo 

de dar maior consistência à análise e contribuir para a validade dos 

resultados. Assim, procurou-se fazer comparações, complementações, 

confirmações ou contestações dos dados obtidos com a aplicação do 

instrumento de pesquisa. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos com a pesquisa 

realizada. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DA POPULAÇÃO 

Neste item são apresentados os resultados referentes ao gênero, 

escolaridade, setor e função que desempenha. 

Tabela 1 

Distribuição dos entrevistados quanto ao gênero 

Gênero Número Percentual 
Masculino 14  37,8  
Feminino 23  62,1  
Total 37  100  
 

A Tabela 1 mostra que houve maior participação nesse estudo de indivíduos 

do gênero feminino (62%), enquanto o gênero masculino correspondeu a 

38%. 

Esse resultado indica que a organização abre espaço maior para as 

mulheres, demonstrando reconhecimento da importância do trabalho, além 

de adequação à nova realidade de mercado.  

De acordo com Cramer, Paula Neto e Silva (2002), a análise da literatura 

que discute a questão do mercado de trabalho aponta o aumento nas taxas 

de participação feminina em diversas áreas desde o final da década de 

1960. Na perspectiva histórica, percebe-se que a mulher vem ocupando 

cada vez mais espaços que tradicionalmente eram reservados aos homens. 

Tal resultado comprova a ascensão das mulheres, que têm obtido 

oportunidade de trabalho nos mais diversos setores. 
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Tabela 2 

Distribuição dos entrevistados quanto a escolaridade, segundo o gênero 

Masculino Feminino Total Escolaridade 
Número % Número % Número % 

1º Grau Incompleto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
1º Grau Completo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
2º Grau Incompleto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
2º Grau Completo 1 2,7 2 5,4 3 8,1 
Superior Incompleto 5 13,5 1 2,7 6 16,2 
Superior Completo 5 13,5 12 32,5 17 46,0 
Pós-Graduação 3 8,1 8 21,6 11 29,7 
Total 14 37,8 23 62,2 37 100,0 
 

De acordo com a Tabela 2, os funcionários da Administração Central da 

Cooperativa em estudo têm predominantemente formação superior completa 

(46,0%); seguida de pós-graduação (29,7%). Verificou-se, ainda, que 16,2% 

têm curso superior incompleto e 8,1% tem o 2º Grau completo. 

A predominância de funcionários com curso superior demonstra que o setor 

analisado possui uma equipe com formação adequada. Deve-se observar 

que o mercado de trabalho tem exigido um aperfeiçoamento contínuo, 

devido à competitividade que este impõe sobre as organizações.  

Segundo Farina (1999), a competitividade existe para as organizações e 

acaba impondo uma necessidade sobre seus colaboradores de contínua 

capacitação. Assim, pode-se entender que a preferência por contratação de 

pessoas com ensino superior, indica que esta organização busca uma 

identidade no mercado, se apresentando como uma organização que tem 

uma capital intelectual, característico das organizações que aprendem e 

competem. 

Lindo et al. (2007), destacam que o maior nível de escolaridade que as 

mulheres vêm alcançando constitui fator decisivo para o crescimento da 

participação feminina no mercado de trabalho. De acordo com os dados do 

IBGE, a PEA brasileira, em 2001 tinha uma média de escolaridade de 6,7 

anos, enquanto que a escolaridade média das mulheres ocupadas era de 

7,3 anos e a dos homens 6,3 anos. Em 2002, a diferença entre mulheres e 

homens diminui, mas mantendo-se favorável as primeiras, que passaram a 
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ter escolaridade média ocupada de 6,4 anos e a população masculina 

ocupada passou a ter 6,1 anos. 

Tabela 3 

Distribuição dos entrevistados quanto à função, segundo o gênero 

Masculino Feminino Total Função 
Número % Número % Número % 

Analista Crédito JR 0 0,0 1 2,7 1 2,7 
Analista Crédito PI 0 0,0 2 5,4 2 5,4 
Analista Atend.Cons. 0 0,0 1 2,7 1 2,7 
Analista O&M JR 0 0,0 2 5,4 2 5,4 
Analista O&M PI 1 2,7 0 0,0 1 2,7 
Analista RH PI 1 2,7 0 0,0 1 2,7 
Analista RH SR 0 0,0 1 2,7 1 2,7 
Assist. Comercial TR 1 2,7 0 0,0 1 2,7 
Aux. Adm. Ind. JR 3 8,1 1 2,7 4 10,9 
Aux. Adm. Ind. PI 1 2,7 3 8,1 4 10,9 
Aux. Adm. Ind. SR 0 0,0 1 2,7 1 2,7 
Aux. Adm. Ind. TR 1 2,7 0 0,0 1 2,7 
Aux. Atend. Cons. 0 0,0 2 5,4 2 5,4 
Aux. Financ. JR 1 2,7 2 5,4 3 8,1 
Gerente Operacional 0 0,0 1 2,7 1 2,7 
Psic. do Trabalho 0 0,0 1 2,7 1 2,7 
Secretária JR 0 0,0 1 2,7 1 2,7 
Supervisor Adm. 2 5,4 0 0,0 2 5,4 
Não informou 3 8,1 4 10,9 7 18,92 
Total 14 37,8 23 62,2 37 100,0 
 

A Tabela 3 mostra a predominância dos auxiliares administrativos industriais 

(JR, PI, SR e TR) totalizaram 27,2% dos entrevistados e que 18,92% não 

informaram a função que exercem. As demais funções da Administração 

Central da Cooperativa estudada variam com percentuais entre 2,7% e 

8,1%. 
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Tabela 4 

Distribuição dos entrevistados quanto ao tempo de ocupação na empresa, 

segundo o gênero 

Masculino Feminino Total Tempo 
Número % Número % Número % 

Menos de 6 meses 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
6 meses a 1 ano 1 2,7 4 10,8 5 13,5 
De 1 a 2 anos 2 5,4 2 5,4 4 10,8 
De 2 a 4 anos 3 8,1 5 13,5 8 21,7 
Mais de 4 anos 8 21,7 12 32,4 20 54,1 
Total 14 37,8 23 62,2 37 100,0 
 

De acordo com a Tabela 4, 54,1% dos entrevistados trabalham na empresa 

há mais de 4 anos; 21,7% de 2 a 4 anos; 13,5% de 6 meses a 1 ano; e 

10,8% de 1 a 2 anos. 

Dessa forma, a população que participou desse estudo caracteriza-se por 

ser preferencialmente do gênero feminino (37,8%); formação superior 

completa (46,0%); exercerem a função de auxiliares administrativos 

(27,2%); e trabalharem na empresa há mais de 4 anos (54,1%). 

 

4.2 EDUCAÇÃO CORPORATIVA – PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Goulart e Pessoa (2004, p. 99), “o conceito de educação corporativa vem 

substituindo gradativamente a antiga dupla T&D (treinamento e 

desenvolvimento), inter-relacionado a outros conceitos emergentes: gestão 

do conhecimento e gestão de pessoas por competência”. Observa-se, ainda, 

que a disseminação do conhecimento, como explicado anteriormente, faz 

parte da gestão do conhecimento.  

Apresenta-se, a seguir, os resultados relativos ao processo de 

disseminação do conhecimento na Cooperativa em estudo. 
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Figura 8 Gráfico do intervalo em que ocorre o processo de educação corporativa 

A Figura 8 mostra que o intervalo em que ocorre o processo de educação 

corporativa é diário (29,7%) ou anual (29,7%); mensal (21,6%); quinzenal 

(10,8%); semanal (2,7%). Um percentual de 5,4% dos entrevistados não 

respondeu a essa questão. 

Esse resultado demonstra que o processo de educação corporativa 

acontece com freqüência acentuada. Entretanto, percebe-se entendimentos 

diferentes entre os entrevistados. Para aqueles que afirmaram que o 

processo de educação corporativa é diário, pode-se inferir que têm um 

entendimento que se aproxima das colocações de Senge (2002), ou seja, a 

educação corporativa impulsiona o compromisso e o envolvimento através 

da aprendizagem contínua. Aqueles que afirmaram que a educação 

corporativa é anual responderam a essa questão entendendo o processo de 

educação corporativa limitado aos períodos disponibilizados para o 

treinamento da equipe interna. 
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Figura 9 Gráfico da freqüência com que ocorre o processo de educação 

corporativa 

Com relação à freqüência com que ocorre o processo de educação 

corporativa constatou-se que 54,1% dos entrevistados responderam sempre; 

18,9%, quase sempre; 18,9%, algumas vezes; 5,4%, dificilmente; e 2,7% 

não informaram (Figura 9). 

Contrastando com o resultado apresentado na Figura anterior (8), um 

percentual de 54,1% afirmou que o processo de educação corporativa 

ocorre sempre, revelando uma freqüência elevada. 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que esta organização 

busca uma identidade de “organização que desenvolve seus colaboradores”. 

Nonaka e Takeuchi (1997), Teixeira Filho (2000) e Antonello (2005) afirmam 

que as organizações que estão inseridas no contexto da sociedade do 

conhecimento, são aquelas que disseminam o conhecimento e buscam a 

aplicação para assim gerar resultados efetivos. 
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Figura 10 Gráfico dos temas abordados na educação corporativa 

A Figura 10 mostra que o principal tema abordado pela organização (Grau 

1) é a gestão organizacional, tais como resolução de conflitos, equipe, 

motivação, administração do tempo, relacionamento interpessoal e gestão 

da comunicação (51,4%). Em segundo lugar (Grau 2), aparecem com o 

mesmo percentual (31,4%) os temas uso de equipamentos e técnicas no 

processo produtivo e comercial da cooperativa e capacitação para a prática 

cooperativista.  

O investimento da COCAMAR em educação corporativa é fato indiscutível. 

Entretanto, o principal tema abordado pela organização (gestão 

organizacional) está voltado às exigências de mercado, seguindo a mesma 

orientação das empresas capitalistas. Este resultado confirma as afirmações 

de Singer (2002) de que o cooperativismo está presente apenas nas 

relações entre os sócios, mas suas atividades são organizadas de modo 

capitalista, que se caracteriza pelo antagonismo entre patrões e 

empregados e se preocupa em se manter competitiva no mercado.  Em 

outras palavras, a educação corporativa visa a capacitação dos funcionários 

para o desempenho de suas atividades, se distanciando dos objetivos 

expressos no princípio cooperativista “educação, formação e informação”. 
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Figura 11 Gráfico da aplicabilidade da temática para a melhoria profissional 

Constatou-se que 40,5% dos entrevistados consideram que os temas 

abordados nos treinamentos têm bastante aplicabilidade para a melhoria 

profissional, enquanto 32,4% entendem que têm muita aplicabilidade e 

24,3% que são razoavelmente aplicáveis. Apenas 2,7% consideram ser 

pouco aplicável (Figura 11). 

Como conseqüência direta da temática principal da educação corporativa 

praticada pela COCAMAR, verifica-se a aplicabilidade para a melhoria 

profissional, da mesma forma como ocorrem nas organizações capitalistas. 

Desviando do objetivo maior do princípio cooperativista aplicado ao 

conhecimento, que é a educação continuada buscando a mudança de 

comportamento das pessoas no que tange a verdadeira razão da existência 

cooperativista, em que a solidariedade e a participação voluntária nos 

processos de estruturação se tornam significativas.  
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Figura 12 Gráfico do modo de recrutamento para o processo de educação 

corporativa 

A Figura 12 mostra que o modo de recrutamento para o processo de 

educação corporativa é, segundo a maioria (73,0%), por convocação. 

Entretanto, 11,0% responderam que é por necessidade; 5,4% por indicação 

ou convite; e 2,7% por adesão. Nessa questão, encontrou-se 3% que não 

informaram. 

Esse resultado vem reafimar a posição capitalista da cooperativa estudada, 

dada a predominância da convocação como modo de recrutamento para o 

processo de educação corporativa. 

Assim, com relação à educação corporativa pode-se dizer que a 

predominância encontrada foi para: intervalo de treinamento diário ou anual 

(29,7%); encontrou-se freqüência de treinamento de 54,1% para sempre; 

temas mais abordados são relativos à gestão corporativa (51,4%); quanto à 

aplicabilidade para a melhoria profissional verificou-se que 

preferencialmente é bastante aplicável (40,5%); e a convocação (73,0%) é o 

modo de recrutamento para o processo de educação corporativa. 
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4.3 METODOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

As Figuras 13 a 29 apresentam os resultados relativos às metodologias para 

a educação corporativa. 
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Figura 13 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto à auto-instrução 

Com relação à auto-instrução, a Figura 13 mostra que 46,0% dos 

entrevistados conhecem totalmente; 29,7% conhecem parcialmente; 16,2% 

não têm certeza; e 8,1% desconhecem parcialmente.  
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Figura 14 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto à exposição 
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A Figura 14 mostra que 48,6% dos entrevistados conhecem totalmente o 

método da exposição; 35,1% conhecem parcialmente; 8,1% não têm 

certeza; 5,4% desconhecem parcialmente; e 2,7% desconhecem totalmente. 
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Figura 15 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto ao debate 

Quanto ao método de debate constatou-se que 54,1% conhecem totalmente; 

29,7% conhecem parcialmente; 8,1% não têm certeza; e 8,1% desconhecem 

parcialmente (Figura 15). 
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Figura 16 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto à demonstração 

A Figura 16 mostra que 43,2% dos entrevistados conhecem totalmente o 

método da demonstração; 35,1% conhecem parcialmente; 16,2% não têm 

certeza; 2,7% desconhecem parcialmente; e 2,7% desconhecem totalmente. 
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Figura 17 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto ao estudo de caso 

A metodologia de aprendizagem para educação corporativa de estudo de 

caso é (Cases) conhecida totalmente por 43,2% dos entrevistados e 

parcialmente conhecida por outros 43,2%; 5,4% não têm certeza e 8,1% 

desconhecem parcialmente (Figura 17). 
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Figura 18 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto à dramatização 

Quanto ao método da dramatização foi possível constatar que 46,0% dos 

entrevistados o conhecem parcialmente; 16,2% conhecem totalmente; 

16,2% desconhecem parcialmente; 13,5% não têm certeza; 5,4% 

desconhecem totalmente. Nesta questão, 2,7% dos entrevistados se 

omitiram (Figura 18). 
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Figura 19 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto à instrução programada 

Com relação à instrução programada, 48,6% dos entrevistados responderam 

que conhecem parcialmente; 13,5% conhecem totalmente; 18,9% não têm 

certeza; 10,80% desconhecem parcialmente; 5,4% desconhecem 

totalmente; e 2,7% não responderam (Figura 19). 

32,4%

40,5%

13,5% 10,8%

2,7%

Conhece 

totalmente

Conhece 

parcialmente

Não tem 

certeza

Desconhece 

parcialmente

Desconhece 

totalmente

(%
)

 
Figura 20 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto ao workshop 

O workshop é um método conhecido totalmente por 32,4% dos 

entrevistador; 40,5% conhecem totalmente; 13,5% não têm certeza; 10,8% 

desconhecem parcialmente; e 2,7% desconhecem totalmente (Figura 20). 
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Figura 21 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto às oficinas de trabalho 

A metodologia das oficinas de trabalho é conhecida parcialmente por 46,0% 

dos entrevistados; 29,7% conhecem totalmente; 8,1% não têm certeza; esse 

mesmo percentual desconhecem parcialmente e desconhecem totalmente 

(Figura 21). 
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Figura 22 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto ao benchmarking 

Quanto ao benchmarking verificou-se que 35,1% conhecem parcialmente; 

27,0% conhecem totalmente; 18,9% não têm certeza; 13,5% desconhecem 

totalmente; 2,7% desconhecem parcialmente. Um percentual de 2,7% não 

respondeu a essa questão (Figura 22). 
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Figura 23 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto ao job rotation 

Com relação à metodologia do job rotation foi verificado que 13,5% 

conhecem totalmente; 37,8% conhecem parcialmente; 24,3% não têm 

certeza e 24,3% desconhecem totalmente (Figura 23). 

29,7%
40,5%

13,5%
5,4% 8,1%

2,7%

(%
)

 
Figura 24 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto à participação em 

projetos 

A participação em projetos é um método conhecido totalmente por 29,7% 

dos entrevistados; 40,5% conhecem parcialmente; 13,5% desconhecem 

parcialmente; 8,1% desconhecem totalmente; e 2,7% não informaram 

(Figura 24). 
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Figura 25 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto aos jogos 

Os jogos, como método de treinamento, são conhecidos totalmente por 

32,4% dos entrevistados; 43,2% conhecem parcialmente. 16,2% não têm 

certeza; e 5,4% desconhecem totalmente (Figura 25). 
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Figura 26 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto às comunidades de 

prática 

A Figura 26 mostra que apenas 8,1% dos entrevistados conhecem 

totalmente as comunidades de prática; 46,0% conhecem parcialmente; 

18,9% não têm certeza; 8,1% desconhecem parcialmente; 13,5% 

desconhecem totalmente; e 5,4% não informaram. 
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Figura 27 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto ao coaching 

De acordo com a Figura 27, 18,9% conhecem totalmente o coaching; 35,1% 

conhecem parcialmente; 18,9% não têm certeza; 10,8% desconhecem 

parcialmente; 10,8% desconhecem totalmente; e 5,4% não responderam. 
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Figura 28 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto ao e-learning 

Quanto ao e-learning, verificou-se que 13,5% conhecem totalmente; 32,4% 

conhecem totalmente; 24,3% não têm certeza; 5,4% desconhecem 

parcialmente; 18,9% desconhecem totalmente; e 5,4% não informaram 

(Figura 28). 
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Figura 29 Gráfico da distribuição dos entrevistados quanto à aprendizagem por 

investigação 

 

A Figura 29 mostra os resultados quanto à aprendizagem por investigação. 

Constatou-se que 18,9% conhecem esse método totalmente; 35,1% 

conhecem parcialmente; 18,9% não têm certeza; 10,8% desconhecem 

parcialmente; 13,5% desconhecem totalmente; e 2,7% não informou. 

Tabela 5 

Médias encontradas para as diversas metodologias de educação corporativa 

Metodologia Média Desvio-padrão 
Auto-instrução 1,865 0,976 
Exposição 1,784 1,004 
Debate 1,703 0,939 
Demonstração 1,865 0,976 
Estudo de caso 1,784 0,886 
Dramatização 2,405 1,189 
Instrução programada 2,378 1,114 
Workshop 2,108 1,075 
Oficinas de trabalho 2,189 1,198 
Benchmarking 2,324 1,355 
Job rotation 2,838 1,385 
Participação em projetos 2,135 1,228 
Jogos 1,946 1,053 
Comunidades de prática 2,568 1,324 
Coaching 2,432 1,365 
E-learning 2,676 1,454 
Aprendizagem por investigação 2,568 1,365 
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As médias e respectivos desvios-padrão indicam o grau de conhecimento 

dos entrevistados em geral. Assim, quanto maior a média, menor o grau de 

conhecimento que a população participante do estudo tem da metodologia 

para educação corporativa. 

Dessa forma, os três métodos que os participantes mais conhecem são: 

debate (média 1,703 ± 0,939), exposição (1,784 ± 0,939) e estudo de caso 

(1,784 ± 0,886). Os três métodos que menos conhecem são: o job rotation 

(2,838 ± 1,385); e-learning (2,676 ± 1,454) e aprendizagem por investigação 

(2,568 ± 1,365) (Tabela 6). 

Esse resultado é condizente com a observação direta feita pela 

pesquisadora, a qual teve informação de que a COCAMAR realiza o 

Programa de Coach Executivo, no qual são feitos estudos de caso com as 

gerências objetivando desenvolvimento de liderança. Além disso, 

planejamento de treinamento anual, no qual verifica-se a participação de 

todos os setores, havendo a convocação dos funcionários. Nesses 

treinamentos é utilizada como tecnologia de aprendizagem a exposição e 

debate. 

Segundo Pacheco (2005, p. 79), a observação do planejamento e cultura 

organizacional é indispensável para “promover seu alinhamento às 

iniciativas no estabelecimento de processos de aprendizagem internos”. E 

complementa: “Há que se verificar entre as principais metodologias aquelas 

que atendem à realidade da organização”.  

Dessa forma, pode-se entender que a perspectiva do planejamento 

orientado para o desenvolvimento dos colaboradores está voltada para as 

tecnologias de aprendizagem tradicionais e usuais não demonstrando 

inovação no processo de disseminação do conhecimento, pois uma das 

grandes características da cultura de informação é trabalhar tecnologias de 

aprendizagem de grande poder de transmissão de conhecimento e de alta 

flexibilidade, como é o caso da tecnologia e-learning, que atende a 

necessidade de disseminação do conhecimento em qualquer lugar e para 

tamanhos variados de grupos.  
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Os resultados obtidos com essa pesquisa indicam que a cooperativa em 

estudo apresenta-se ambígua em relação à identidade de seu processo 

educacional, pois, de acordo com Singer (2002, p. 42), “para que o 

cooperativismo seja entendido e apoiado em seus propósitos, é necessário 

que não só os cooperadores, mas o público em geral seja educado em seus 

princípios ou, mais amplamente, em visão de mundo”. 

Isto posto, pode-se inferir que a COCAMAR, embora seja uma cooperativa 

agroindustrial, utiliza com seu quadro funcional a educação corporativa 

característica das organizações privadas e com cunho pragmático, visando 

unicamente resultados. 

Dessa forma, considerando o quadro 8, no qual estão apresentadas as 

evidências de estudo de caso da pesquisa em questão, é possível fazer as 

seguintes inferências. 

A educação no trabalho não é recente, pois era freqüente encontrar nas 

empresas um setor que cuidava em transmitir o conhecimento necessário 

para sua aplicação empresarial, ou seja, o setor de treinamento e 

desenvolvimento (T&D), normalmente, subordinado ao departamento de 

pessoal. 

Nessa visão, aplica-se o conceito de Freire (1987) sobre educação 

“bancária”, ou seja, transmitia-se ao funcionário apenas o necessário para a 

aplicação ao seu trabalho na organização. Na visão bancária, o saber é uma 

doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber, numa 

manifestação da ideologia da opressão. 

Entretanto, a partir da década de 1990, verificou-se uma mudança de 

paradigma. O ritmo de mudanças aceleradas, a evolução tecnológica, a 

globalização, introduzem uma complexidade sempre crescente às 

organizações e também modificam a organização social do trabalho, a forma 

de relacionamento com o trabalho e também a forma de gerenciamento dos 

recursos, especialmente, o capital intelectual (STOECKICHT; RODRIGUEZ, 

2004). 
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No contexto atual, se faz necessário um sistema que permita o 

desenvolvimento da pessoa para atuar com o inédito, com facilidade de 

relacionamento, capaz de interagir, de disseminar o conhecimento. Logo, o 

tema da educação corporativa passa a assumir papel determinante tanto no 

desenvolvimento das pessoas como no da própria organização 

(BONILAURI; KARAM, 2004). 

Os resultados da pesquisa realizada na COCAMAR demonstram essa 

preocupação da cooperativa em estudo, pois a predominância nas respostas 

de intervalo diário ou anual (29,7%) para o processo de disseminação do 

conhecimento e o percentual de 54,1% para “sempre”, ao se questionar a 

freqüência de treinamento condizem com a atual concepção de gestão do 

conhecimento. 

Entretanto, ao ser constatado que os temas mais abordados são relativos à 

gestão corporativa (51,4%) e a aplicabilidade para a melhoria “profissional” 

(40,5% bastante aplicável) evidenciam que a COCAMAR não apresenta 

como principal direcionamento o princípio cooperativista da “educação, 

formação e informação”, que se aproxima da perspectiva de educação 

dialógica defendida por Freire (1987), retornando à educação definida como 

“bancária”, por esse autor.  

Essa perspectiva voltada ao treinamento e desenvolvimento e não à 

educação corporativa da COCAMAR é confirmada pelo resultado encontrado 

nas questões relativas às metodologias para educação corporativa, que 

evidenciou que participantes têm conhecimento dos métodos de debate, 

exposição e estudo de caso, métodos esses mais tradicionais, enquanto 

tecnologia de aprendizagem. Por outro lado, os métodos menos conhecidos 

foram de job rotation, e-learning e aprendizagem por investigação, que 

constituem tecnologias de aprendizagem mais atuais. 

Após a apresentação e discussão dos resultados, no capítulo seguinte, 

expõe-se os aspectos conclusivos da pesquisa realizada.  
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5 CONCLUSÃO 

 

As mudanças ocorridas no cenário econômico e tecnológico têm exigido que 

as organizações adotem novas filosofias e formas de atuação, visando 

manter-se em um mercado altamente competitivo. Não basta terem a 

intenção de disponibilizarem produtos e serviços de qualidade. É necessário 

investir em educação corporativa a fim de obter e manter um quadro 

funcional preparado adequadamente para o mundo de negócios em 

constante evolução. Trata-se do capital intelectual, o qual pode constituir o 

grande diferencial para a organização, determinando não apenas a sua 

sobrevivência, mas colocando-a a frente de seus concorrentes.   

O cooperativismo destaca-se por incluir entre seus princípios o da 

educação, formação e informação. Embora, tais princípios tenham sido 

formulados visando os cooperados, entende-se que os mesmos façam parte 

da cultura cooperativista e, conseqüentemente, constituem diretrizes 

aplicáveis inclusive aos colaboradores. 

Nesse estudo, o problema investigado consistiu em verificar como ocorre o 

processo de disseminação do conhecimento em organizações cooperativas; 

qual a percepção dos colaboradores em relação ao processo de 

disseminação do conhecimento; e como a organização cooperativa investe 

no desenvolvimento de seu capital intelectual a partir do princípio 

cooperativista: educação, conhecimento e informação.  

Para responder a essas questões foi delineado como objetivo geral analisar 

o processo do conhecimento gestado em uma cooperativa agroindustrial a 

partir do princípio cooperativista: educação, conhecimento e informação, 

concentrando-se especificamente em conhecer como ocorre o processo de 

disseminação do conhecimento a partir do princípio cooperativista: 

educação, conhecimento e informação; identificar a percepção dos 

colaboradores em relação ao processo de disseminação do conhecimento; e 

verificar se o processo de disseminação do conhecimento atende as 

prerrogativas do princípio cooperativista: educação, conhecimento e 
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informação. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva, 

de caráter empírico com os funcionários da Administração Central da 

COCAMAR, na cidade de Maringá-PR. 

Os resultados obtidos evidenciaram que a cooperativa em estudo investe 

em capacitação de seus colaboradores, possuindo cronograma anual para 

tanto, com ênfase na capacitação de liderança, além de processo 

documental estruturado quanto ao treinamento dos colaboradores e 

existência de fluxograma para o processo de treinamento. 

Entretanto, a pesquisa com os funcionários revelou que os temas mais 

abordados são relativos à gestão corporativa, que proporcionam aplicação 

pragmática imediata, contribuindo para a melhoria profissional. Observa-se, 

ainda, que o modo de recrutamento para o processo de educação 

corporativa é a convocação e que as metodologias utilizadas, 

preferencialmente, são o debate, a exposição e o estudo de caso.  

Esses resultados evidenciam que a COCAMAR delineia ao seu quadro 

funcional capacitação similar àquela promovida pelas organizações 

privadas, visando apenas a obtenção de resultados imediatos, úteis ao seu 

crescimento nos mercados nacional e internacional. 

Dessa forma, não é possível afirmar que a COCAMAR aplica o princípio 

cooperativista relativo à educação, formação e informação ao seu quadro 

funcional e, conseqüentemente, não tem inserido em sua cultura a 

disseminação do conhecimento como apregoa sua origem owenista, de 

educar não só os cooperados, mas o público em geral em seus princípios 

ou, mais amplamente, em sua visão de mundo.  

Evidente que a sobrevivência das cooperativas está nas mãos das pessoas, 

pois de nada adianta o investimento em tecnologias se não tiver pessoas 

qualificadas para operá-las, pois são as pessoas que decidem e não as 

máquinas. Portanto, o maior patrimônio de uma organização é o talento de 

seus colaboradores. Entretanto, espera-se de uma cooperativa a aplicação 

de todos os seus princípios, especialmente, do princípio de educação, 
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formação e informação, que se traduz na disseminação do conhecimento 

cooperativista. 

Diante dos resultados e análise apresentados, verifica-se a necessidade de 

fazer outros estudos objetivando analisar os fatores que impedem ou 

dificultam as cooperativas de compra e venda ou de grande porte a ter o 

princípio cooperativista “educação, formação, informação” como base para 

todos os processos de educação corporativa a serem gestados na 

organização.   
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Entidade Promotora: Universidade Metodista de São Paulo 
Programa: Mestrado em Administração de Empresas 
Linha de pesquisa: Gestão de Pessoas 
 
Pesquisadora: Profª Charlanne Kelly Elias B. Piovezan 
Orientadora: Profª. Drª. Dagmar de Castro Pinto  
 
Caro colaborador: 
 

Esta é uma pesquisa de campo, com objetivo científico, na área de 
Administração, voltada para o estudo gestão de pessoas e o processo de 
disseminação do conhecimento, que realizamos sob o crivo da Universidade 
Metodista de São Paulo. Assim nos apresentarmos a você e solicitamos-lhe a sua 
indispensável colaboração. 

Nesta oportunidade nosso objetivo é o de coletar informações relativas ao 
processo de disseminação do conhecimento em organizações cooperativas. 

São 03 blocos de questões de fácil e rápida resposta que poderão ser 
respondidas diretamente no formulário anexo e entregues a auxiliar de pesquisa 
designado para aplicação. 

As análises resultantes desta pesquisa servirão de subsídio para a 
construção de artigos em revistas científicas e apresentações em congressos e 
seminários nacionais e internacionais. 

Por oportuno informamos que se entender que os dados informados 
deverão ser mantidos em total sigilo, assim será feito enquanto compromisso 
fundamental ao atendimento dos requisitos básicos do código de ética de todo 
pesquisador científico e das respectivas comissões de ética das Universidades em 
que atuamos. 

Terminado este estudo, você receberá todo o material (tabulação, artigos, 
etc.) produto desta pesquisa juntamente com os agradecimentos da universidade 
que representamos neste trabalho: a UMESP, Universidade Metodista de São 
Paulo. 

Agradecemos, assim, antecipadamente, pela sua atenção e valiosa 
colaboração. 
 
Charlanne Kelly Elias B. Piovezan – Mestranda em Administração do Programa de 
Pós Graduação Stricto Sensu - UMESP, e-mail: charlannekellynova@gmail.com  
 
Identificação do Respondente: Será feita através de um número que será 
entregue no ato da coleta de dados, para que os mesmos possam obter os 
resultados levantados. Agradeço antecipadamente esta gentileza quanto a 
possibilidade de contatá-lo(a) no caso de dúvida ou complementação das 
informações. 
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QUESTIONÁRIO 
 
Por favor, antes de responder as questões leia, com atenção, estas considerações:  
A presente pesquisa propõe um estudo teórico-prático em torno da gestão do conhecimento, 
tendo como recorte o processo de disseminação do conhecimento e a coerência entre o 
discurso e a prática do princípio cooperativista (educação, conhecimento e informação), 
como diferenciador na gestão do conhecimento, no modelo organizacional cooperativista. 
Em anexo constará o significado da terminologia utilizada ao longo do questionário. 
Considere a informação fornecida para cada questão abaixo e apresente a sua opinião, para 
esta pesquisa. 
 
QUESTÕES: As questões foram divididas em 3 blocos: 
 
BLOCO I – CARACTERÍSTICAS SÓCIO- DEMOGRÁFICAS DA POPULAÇÃO 
1. Gênero: 

(    ) Masculino   (    ) Feminino 
 

2. Escolaridade; 
(    ) 1º grau incompleto (    ) 1º grau completo 
(    ) 2º grau incompleto (    ) 2º grau completo 
(    ) Superior incompleto (    ) Superior completo 
(    ) Pós – graduação 
 

3. Setor em que trabalha:  
(    ) Administração central  (    ) Máquina de café 
(    ) Indústria de fios   (    ) Compras/distribuição 
(    ) Indústria de refino de óleo (    ) Unidade Maringá 
(    ) Fábrica de óleo   (    ) Fios de seda 
(    ) Fábrica de maionese/suco 
 

4. Marque com um X no parêntese a função que desempenha no setor: 
 
(   ) Agente de Monitoramento (   ) Coord. Oper. Mesa  (   ) Maq. Prod.Agrícola I  
(   ) Agente Transporte (   ) Coord. Patrim. Histórico  (   ) Maq. Prod.Agrícola II  
(   ) Agente Transporte TR (   ) Coord. Pecuária     (   ) Maq. Prod.Agrícola III  
(   ) Almoxarife (   ) Coord. Planj. Cont.Logíst.  (   ) Maquinista  
(   ) Almoxarife II (   ) Coord. Rel. Trabalhistas  (   ) Maquinista II  
(   ) Almoxarife III (   ) Coord. Secr. Executiva  (   ) Mecânico Manut. I 
(   ) Analista Administrativo (   ) Coord. Segur. Med. Trab.  (   ) Mecânico Manut. II  
(   ) Analista Crédito Pl (   ) Coord. Sist. Comerciais  (   ) Mecânico Manut. III  
(   ) Analista Financeiro SR  (   ) Coord. Sistemas  (   ) Médico do Trabalho  
(   ) Analista O&M JR  (   ) Coord. Suporte  (   ) Microbiologista  
(   ) Analista O&M Pl (   ) Coord. Técnico  (   ) Montador de Mistura  
(   ) Analista Progr. Sociais  (   ) Coord.Técnico e Oper.  (   ) Motorista  
(   ) Analista RH Pl  (   ) Coord.Transportes  (   ) Oper. Caldeira I  
(   ) Analista RH SR  (   ) Coord.Tributário  (   ) Oper. Caldeira II  
(   ) Analista Tributação Pl  (   ) Eletrecista Manutenção I (   ) Oper. Caldeira III  
(   ) Arriador  (   ) Eletricista Manutenção II (   ) Oper. Computador SR  
(   ) Assessor Jurídico  (   ) Eletricista Manutenção III  (   ) Oper. Computador TR  
(   ) Assist. Agrícola  (   ) Eletro Mecânico I (   ) Oper. Empilhadeira 
(   ) Assist. Com. Exterior JR (   ) Eletro Mecânico II (   ) Oper. Envase 
(   ) Assist. Com. Exterior TR (   ) Eletro Mecânico III  (   ) Oper. Envase I  
(   ) Assist. Comercial JR  (   ) Enc. Almoxarifado  (   ) Oper. Envase II  
(   ) Assist. Comercial TR (   ) Enc. Armazém  (   ) Oper. Envase III  
(   ) Assist. Cooperativismo (   ) Enc. Envase  (   ) Oper. Expedição I  
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(   ) Assist. Desportivo (   ) Enc. Expedição  (   ) Oper. Expedição II  
(   ) Assist. Eventos (   ) Estoquista III  (   ) Oper. Expedição III  
(   ) Assist. Industrial (   ) Expedidor  (   ) Secretaria Executiva  
(   ) Assist. Marketing  (   ) Ger. Administrativo  (   ) Secretaria JR  
(   ) Assist. Operacional  (   ) Ger. Análise Riscos  (   ) Superint. Admin/Financ.  
(   ) Assist. Serviços  (   ) Ger. Coml Café/Padron. (   ) Superint. Comerc/Indust.  
(   ) Assist. Social (   ) Ger. Coml Fibras  (   ) Superint. Tecnic/Operac. 
(   ) Auditor Interno JR  (   ) Ger. Coml Grãos  (   ) Superv. Administ. Industrial  
(   ) Aux. Adm. Industrias JR  (   ) Ger. Coml Insumos  (   ) Superv. Administrativo  
(   ) Aux. Adm. Industrias Pl.  (   ) Ger. Coml Prod./Varejo (   ) Superv. Classif. Algodão  
(   ) Aux. Adm. Industrias TR  (   ) Ger. Cooperativismo  (   ) Superv. Classific/Padroniz.  
(   ) Aux. Adm. Unidades JR  (   ) Ger. Coordenador  (   ) Superv. Cont. Qualidade  
(   ) Aux. Adm. Unidades Pl (   ) Ger. Financeiro  (   ) Superv. Desenv.Industrial  
(   ) Aux. Adm. Unidades TR  (   ) Ger. Ind. Commodities  (   ) Superv. Manut. Elétrica  
(   ) Aux. Administrativo Pl (   ) Ger. Industrial  (   ) Superv. Manut. Mecânica  
(   ) Aux. Administrativo SR  (   ) Ger. Integr. Qualidade  (   ) Superv. Manutenção  
(   ) Aux. Atend. Cons. TR (   ) Ger. Logíst. Integrada  (   ) Superv. Produção  
(   ) Aux. Atend. Consumidor (   ) Ger. Matéria Prima  (   ) Superv. Serv. Administra  
(   ) Aux. Enferm. Trabalho  (   ) Ger. Nacional Vendas  (   ) Tec. Ambiental  
(   ) Aux. Expedição  (   ) Ger. Operacional  (   ) Tec. Contabilidade Pl  
(   ) Aux. Financeiro JR  (   ) Ger. Produção (   ) Tec. Contabilidade SR 
(   ) Aux. Financeiro TR  (   ) Ger. Resp. Ambiental  (   ) Tec. Desenv. Indústria  
(   ) Aux. Laboratorista  (   ) Ger. Técnico  (   ) Tec. Eletrônica  
(   ) Coord. Administrativo  (   ) Ger.Coml. Insumos  (   ) Tec. Hardware TR  
(   ) Coord. Créd. Cobrança  (   ) Ger.Ind. Commodities  (   ) Tec. Implementos  
(   ) Coord. Desenvolvimento  (   ) Ger.Reg. de Vendas (   ) Tec. Segurança Trabalho  
(   ) Coord. Distribuição  (   ) Guarda Segur. Patrim.  (   ) Técnico Eletro-Mecânico  
(   ) Coord. Jurídico  (   ) Instrumentista  (   ) Técnico Telefonia  
(   ) Coord. Marketing  (   ) Instrutor  (   ) Telefonista 
(   ) Coord. Merc. Intern.  (   ) Jovem Aprendiz  (   ) Torneiro Mecânico  
(   ) Coord. O&M  (   ) Laboratorista  (   ) Vendedor 
(   ) Coord. Oper. Financeiras  (   ) Líder  (   ) Vendedor Contas Esp. 
(   ) Coord. Operacional  (   ) Lubrificador  (   ) Zelador  
 

 
5. Quanto tempo esta na organização: 

(    ) Menos de 6 meses  (    ) De 6 meses a 1 ano 
(    ) De 1 ano a 2 anos   (    ) De 2 anos a 4 anos 
(    ) Acima de 4 anos 
 

BLOCO II – EDUCAÇÃO CORPORATIVA - PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

 
6. O intervalo em que ocorre o processo de educação corporativa é: 
(    ) Diário      (    ) Semanal  
(    ) Quinzenal  (    ) Mensal  
(    ) Anual 
 
 
7. A freqüência com que ocorre o processo de educação corporativa é: 
(    ) Sempre acontece   (    ) Quase sempre acontece 
(    ) Algumas vezes acontece  (    ) Dificilmente acontece 
(    ) Nunca acontece 
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8. Enumere de 1 a 5, considerando o grau de escolha pela organização, para abordagem 
dos temas na educação corporativa, entendendo que 1 representa o principal tema 
abordado e 5 o tema menos abordado. Os temas abordados estão relacionados a: 

(    ) uso de equipamentos e técnicas no processo produtivo e comercial da cooperativa 
(    ) capacitação para a prática cooperativista 
(    ) questões voltadas para gestão organizacional (resolução de conflitos, equipe, 

motivação, administração do tempo, relacionamento interpessoal, gestão da 
comunicação) 

(    ) informações ao público geral sobre as vantagens da cooperação organizada 
(    ) história das cooperativas 
 
9. Considerando a questão do enunciado 3, de acordo com a sua resposta, avalie a 

aplicabilidade da temática para sua melhoria profissional. 
(    ) Muito aplicável    (    ) Bastante aplicável 
(    ) Razoavelmente aplicável  (    ) Pouco aplicável 
(    ) Nenhuma aplicação 
 
10. O modo de recrutamento para o processo de educação corporativa (treinamento) é feito: 
(    ) por adesão voluntária   (    ) por indicação 
(    ) por convite    (    ) por convocação 
(    ) por necessidade pessoal 
 
 
Bloco III – METODOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
 
11. Entende-se por metodologias de aprendizagem as praticas para disseminação do 

conhecimento. Em anexo consta à metodologia e seu respectivo conceito. Leia 
atentamente cada metodologia e assinale com um X a opção que melhor descreve a sua 
resposta. 

 
 
 

LEGENDA:   
(1) Conheço totalmente 
(3) Não tenho certeza 
(5) Desconheço totalmente 

(2) Conheço parcialmente  
(4) Desconheço parcialmente 
 

1 2 3 4 5 

Auto-instrução      
Exposição      
Debate      
Demonstração      
Estudo de caso      
Dramatização      
Instrução programada      
Workshop      
Oficinas de trabalho      
Benchmarking      
Job Rotation      
Participação em projetos       
Jogos      
Comunidades de pratica      
Coaching      
E-learning      
Aprendizado por investigação       



 114 

Anexo 1 - Explicação termos – Metodologias de aprendizagem 
 

Metodologia de 
Aprendizagem 

Conceito 

Auto-instrução 
Método de aprendizagem autodirigida, que permite a assimilação de 
informações. Acontece por meio de leitura, pesquisa especifica e 
investigação de temas de canais de comunicação e informação. 

Exposição 
Conteúdo apresentado por meio de explanação oral. Acontece por 
meio de aulas tradicionais, simpósios, painéis, treinamentos, cursos, 
seminários e congressos. 

Debate 

Possibilita a reflexão conjunta dos conhecimentos obtidos, mediante 
exposição, leitura, apresentação de casos internos externos, 
construção de soluções para o negócio ou para problemas 
específicos. 

Demonstração 
È aplicada ao ensino de habilidades manuais, rotinas de trabalho e 
no emprego de tecnologias. Exige planejamento, sistematização das 
etapas e conhecimento específico por parte do facilitador. 

Estudo de caso 

Método de apreciação de casos organizacionais específicos. 
Caracteriza-se por observação de fatos reais, por meio da 
constatação dos resultados obtidos e pela análise de situações 
enfrentadas. Pode ser apresentada por escrito ou oral; individual ou 
em grupo. 

Dramatização 
Técnica que utiliza a simulação para a transferência de 
conhecimento e habilidades por meio da representação de situações 
reais. 

Instrução 
programada 

Prática individualizada de aprendizagem, por meio de apresentação 
de textos, com questões a serem respondidas pelo participante. 

Workshop 
Realização de um evento que pode ser apresentado por uma ou 
mais pessoas, com domínio do tema a ser abordado. 

Oficinas de 
trabalho 

São implementadas com a participação de grupos com interesses 
afins, na perspectiva da construção compartilhada, que pode ser de 
produtos, programas, projetos, documentos e outros. O objetivo 
consiste em uma aplicação de área do conhecimento e traga 
resultados concretos para a demanda pre existente.  

Benchmarking 
Técnica de observação das experiências vivenciadas em outras 
organizações com o propósito de aprendizagem e adaptação das 
práticas corporativas. Visa identificar as melhores e piores práticas. 

Job Rotation 

Consiste na técnica que favorece o maior aprendizado no trabalho. 
Propicia, aos profissionais, atuação em varias funções e áreas com 
a finalidade de estimular maior comprometimento e ampliação da 
visão de interdependência na obtenção de resultados 
organizacionais.  

Participação em 
projetos  

Metodologia de aprendizagem utilizada mediante a própria 
participação do individuo nos projetos. Tem como vantagem 
proporcionar ao empregado oportunidade de aprendizagem rápida, 
em função do monitoramento do desenvolvimento de suas 
competências.  

Jogos 

Técnica regida por enfoques epistemológicos diferenciados.com a 
tendência de humanização das organizações, a ênfase atual dos 
jogos esta no caráter de cooperação, que promove a experiência 
vivencial de sentimentos de solidariedade e união entre os 
participantes.   

Comunidades de 
prática 

Consiste em grupos que se reúnem voluntariamente para partilhar 
experiências, idéias e melhores praticas, voltadas para a solução de 
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problemas, com finalidade de aprimorar competências em ampliar 
conhecimentos. 

Coaching 

Metodologia que promove o acompanhamento e a orientação por 
meio de diálogos, com foco na pessoa na sua aprendizagem, no 
desenvolvimento de competências, no seu desempenho, nos 
resultados a serem alcançados, no futuro e na liderança renovadora. 
Objetivos em curto prazo e fundamentados em um processo 
continuo de feedback em face dos resultados alcançados e do que 
se propõe a atingir junto ao interessado. 

E-learning 

Esta alicerçada nas seguintes premissas: democratização do acesso 
ao conhecimento; favorecimento da autonomia na aprendizagem; 
promoção do ensino inovador; incentivo a educação continuada e 
redução de custos. Pode ser disponibilizada através de vídeo 
conferencia (comunicação simultânea em tempo real em diferentes 
locais). Correio eletrônico (comunicação efetiva, por meio de envio 
de mensagens) e internet.   

Aprendizado por 
investigação  

E uma metodologia que estimula a maturidade emocional, por 
permitir que os interessados assumam seu processo de 
aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com seus interesses e 
expectativas.  

Fonte: Baseado em Pacheco (2005). 
 
Educação Corporativa – entende-se como processo de desenvolvimento e educação do 
colobarador na organização. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu ___________________________________________________________, 

RG ou CPF nº ________________________________, concordo em 

participar do estudo “Caso Cocamar/PR – uma análise da disseminação 

do conhecimento”, que tem por objetivo analisar se o processo do 

conhecimento gestado nesta cooperativa mantém o sentido original do 

princípio cooperativista: educação, conhecimento e informação. 

Fui informado que será utilizado questionário e que este estudo tem caráter 

acadêmico e científico, sendo conduzido pela pesquisadora Charlanne 

Kelly Elias B. Piovezan, RG n. 6019790-3 e CPF n. 819854799-15, do 

curso de Mestrado em Administração da Universidade Metodista de São 

Paulo. 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de 

ordem psicológica ou física e que minha privacidade será preservada. A 

participação na pesquisa não oferece riscos ou danos a minha integridade 

física ou emocional, o que exime o pagamento de indenizações. 

Concordo que os dados sejam publicados com fins acadêmicos ou 

científicos, desde que seja mantido o sigilo sobre a minha participação. 

Estou ciente de poderei abandonar esta pesquisa e retirar meu 

consentimento, se assim eu desejar, em qualquer fase da pesquisa, 

bastando para isso comunicar minha decisão, sem penalização alguma e 

sem qualquer tipo de prejuízo. 

Maringá, _______ de ________________ de 2008. 

 

_________________________________________     

             Assinatura do participante   

 

_________________________________________ 

             Assinatura da testemunha 
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Protocolo de Estudo de Caso: COCAMAR 

1. Visão Geral 
Estudo Organizacional   ⇒ Aplicação da Pesquisa  ⇒    Análise 
2. Questão do Estudo de Caso 
O processo do conhecimento gestado na cooperativa COCAMAR mantém o sentido original 
do princípio cooperativista: educação conhecimento e informação? 
3. Procedimentos para Coleta e Análise de Dados 
Estudo Organizacional Aplicação do Questionário Análise e Interpretação 

Levantamento bibliográfico 
Análise da documentação 

Avaliação Comitê de Ética Levantamento dos dados 

Entrevistas Aplicação do Questionário 
Interpretação e Análise 

Resultados 
4. Cronograma de Desenvolvimento 
Fases Procedimentos Metodológicos Período 

Apresentação do projeto à instituição pesquisada out/2007 
Aprovação do projeto pela instituição out/2007 
Levantamento de documentos para caracterização da 
instituição 

nov/2007 

Levantamento da base conceitual para fundamentação do 
tema proposto 

ago/set/out 
2007 

Caracterização da organização proposta para a pesquisa out/2007 
Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UMESP dez/2007 
Cadastro da pesquisa no portal do SISNEP nov/2007 

E
s
tu
d
o
 O
rg
a
n
iz
a
c
io
n
a
l 

Qualificação do projeto de pesquisa dez/2007 
Estruturação do instrumento de pesquisa nov/2007 
Apresentação do modelo preliminar do instrumento de 
pesquisa 

dez/2007 

Aprovação do instrumento pela banca de qualificação dez/2007 
Aplicação experimental para validação do instrumento (piloto) dez/2007 
Validação do instrumento por parte dos especialistas (piloto) dez/2007 
Apresentação do roteiro proposto para entrevista dez/2007 
Aprovação do roteiro proposto para entrevista pela banca de 
qualificação 

dez/2007 

Capacitação dos auxiliares de pesquisa fev/2008 

A
p
li
c
a
ç
ã
o
 d
a
 P
e
s
q
u
is
a
 

Aplicação do instrumento de pesquisa na organização 
fev/mar/abr 

2008 
Levantamento dos dados obtidos pela pesquisa abr/2008 
Interpretação dos dados obtidos abr/2008 
Correlação das informações obtidas na pesquisa com a 
literatura em questão 

mai/2008 

Conclusão da análise dos dados mai/2008 A
n
á
li
s
e
 e
 

In
te
rp
re
ta
ç
ã
o
 

d
o
s
 D
a
d
o
s
 

Redação e apresentação do trabalho científico mai/jun 2008 
5. Plano para o Relatório do Estudo de Caso 
1. Apresentar os dados obtidos com os respondentes no que se refere ao modo de 
disseminação do conhecimento 
2. Confrontar a informação com a literatura existente 
3. Apresentação do resultado obtido na pesquisa para o programa de pós-graduação e 
para a instituição pesquisada 
Fonte: A autora. 
 

 


