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Groucho Marx 
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RESUMO 

 
 
O objetivo geral deste estudo foi analisar a aplicabilidade do modelo de alocação de 

recursos financeiros em Treinamento e Desenvolvimento (T&D) utilizado pelo 
SESCOOP/PR nas cooperativas agropecuárias. Uma das finalidades do 
SESCOOP/PR é a prática no que se refere à capacitação e formação dos 

empregados e cooperados das cooperativas, e como suas ações têm conseguido 
responder efetivamente às demandas de treinamento e desenvolvimento (T&D), com 
o intuito de maximizar os resultados das cooperativas via desempenho de indivíduos. 

Para atingir o objetivo do trabalho, foi utilizado o método descritivo e exploratório. 
Quanto ao delineamento das cooperativas pesquisadas, as 26 respondentes foram 
agrupadas em 4 clusters por grau de similaridade. Após a análise de dados, como 

principal resultado dessa pesquisa, foram propostas melhorias no modelo, 
permitindo aprimoramentos que serão úteis aos gestores das cooperativas 
agropecuárias e de outros tipos de empresas para melhorarem o processo de 

alocação de recursos financeiros em T&D, sendo possível comprovar a 
aplicabilidade do modelo de alocação de recursos financeiros em treinamento e 
desenvolvimento do SESCOOP/PR nas cooperativas agropecuárias.  

 
Palavras-chave: alocação de recursos financeiros para treinamento e 
desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, SESCOOP/PR, cooperativas 

agropecuárias, educação corporativa.  
 

 



ABSTRACT 

 
 
The main objective of this study was to analyze the applicability of the model of 

financial resources allocation in Training and Development (T&D) used by 
SESCOOP/PR’s in the agricultural cooperatives. One of SESCOOP/PR’s purposes is 
acting on training and education of cooperatives’ employees and associates, and 

how these actions have been able to respond effectively towards training and 
development demands (T&D), to maximize unions’ results through individuals’ 
performances. To achieve this goal, a descriptive and exploratory method was used. 

Regarding the surveyed cooperatives, 26 respondents were grouped into four 
clusters by similarity degrees. After data analysis, as the main result of this research, 
improvement proposals for the model have been made, allowing enhancements that 

will be useful to managers of agricultural unions and other types of companies, which 
seek to upgrade their process of allocating financial resources in T&D, being able to 
prove the applicability of SESCOOP/PR’s model of financial resources allocation in 

training and development in the agricultural cooperatives. 
 
 

Keywords: financial resources allocation in training and development , training 
and development, Sescoop/PR, agricultural cooperatives, corporate education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, é constante a busca pelo aperfeiçoamento de atividades 

cotidianas, principalmente em ambientes profissionais, em que se necessita produzir 

mais e melhor a todo o momento. Essa prática não é recente, pois são evidenciados 

processos similares desde a Idade Média, quando os artífices se agrupavam em 

organizações hierarquizadas chamadas de Corporações de Ofício, que, de acordo 

com Vianna (1991), constituíam-se em mecanismos de reserva de mercado e 

instrumentos de evolução das técnicas e conhecimentos próprios de cada atividade. 

A crescente complexidade dos sistemas produtivos demanda a ampliação da 

competitividade, exigindo esforços evolutivos e direcionando as pessoas em busca 

de melhoria de desempenho em um processo contínuo de aprendizagem. Portanto, 

os ambientes organizacionais resultantes desse contexto exigem maior nível de 

qualificação e um adequado desempenho profissional, determinando maior 

integração entre a concepção e a execução dos trabalhos. Esse clima de constante 

instabilidade foi abordado de diversas maneiras, ao longo da evolução da 

Administração como ciência, ao tratar das necessidades de aperfeiçoamento.  

No início do século XX, segundo Taylor (1986), os próprios operários 

selecionavam os métodos para a realização de suas tarefas, cabendo ao 

empregador apenas identificar o que julgasse mais adequado e disseminá-lo, 

normalmente de maneira impositiva, não possibilitando quaisquer questionamentos. 

Nessa esteira, multiplicaram-se as pesquisas que abordam políticas e práticas de 

gestão de pessoas, culminando com o estudo de Goldstein (1991), que previu a 

necessidade de um gerenciamento mais sofisticado da força de trabalho, o que 

posteriormente foi denominado como área de Treinamento e Desenvolvimento (T&D).  

A administração dos processos de educação, de treinamento e de 

desenvolvimento atualmente integram aspectos tecnológicos e humanos na sua 

construção e essa integração perpassa diversas áreas das organizações. As 

metodologias de avaliação de T&D provocam confronto entre múltiplos fatores do 

ambiente externo, forçando as empresas a reagirem com rapidez. Em paralelo, a 

natural instabilidade do ambiente interno requer dos gestores e da direção 
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delegação de poderes para tomada de decisão, o que pode exigir reavaliação do 

modelo de gestão adotado.  

De acordo com dados da pesquisa O Retrato do Treinamento no Brasil 

2013/2014, da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), 

respondida em 2014 por profissionais de recursos humanos de aproximadamente 

600 empresas de atividades e porte distintos, o valor médio investido anualmente 

por treinando cresceu 9% em relação ao período anterior. O investimento anual 

médio de T&D por funcionário observado no Brasil em 2013/2014 foi de R$ 4.781,00. 

Esse fato mostra que os investimentos em educação empresarial no país estão 

suplantando a taxa média de crescimento econômico. Os resultados comprovam 

uma tendência na área: a preocupação cada vez maior de qualificar os 

investimentos realizados em T&D e seus impactos na gestão (ABTD, 2015). 

Tendo em vista que uma cooperativa é uma associação autônoma de 

pessoas que se unem voluntariamente para atender às suas necessidades e 

aspirações econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de 

propriedade conjunta (BOESCHE, 2005). As cooperativas estão inseridas no mesmo 

ambiente econômico e enfrentam os mesmos desafios das demais empresas 

mercantis ao tratarem do tema. Em face de tamanha importância dispensada e das 

altas quantias gastas com os programas de T&D por parte das cooperativas, este 

estudo pretende avaliar a qualidade das informações que vêm sendo a base do 

processo decisório dos gestores a respeito de quando, como e quanto investir em 

programas de capacitação.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) do 

Paraná tem como objetivo desenvolver a educação e a capacitação cooperativista 

profissional para o cooperativismo, a autogestão das cooperativas e o fortalecimento 

da causa cooperativista no Paraná (OCEPAR, 2015). É um órgão do Sistema S, sem 

fins lucrativos, com sede em Brasília-DF, sendo o braço da capacitação junto à 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). 

Investir na profissionalização de cooperados, conselheiros, empregados e 

familiares de cooperativas registradas e ativas no Paraná em seus ramos de 

atividade, atendendo às demandas das cooperativas no estado (OCEPAR, 2015). 

Suas linhas estratégicas de atuação são a formação profissional, o monitoramento 
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de cooperativas e a promoção social. Também desenvolve ações de capacitação 

norteadas em direções estratégicas do cooperativismo baseadas em seus valores e 

princípios, no que tange à formação e à capacitação, ao monitoramento das 

cooperativas e à promoção social, focalizados na promoção da autogestão das 

cooperativas, nas quais são traçadas metas contendo ações para a execução 

quanto ao público atendido.      

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O Sescoop/PR equipa o sistema cooperativo com o acompanhamento e a 

criação de cenários, com o objetivo de detectar mudanças e identificar tendências, 

abastecendo os gestores das cooperativas com informações para a tomada de 

decisão. O monitoramento do ambiente, interno e externo, é realizado por meio da 

coleta e análise de uma série de informações do mercado e das cooperativas, 

disponibilizadas no sistema autogestão (OCEPAR, 2015). 

Estando os investimentos em T&D entre os mais difíceis de serem alocados 

assertivamente, é primordial estudar e identificar um modelo mais adequado às 

cooperativas agropecuárias paranaenses para que, no momento do 

amadurecimento desses investimentos, o setor não deixe de usufruir dos benefícios 

esperados. Nesse panorama, emerge o problema de pesquisa: qual a aplicabilidade 

do modelo utilizado pelo Sescoop/PR para alocação de recursos financeiros de T&D 

nas cooperativas agropecuárias? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar a aplicabilidade do modelo de 

alocação de recursos financeiros em treinamento e desenvolvimento (T&D) utilizado 

pelo Sescoop/PR nas cooperativas agropecuárias. 

Para alcançar o objetivo geral, definiram-se os objetivos específicos descritos 

a seguir: 

a) Descrever os  fatores componentes do modelo de alocação de recursos 

financeiros em T&D do Sescoop/PR nas cooperativas agropecuárias. 
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b)  Avaliar a aplicabilidade do modelo de alocação de recursos financeiros de 

T&D nas cooperativas agropecuárias. 

c) Propor melhorias no modelo de alocação de recursos financeiros de T&D 

nas cooperativas agropecuárias. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

As organizações precisam estar atentas à aplicação das suas estratégias de 

forma compartilhada e instituir um ambiente em que as pessoas se sintam 

verdadeiramente motivadas para colaborar, participar e se arriscar na obtenção de 

vantagens competitivas sustentáveis. Diante desse novo cenário de competição, no 

qual a velocidade das mudanças se dá em escala global, é necessário capacidade 

de mobilização e compartilhamento de competências e o conhecimento precisa ser 

tratado como diferencial competitivo.  

O investimento em programas de T&D causa impactos positivos nos 

resultados da organização, torna-se um diferencial em uma realidade organizacional 

de constantes mudanças, cortes e reduções orçamentárias de pessoal e pressão por 

resultados (PALMEIRA, 2004). 

Complementarmente, a heterogeneidade de ramos, portes e grau de 

industrialização das cooperativas agropecuárias do Paraná corroboram para a 

adoção de um modelo que possibilite que o Sescoop/PR avalie de maneira mais 

assertiva a alocação de recursos financeiros de T&D, a fim de obter resultados 

quantitativos e qualitativos da aplicação dos recursos em treinamentos. 

O presente estudo estará circunscrito às cooperativas agropecuárias do 

estado do Paraná que têm acesso aos recursos de T&D de forma direta. Nas 

cooperativas agropecuárias estudadas, foi verificado como o modelo de alocação de 

recursos financeiros utilizado pelo Sescoop/PR em T&D é operacionalizado na sua 

realidade. 

De forma geral, pode-se dizer que esta pesquisa busca gerar duas 

principais contribuições: como justificativa teórica, ao considerar que a alocação 

de recursos de T&D gera consequências na estratégia corporativa da 

organização, mas que também pode ser uma relação de mútua causalidade, ou 
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seja, assim como o T&D influencia a estratégia, esta, por sua vez, influencia o 

T&D. E também como justificativa prática, ao verificar a aplicabilidade do modelo 

de alocação de recursos financeiros em T&D e a proposição de melhorias no 

referido modelo. 

O presente estudo se justifica, portanto, pela sua relevância a todos aqueles 

interessados na elaboração, no aperfeiçoamento e na disseminação do 

conhecimento no ambiente empresarial e suas implicações às partes interessadas. É 

importante ressaltar que as caracterizações e limitações que a relação trabalho-

educação impõe não serão diretamente tratadas, mas estarão permeando a 

pesquisa. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos que estão divididos da 

seguinte forma:  

No capítulo 1, será apresentado o assunto que ela abordará, o problema de 

pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa para a realização 

do presente estudo e a estrutura do trabalho. 

 

No capítulo 2, abordará a revisão do quadro teórico dos conceitos de 

cooperativas e a estrutura cooperativista no estado do Paraná, programa de 

autogestão, Sescoop/PR, educação, treinamento e desenvolvimento, desempenho 

organizacional, desempenho econômico e financeiro, desempenho estratégico, 

desempenho de recursos humanos, desempenho de treinamento e desenvolvimento 

(T&D) e descrição do modelo de alocação de recursos financeiros utilizado pelo 

Sescoop/PR. 

 

No capítulo 3, a metodologia apresentará o universo da pesquisa, os 

instrumentos de pesquisa, os procedimentos para a coleta de dados, a análise e a 

sistematização dos dados e as limitações da pesquisa. 
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No capítulo 4, será descrito o ambiente da pesquisa, os resultados do survey 

e a análise dos dados. 

 

Para concluir, no último capítulo, serão apresentados as considerações finais, 

as limitações, as referências e os apêndices do trabalho de dissertação.   

Na figura 1, será apresentada a estruturação da pesquisa, de forma integrada, 

para que o referido estudo seja conduzido de maneira coerente. A fim de que seus 

resultados sejam alcançados, faz-se necessário citar os passos a serem seguidos:  

Etapa I: é apresentado o contexto da pesquisa, sob que visão o modelo de 

aplicação de recursos do Sescoop/PR é operacionalizado na prática pelas 

cooperativas agropecuárias. 

Etapa II: neste tópico, o objetivo é levantar conceitos sobre os principais 

temas acerca do objeto de estudo e a sua relação com as cooperativas 

agropecuárias pesquisadas. 

Etapa III: o objetivo da pesquisa é responder qual a aplicabilidade do modelo 

utilizado pelo Sescoop/PR na alocação de recursos de T&D nas cooperativas 

agropecuárias. 

Etapa IV: para atingir o objetivo proposto, foi elaborado um questionário com 

base no referencial teórico e na descrição do modelo do Sescoop/PR. 

Etapa V: no fim deste trabalho, será possível avaliar a aplicabilidade do 

modelo e proposição de melhorias. 
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Figura 1: Estruturação da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, é relacionado o problema de pesquisa com abordagens mais 

amplas encontradas na literatura e são apresentados alguns argumentos para a 

clarificação da importância da pesquisa proposta. Dos formatos possíveis de uma 

fundamentação teórica, esta se configura como teórico-empírica, na qual o 

pesquisador aborda e apresenta as teorias relacionadas com o problema de 

pesquisa em investigação, diferentemente de uma fundamentação integrativa, em 

que o pesquisador simplesmente apresenta sumários de pesquisas passadas 

(COOPER, 1984). 

Apresentam-se uma análise sobre o Sescoop/PR, explorando a 

contextualização da organização do sistema cooperativista no estado do Paraná, o 

cenário para a criação do S do cooperativismo e fundamentações teóricas que 

sustentam a aplicabilidade de um modelo de alocação de recursos financeiros de 

T&D que seja suficientemente padronizado, que possa ser aplicado a um conjunto 

de cooperativas agropecuárias e que permita gerar um artefato para atribuir 

assertivamente recursos financeiros em T&D. 

 

2.1 COOPERATIVAS E A ESTRUTURA COOPERATIVISTA NO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

O cooperativismo é uma forma de organização econômica da sociedade, 

criado na Europa no século XIX, caracterizando-se como uma forma alternativa de 

ajuda mútua por meio de atos de cooperação e parceria. Nesse sentido, significa 

pessoas unidas voluntariamente para satisfazer necessidades econômicas e sociais 

em comum, por meio de uma empresa de propriedade conjunta e de gestão 

democrática (BOESCHE, 2005). 

As sociedades cooperativas se inserem nesse contexto, mas se diferem das 

sociedades de capital devido ao seu desenho organizacional fundamentado em 

ideologia e doutrina própria, sendo regidas no Brasil por uma legislação específica – 

Lei N° 5.764, de 16 de dezembro de 1971. As decisões de propriedade, como o 

voto, quórum de assembleia geral e distribuição dos resultados chamados de 
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“sobras” na cooperativa, são baseadas na pessoa cooperada, diferentemente das 

sociedades de capital, em que essas ações são proporcionais ao capital que cada 

investidor tem aplicado na organização. Sendo assim, a forma particular de 

organização em empresa cooperativa faz com que ela busque maximizar os serviços 

aos seus associados, e não os resultados das operações, o que pode afastá-la da 

maximização de resultados e do ótimo econômico (BIALOSKORSKI NETO, 2012). 

A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida (RODRIGUES, 1999). Segundo Jäger (1994), a 

cooperativa, dentro da economia de mercado, não implica que ela seja uma 

empresa, mas que tenha uma empresa, capacitando-se, com isso, a beneficiar os 

seus cooperados economicamente por meio de atividades de mercado. Dessa 

forma, a empresa que é propriedade de uma cooperativa serve, de acordo com a 

sua finalidade, exclusivamente aos seus sócios. A empresa cooperativa não precisa 

identificar-se com a localidade onde está inserida, em uma primeira instância, mas, 

sim, com o grupo de pessoas que se associaram em torno de um objetivo comum. A 

cooperativa se constitui, portanto, em uma sociedade que deve criar vantagens 

competitivas para aqueles que nela cooperam ativamente. 

Desde a sua constituição, a Organização das Cooperativas do Estado do 

Paraná (Ocepar) incorporou por antecipação, em sua estrutura estatutária, os 

fundamentos jurídico-legais contidos no projeto de lei que tramitava no Congresso 

Nacional e que resultou, após sua promulgação, na lei cooperativista 5.764, com 

vigência no país a partir de 16 de dezembro de 1971. Essa lei geral que atendia 

todos os ramos cooperativistas era tecnicamente bem estruturada, funcional, 

avançada para os padrões da época, em sua vertente voltada à promoção das  

demandas econômicas das cooperativas, e alinhada fielmente aos princípios e 

valores consagrados pelo cooperativismo mundial, defendidos pela Aliança 

Cooperativista Internacional (ACI). A lei criava um sistema federativo único de 

representação cooperativista, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 

com representação nacional, e Organizações de Estados e do Distrito Federal  

(OCEs), com organizações estaduais e atribuições iguais às da OCB nas áreas de 
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suas jurisdições. Todavia, a lei mantinha o cooperativismo tutelado pelo Estado, 

quanto à autorização de funcionamento e suas alterações, fiscalização e com total 

poder discricionário de intervenção na vida da sociedade cooperativa, 

diferentemente do tratamento dispensado pelo Estado às demais sociedades 

empresárias de prestação de serviços e mercantis. Esse regime de tutela pelo 

Estado foi posteriormente revogado pela Constituição Federal de 1988, a qual 

concedeu ao cooperativismo poder na forma da lei e responsabilidade de sua 

própria autogestão (OCEPAR, 2015). 

O Brasil vivenciava, à época, os efeitos da reestruturação política, social e 

econômica da substituição de importações imposta pelo regime militar implantado 

desde a década de 1960. Esse era o ambiente político e social no qual ocorreu a 

formatação do programa de autogestão, que teve como uma de suas vertentes o 

propósito de modernizar as infraestruturas legais, produtivas e sociais das 

cooperativas. 

Dentro dessa estratégia, também estava inserida a modernização do 

agronegócio brasileiro, com ênfase na organização dos agricultores e da produção 

agrícola, focada no abastecimento do mercado interno e na geração de excedentes 

de produção. A participação das cooperativas no setor agroindustrial cresceu 

significativamente. Essas instituições passaram a participar de todas as etapas da 

produção agrícola, verticalizando a produção por meio da industrialização, obtendo, 

assim, produtos com maior valor agregado (FAJARDO, 2006). 

O modelo cooperativista consolidado, todavia, surgiu a partir da década de 

1970, quando foram desenvolvidos os Projetos de Integração de Cooperativismo 

(PICs), inicialmente implantados nas regiões oeste e sudoeste, com a denominação 

de Projeto Iguaçu de Cooperativismo (PIC); na sequência o Projeto Norte de 

Cooperativismo (Norcoop), implantado na região norte e noroeste, em 1974; e 

finalmente o Projeto Centro-Sul de Cooperativismo (Sulcoop), em 1976, envolvendo 

as cooperativas das regiões do centro, leste e sul do Paraná (RICKEN, 2009). 

Os Projetos de Integração foram importantes para a formatação do modelo de 

cooperativismo paranaense e são citados com frequência em publicações e por 

dirigentes que participaram do processo inicial de planejamento do cooperativismo 

paranaense (RICKEN, 2009).  
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Pode-se resumir a evolução temporal do cooperativismo paranaense como 

fruto da incorporação das experiências cooperativistas vivenciadas pelos imigrantes 

europeus de diferentes etnias, com destaque para as cooperativas agropecuárias de 

colonização, autossustentadas pelas comunidades assentadas e, posteriormente 

com o surgimento das cooperativas de cafeicultores e de produção agrícola e 

agroindustriais, fomentadas pelo poder público ou constituídas a partir de iniciativas 

privadas. 

A figura 2 demonstra o desenvolvimento do cooperativismo no estado do 

Paraná, a evolução dos seus órgãos de administração, educação e 

profissionalização das pessoas que compõem o sistema cooperativista. 

 

Figura 2: Linha do tempo do cooperativismo paranaense 

 

Fonte: Ocepar (2015). 

 

Dessa forma, podem-se identificar importantes fases no desenvolvimento do 

cooperativismo paranaense. A primeira inicia com a criação da Ocepar e vai até 

1988, com a promulgação na nova Constituição do Brasil, que é uma fase de 

estruturação e desenvolvimento. A segunda fase vai de 1988 até o surgimento do 

Sescoop/PR, em 1999, que é uma fase de maturidade e adaptação à nova ordem 

econômica mundial. E a terceira e última fase ocorre a partir da atuação do 

Sescoop/PR, que é a fase do desenvolvimento educacional e da profissionalização 

do cooperativismo paranaense.  

Para melhor entender essa relação, será analisado, na sequência, o 

programa de autogestão do cooperativismo brasileiro. 
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2.1.1 Programa de Autogestão 

 

Em 1991, a Ocepar, por deliberação de sua assembleia geral, criou o 

Programa de Autogestão, vinculando todas as cooperativas registradas. Esse 

programa prevê o monitoramento permanente das cooperativas por meio do Sistema 

de Acompanhamento das Cooperativas (SAC). Também coloca à disposição da 

sociedade interessada uma incubadora de cooperativas para orientar a constituição 

de novas cooperativas e um Programa de Desenvolvimento de Cooperativas 

(Procoope), incumbido de prestar orientação e assistência técnica às pequenas 

cooperativas em fase de estruturação (OCEPAR, 2015).  

A autogestão reflete um desejo das cooperativas, manifesto por ocasião do X 

Congresso Brasileiro de Cooperativismo, em março de 1998, que determina que a 

criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independe de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento (OCEPAR, 

2015). 

Visando manter a qualidade da gestão das cooperativas, credibilidade perante 

terceiros, transparência perante o quadro social e, principalmente, a garantia da 

continuidade da cooperativa, cumprindo seus objetivos sociais, é necessário o 

monitoramento da empresa cooperativa. Vários instrumentos combinados são 

utilizados com esse objetivo, separando-os segundo a sua natureza e necessidade 

de especialização profissional, a fim de garantir que o trabalho surta os efeitos que 

se deseja, com maior resultado e menor dispêndio financeiro possível.  

O estabelecimento desses instrumentos de controle deve ser entendido como 

ferramenta de administração, e não como mera fiscalização. O que se deseja é 

proporcionar melhores condições para que a cooperativa possa, de fato, ser uma 

sociedade democrática e que atenda aos anseios de seus cooperados, sem perder 

de vista o mercado (OCEPAR, 2015). É preciso despertar os órgãos da cooperativa 

para o processo de autogestão, liberando as cooperativas da ação “fiscalizadora 

estatal” que tem se mostrado ineficiente, porque as entidades estatais não dispõem 

de recursos financeiros e humanos qualificados e suficientes para a realização da 

fiscalização (KOSLOVSKI, 1994).  

 



30 

 

2.2 SESCOOP/PR 

 

Em 1942, o mundo passava por grandes transformações: guerras, o comércio 

internacional aflorando e o Brasil discutindo qual seria a melhor política 

desenvolvimentista para o país. O conde Ermelino Matarazzo, o maior empresário 

brasileiro da época, reuniu-se com seus colegas industriais na Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) e levou a proposta de que os empresários financiassem 

o desenvolvimento sem esperar que o governo efetivasse alguma ação nesse 

sentido. Assim, naquele ano surge o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), com uma ideia de criar um projeto de desenvolvimento industrial, e não 

somente com o intuito de suprir necessidades de uma mão de obra qualificada para 

a indústria (MANFREDI, 2002). 

Em 1946, surge o Serviço Social do Comércio (SESC) com o objetivo de fazer 

um trabalho de assistência social e de saúde aos trabalhadores e familiares do 

comércio. Na esteira da criação do SENAI, a Confederação Nacional do Comércio 

(CNC) criou o seu próprio sistema, o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Comércio (SENAC). O objetivo era o mesmo: que os próprios empresários 

financiassem o desenvolvimento do setor terciário da economia (MANFREDI, 2002).  

O Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) foi 

criado em 1972 e é uma instituição na qual os empresários compartilham a gestão 

com o governo e trabalhadores. O SEBRAE oferece às micro e pequenas empresas 

condições necessárias para que possam sobreviver, prosperar e contribuir 

ativamente para o crescimento do país por meio da geração de emprego e renda 

(MANFREDI, 2002). 

Em 1991, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) cria o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), instituição que acumula ações de 

formação profissional e promoção social dos trabalhadores rurais. Em 1995, surge o 

Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(Sest Senat), uma demanda da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), para 

atender os trabalhadores em transportes (MANFREDI, 2002).  

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 149, três tipos de contribuições 

que podem ser instituídas exclusivamente pela União: contribuições sociais, 
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contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuição de interesse das 

categorias profissionais ou econômicas. As receitas arrecadadas são repassadas a 

entidades, na maior parte de direito privado, que devem aplicá-las conforme previsto 

na respectiva lei de instituição. As entidades em questão estão apresentadas no 

quadro 1. 

 

Quadro 1: Entidades do Sistema S 

Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Sesi Serviço Social da Indústria 

Senac Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 

Sesc Serviço Social do Comércio 

DPC Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha 

Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas 

Fundo Aeroviário Fundo Vinculado ao Ministério da Aeronáutica 

Senar Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

Sest Serviço Social de Transporte 

Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

Sescoop Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

Fonte: Adaptado de Manfredi (2002). 

 

Para viabilizar todo esse sistema, as empresas vinculadas recolhem 

compulsoriamente 2,5% sobre o valor bruto da folha de pagamento, que é feito 

diretamente para o INSS, o qual faz o repasse às entidades destinatárias nesta 

ordem: para as entidades de ensino e profissionalização 1,5% e para as entidades 

de promoção social 1,0%. As instituições do Sistema S são geridas por conselhos de 

administração formados por empresários que fazem a gestão financeira e 

administrativa do sistema, mediante a fiscalização do Tribunal de Contas da União 
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(TCU) e da Corregedoria Geral da União (CGU) (OCEPAR, 2015). São consideradas 

entidades paraestatais, responsáveis pelo ensino, formação profissional, 

organização e promoção social dos trabalhadores (MANFREDI, 2002).  

Para Mello (2009, p. 159), a entidade paraestatal configura-se como:  

Sujeito não estatal, isto é, de direito privado, que, em paralelismo com o 
Estado, desempenha cometimentos que este poderia desempenhar por se 
encontrarem no âmbito de interesses seus, mas não exclusivamente seus. 
Caracterizam-se pelo fato de que o Poder Público enfaticamente os assume 
como colaboradores, emprestando-lhes o significativo amparo de colocar a 
seu serviço o poder império de que dispõe ao instituir tributo em favor deles, 
como ocorre justamente com os chamados serviços sociais autônomos, 
circunstância esta que lhes confere uma peculiar singularidade entre os 
sujeitos alheios à administração indireta que concorrem para objetivos 
sociais de interesse público. 

 

O Sescoop/PR foi criado pela Medida Provisória N° 1.715, de 03/09/1998, e 

pelo Decreto N° 3.017, de 06 de abril de 1999, e tem como objetivo desenvolver a 

educação e a capacitação cooperativista profissional para o cooperativismo, a 

autogestão das cooperativas e o fortalecimento da causa cooperativista no Paraná 

(OCEPAR, 2015). É um órgão do Sistema S, sem fins lucrativos, com sede em 

Brasília-DF, sendo o braço da capacitação junto ao Sindicato e Organização das 

Cooperativas Brasileiras no Estado do Paraná (Ocepar) (OCEPAR, 2015). 

Essa organização está presente em todas as 27 unidades federativas do país, 

sempre ligadas à OCB, sendo o Sescoop ligado às ações de educação profissional e 

a OCB de representação política, sindical e institucional (OCEPAR, 2015). Em linhas 

gerais, a unidade nacional do Sescoop é responsável pela normatização de 

procedimentos e pela definição das linhas de atuação a serem adotadas pelas 

unidades estaduais. Estas, por sua vez, devem seguir essas diretrizes sem, contudo, 

deixar de atender às demandas específicas de sua região. 

O Sescoop/PR tem como objetivo investir na profissionalização de associados, 

conselheiros, empregados e familiares de cooperativas registradas e ativas no 

estado em seus ramos de atividade, atendendo às demandas das cooperativas no 

Paraná, nas linhas estratégicas de formação profissional, monitoramento de 

cooperativas e promoção social. Desenvolve ações de capacitação norteadas por 

direções estratégicas do cooperativismo baseadas em seus valores e princípios, no 

que tange à formação e capacitação, ao monitoramento das cooperativas e à 

promoção social, todos focados na promoção da autogestão das cooperativas, nas 
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quais são traçadas metas contendo ações para a execução quanto ao público 

atendido (OCEPAR, 2015). 

A Gerência de Desenvolvimento Humano (GDH) do Sescoop/PR tem como 

atribuições operacionalizar as ações de formação profissional cooperativista e 

promoção social do Sescoop/PR junto aos empregados, cooperados, dirigentes e 

familiares das cooperativas beneficiárias do Paraná. Objetiva, ainda, assistir às 

sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de 

treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua do seu público 

beneficiário. O Sescoop/PR na área de desenvolvimento humano desenvolve suas 

ações em parceria com as cooperativas contribuintes, mediante a execução de 

eventos centralizados, que são ações desenvolvidas conjuntamente para duas ou 

mais cooperativas, promovendo-se a intercooperação entre elas, e descentralizados, 

que são aqueles desenvolvidos para uma única cooperativa, mediante a assinatura 

de um termo de parceria, atendendo às suas necessidades individuais (OCEPAR, 

2015).  

A boa gestão de recursos públicos pressupõe não apenas conformidade dos 

procedimentos adotados com a lei, mas, também, eficácia, eficiência e efetividade 

das ações, cabendo, por conseguinte, a prestação de contas evidenciarem sob tais 

aspectos a gestão realizada. Além disso, a boa gestão de recursos públicos requer 

uma análise de desempenho (análise da eficácia, eficiência, efetividade e 

economicidade da gestão com relação a padrões administrativos e gerenciais 

expressos em metas e resultados negociados com a administração superior ou 

definidos nas leis orçamentárias) e da capacidade dos controles internos de 

minimizar riscos e evitar falhas e irregularidades (SESCOOP, 2004).  

O Sescoop/PR utiliza indicadores para monitorar e avaliar o desempenho, 

acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na 

qualidade dos serviços prestados e necessidade de correções e de mudanças de 

rumos. Utiliza métricas e indicadores qualitativos e quantitativos para avaliar o 

desempenho da gestão (SESCOOP, 2004). 

Para uma melhor avaliação de desempenho e dos resultados alcançados, 

bem como a correta aplicação dos recursos, apresentam-se, na sequência, os 

indicadores de gestão de desenvolvimento humano. Os indicadores foram 
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classificados e serão apresentados em quatro grupos distintos, segundo o Sescoop 

(2004): 

 

1. Indicadores de desempenho: medem o desempenho das atividades do 

Sescoop/PR, comparativamente com os exercícios anteriores, no que diz respeito ao 

número de eventos, número de participações, carga horária e investimentos 

realizados.  

2. Indicadores de eficiência: medem a aplicação dos recursos, calculando os valores 

médios investidos, tanto em capacitação profissional quanto em promoção social, 

por evento, por participante e por hora-aula.  

3. Indicadores de eficácia: avaliam os resultados da capacitação profissional e da 

promoção social, previstos e realizados, no que diz respeito a eventos, participações, 

carga horária e investimentos, além de comparar a carga horária por evento e as 

participações por evento.  

4. Indicadores de efetividade: têm por objetivo calcular o percentual de evolução dos 

resultados das avaliações dos eventos de capacitação profissional e de promoção 

social. Medem a evolução do conhecimento dos participantes de treinamentos 

proporcionados pelo Sescoop/PR.  

Segundo o Guia Metodológico de Indicadores de Programas da Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI), o gestor público deve ter em 

mente que o que se pretende com a utilização de indicadores de desempenho não é 

produzir números, mas aferir resultados (BRASIL, 2010). 

Além do caráter de eficiência da operação, existe uma preocupação mais 

ampla e abrangente com a capacitação e desenvolvimento contínuo dos 

empregados das cooperativas por parte do Sescoop/PR. Na sequência são 

apresentados o histórico, a evolução, os conceitos e a importância da educação, 

treinamento e desenvolvimento.                   

 

2.3 EDUCAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema de aprendizagem surgiu em culturas antigas com o objetivo de 

proporcionar uma abordagem estruturada para a formação dos trabalhadores não 
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qualificados por mestres artesãos. Com o início da Era Industrial, a formação dos 

trabalhadores não qualificados passou por uma transformação intensa, em que a 

educação e a formação profissional surgiram para substituir o sistema de 

aprendizado tradicional. A divisão do trabalho em uma fábrica industrial resultou em 

tarefas de trabalho específicas que exigiam formação igualmente específica em um 

período de tempo muito mais curto (TAYLOR, 1986).  

Assim sendo as atividades de formação cresceram de forma metódica e 

formalizada. Os primeiros métodos de treinamento modernos reconhecíveis 

começaram a se desenvolver durante o século XIX. No início do século XX, surgiram 

processos ordenados de treinamento e desenvolvimento, devido a uma necessidade 

sem precedentes de precisão e trabalho em equipe, que exigiram profissionais 

qualificados e treinamentos focados no desempenho das atividades (SILVA, 2004). 

Na primeira metade do século XX, o treinamento foi impulsionado por três 

fatores primordiais: o aperfeiçoamento de padrões de trabalho, a influência das 

escolas comportamentais e seu efeito sobre a estratégia empresarial. Houve 

contribuição das escolas comportamentais na busca por uma maior produtividade do 

trabalhador, em que os valores humanos eram condicionantes, o que deslocou 

parcialmente o foco das tarefas laborais para o das relações e aspirações das 

pessoas nas organizações (SILVA, 2004). A inserção do treinamento na estratégia 

empresarial surge da comprobação de que o sistema de produção em massa exige 

especialização, métodos e técnicas de trabalho, preparação adequada dos 

trabalhadores e melhorias nas relações humanas no ambiente laboral. 

Borges-Andrade (2000) define o treinamento de pessoal como o esforço 

despendido pelas organizações para propiciar oportunidades de aprendizagem aos 

seus integrantes, cujo objetivo está incluído na identificação e superação de 

deficiências no desempenho de empregados, na preparação de empregados para 

novas funções e no treinamento para adaptação da mão de obra à introdução de 

novas tecnologias no trabalho. Borges-Andrade (2000) ainda inclui no conceito de 

treinamento a busca pela aquisição de habilidades atitudinais, descrevendo-o como 

a ação organizacional planejada de modo sistemático, que possibilite a aquisição de 

habilidades motoras, atitudinais ou intelectuais, tornando o indivíduo mais 

competente para desempenhar vários papéis, no presente ou no futuro. 
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Capacitar, não significa apenas dar mais informação e desenvolver 

habilidades, mas estabelece uma pré-condição do desenvolvimento. Em vista disso, 

será cada vez mais exigido que os esforços e investimentos em T&D tenham 

aplicação prática, deixem de ser um mero processo e se transformem em uma 

atividade econômica rentável, cuja efetividade será mantida por seus resultados 

(BOOG, 1999). 

Ampliando-se o termo “treinamento” para uma percepção mais abrangente, 

este deve ser compreendido como um sistema composto por elementos ou 

subsistemas que mantêm entre si e com o ambiente externo um estreito 

relacionamento de interdependência (ABBAD, 1999). Os elementos de composição 

desse sistema são a avaliação de necessidades de treinamento, o planejamento de 

treinamento e a avaliação do treinamento. Ainda, esses componentes devem 

comunicar-se entre si, assumindo que a avaliação de treinamento é a responsável 

pelo fornecimento de informações para aperfeiçoamento constante do sistema de 

treinamento.  

Para Tannenbaum e Yukl (1992), os treinamentos deveriam dar suporte à 

direção estratégica da organização e os objetivos de treinamento deveriam estar 

alinhados com os objetivos organizacionais. Portanto, o treinamento deve ser 

planejado a partir da identificação de necessidades estratégicas da organização, 

desenvolvendo-se como seu apoiador. Treinamento e desenvolvimento são 

considerados processos de melhoria contínua para enfrentar as mudanças 

dinâmicas no local de trabalho, devem ser adotados como vantagem competitiva da 

organização (MURRAY; CHAPMAN, 2003). 

O treinamento é um processo planejado para modificar a atitude, o 

conhecimento, a habilidade ou o comportamento por meio da experiência de 

aprendizagem para alcançar um desempenho eficaz em uma ou em diversas 

atividades. Seu objetivo é desenvolver as habilidades dos indivíduos e satisfazer as 

necessidades atuais e futuras da organização. A formação é um processo planejado 

que é usado para mudar conhecimentos, habilidades e atitudes, por meio da 

experiência de aprendizagem, a fim de alcançar desempenho efetivo em uma ou em 

um conjunto de atividades específicas. Essa definição liga processo de treinamento 

e planejamento com o treinamento como uma operação prevista, que visa alterar as 
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competências por meio da aplicação de experiência e educação (MURRAY; 

CHAPMAN, 2003). 

As primeiras manifestações teóricas sobre educação corporativa nasceram a 

partir da década de 1980, quando se percebeu a necessidade do alinhamento da 

estratégia de gestão de pessoas com a estratégia corporativa (EBOLI, 2004). Nesse 

novo cenário, originou-se a hipótese de que as organizações não possuem todas as 

informações de que necessitam e que seu conhecimento é apenas parcial. As 

informações são geradas e apropriadas em um processo contínuo e o conhecimento 

é fator de disputa e acirra a competição entre as organizações. 

A educação corporativa é um conjunto de ações integradas que possibilitam o 

desenvolvimento de pessoas com foco nas competências empresariais e humanas, 

que são estratégicas para o sucesso do negócio (EBOLI, 2004). A educação não 

mais termina com a formação escolar tradicional, uma vez que a vida não mais se 

divide em dois períodos: aquele em que se está estudando e o posterior à formatura, 

hoje é preciso se preparar para o mercado, que exige formação ativa e contínua 

(MEISTER, 1999). 

Os modelos de educação corporativa comumente exigem uma relação 

intrínseca entre as etapas de desenvolvimento, implantação de conhecimentos 

tácitos e atividades de pesquisa (TARAPANOFF, 2001). Pode-se examinar que o 

desenvolvimento da educação corporativa não segue padrões lineares de 

construção e interagem com fontes de conhecimento que estão pulverizadas nas 

organizações, tais como elementos da cultura organizacional e processos de 

aprendizagem que não deram certo em um primeiro momento. 

A administração dos processos de educação corporativa atualmente integram 

aspectos tecnológicos e humanos na sua construção e essa integração perpassa 

diversas áreas das organizações. A gestão dos processos de educação provoca 

confronto entre múltiplos fatores do ambiente externo, forçando as empresas a reagir 

com rapidez. Em paralelo à natural instabilidade do ambiente interno, exige-se dos 

gestores e da direção delegação de poderes para tomada de decisão, o que pode 

requerer reavaliação do modelo de gestão adotado. 

A busca pelo conhecimento dentro dos processos de educação e treinamento 

e desenvolvimento (T&D) está distribuída nas mais diferentes fontes. Para que isso 
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efetivamente ocorra, as empresas precisam criar canais que possibilitem que os 

seus funcionários, parceiros e clientes interajam formando um ambiente favorável à 

disseminação de conhecimento e informação.    

A boa gestão da educação corporativa suportada pela organização é 

considerada um fator crítico de sucesso. Do ponto de vista da governança, é 

necessário o planejamento de processos de alinhamento de forma a assegurar que 

as execuções das metodologias de educação aconteçam de acordo com o 

programado. 

O alinhamento das estratégias de educação corporativa com o desempenho 

organizacional, econômico e financeiro, estratégico, recursos humanos e de 

treinamento e desenvolvimento, objetivam criar métricas que tangilizem os 

resultados alcançados.     

 

2.4 DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2009), 

desempenho significa, entre outras definições, a maneira como atua ou se comporta 

alguém ou algo, avaliada em termos de eficiência, de rendimento. É a atuação 

desejada ou observada de um indivíduo ou grupo na execução de uma tarefa, cujos 

resultados são posteriormente analisados para avaliar a necessidade de modificação 

ou melhoria. Mas, significa também o resgate ou recuperação do que estava 

empenhado, ou melhor, o cumprimento de um compromisso, obrigação ou promessa. 

As técnicas e modelos de desempenho organizacional vêm evoluindo continuamente, 

desde os trabalhos de Taylor com os estudos de tempo e movimento até os critérios 

de excelência dos prêmios da qualidade (JENSEN; SAGE, 2000).   

A composição balanceada de indicadores de desempenho é que irá permitir o 

correto funcionamento de todo o sistema de medição do desempenho, que em 

última análise irá permitir a verificação da eficácia da organização em atingir os 

objetivos estabelecidos. Os indicadores de desempenho têm papel relevante na 

comunicação dos objetivos estratégicos, já que, segundo Hronec (1994), as medidas 

de desempenho possibilitam a indução da estratégia em toda a organização, 
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permitindo que todas as pessoas desta entendam o que ela é e como, 

individualmente, estão vinculados a ela.  

Pode-se entender que os indicadores de desempenho permitem às empresas 

compreenderem os ambientes, estabelecerem a direção, criarem e programarem as 

táticas que objetivam movê-la para a direção traçada e se esforçarem para satisfazer 

seus principais parceiros estratégicos. 

As organizações adotam práticas de medição de indicadores de desempenho 

com o objetivo de atuar sobre as condicionantes estruturais do mercado em que 

atuam e explorar novas oportunidades. As estratégias das empresas buscam 

desenvolver ou adquirir competências necessárias para que elas constituam uma 

fonte produtiva de recursos para a sustentação da vantagem competitiva.  

Armstrong (2009) sintetiza os objetivos da gestão de desempenho da 

seguinte forma:  

 Alinhar os objetivos individuais e organizacionais.  

 Melhorar o desempenho organizacional.  

 Melhorar o desempenho individual.  

 Providenciar as bases para o desenvolvimento pessoal.  

 Desenvolver uma cultura de desempenho.  

 Comunicar a retribuição relativa ao desempenho.  

Os gestores têm observado as mudanças no ambiente externo e têm notado 

a necessidade de se adaptarem a essas mudanças para se manter no mercado, 

criar vantagem competitiva e buscar a excelência dos seus serviços para as suas 

empresas. Assim, elas se reestruturam diante das alterações vindas do seu 

ambiente de atuação e, para isso, esperam que o seu quadro funcional desempenhe 

suas funções adequando-as aos objetivos estratégicos propostos por elas. 

Assumindo que o compromisso é firmado no momento da elaboração da 

estratégia, então é razoável entender que o desempenho organizacional é 

cumprimento dessa estratégia, ou melhor, o reflexo da estratégia em termos de sua 

implementação, explicitando sua adequação diante das realidades externa e interna 

da organização. 

Para Lawton (2002), os esforços para atingir a excelência organizacional 

tendem a ser mais abrangentes e eficazes quando levam em consideração não 
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apenas os interesses internos, mas também os interesses dos clientes. Segundo 

Martins (1999), a questão do reconhecimento da existência de relacionamentos 

entre as medidas de desempenho vem ganhando importância na literatura da área. 

O desenvolvimento da análise desses relacionamentos permite a verificação de 

possíveis conflitos entre eles, causando problemas entre as funções da empresa. 

Segundo Fonseca, Lourenço e Allen (1997), os indicadores de desempenho 

se separam em três grandes grupos: qualidade (mede o atendimento aos desejos, 

necessidades e expectativas dos clientes), tempo (mede a velocidade da 

organização, como ela consegue reagir às influências externas, responde aos 

pedidos dos clientes, às mudanças na concorrência e às mudanças ambientais) e 

custo (mede o desempenho financeiro da organização, isto é, os gastos com pessoal, 

processos e administração). Esses autores ainda ressaltam como principais 

características a se considerar na seleção de indicadores-chave:  

 Representar da melhor forma possível os fatores que levam à melhoria da 

satisfação dos clientes e do desempenho operacional.  

 Facilitar a análise estatística e o grau de correlação entre a melhoria da qualidade 

e do desempenho operacional e a satisfação dos clientes.  

 Orientar as ações no sentido de assegurar que melhorias adotadas contribuam 

para os propósitos da empresa.  

 Fornecer uma base comum para a tomada de decisões (maior probabilidade de 

assegurar consenso nas decisões).  

 Ser compreensível, simples e sem ambiguidades.  

 Ser susceptível à uniformidade de interpretação. 

 Ter ampla aplicação, isto é, avaliar o desempenho da qualidade nas várias áreas 

da organização. 

 Ser preciso e de aplicação barata. 

 Levar em conta as tendências e os referenciais de excelência (benchmarking), 

para permitir comparações com a concorrência. 

 Levar em conta a interligação entre todos os indicadores escolhidos (alinhamento). 

Conclui-se que a avaliação de desempenho deve ser organizada buscando 

contemplar medidas de todas as áreas e perspectivas relevantes ao melhor 

resultado atual e futuro da corporação. Segundo Rummler e Brache (1994), a 
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medição é fundamental para que as pessoas percebam o que se espera delas e 

tenham maior compreensão do quanto seu desempenho individual afeta o todo. 

 

2.4.1 Desempenho Econômico e Financeiro 

 

Os métodos de avaliação ou medição de desempenho das empresas buscam 

uma mensuração adequada de sua situação, em diversos níveis organizacionais, 

com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão. A avaliação é feita por meio de 

indicadores e a análise deve ser efetuada com base no conjunto deles, e não 

apenas em um indicador ou grupo específico (ASSAF NETO, 2002). 

Os principais indicadores utilizados na avaliação de desempenho econômico-

financeiro são os de capacidade de pagamento, representados pelos índices de 

liquidez; os indicadores de atividade, que permitem a avaliação do ciclo financeiro 

por meio da análise dos prazos médios de recebimento, estoque e pagamento; e os 

indicadores de estrutura de capital, que avaliam o capital de giro e a sua 

necessidade. 

A gestão financeira, segundo Nunes (2008), é uma das tradicionais áreas 

funcionais da gestão, encontradas em qualquer organização e à qual cabem as 

análises, decisões e atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à 

atividade da organização. Dessa forma, a função financeira integra todas as tarefas 

ligadas à obtenção, utilização e controle de recursos financeiros.   

Em outras palavras, ela integra: 1) a determinação das necessidades de 

recursos financeiros (planejamento das necessidades, inventariação dos recursos 

disponíveis, previsão dos recursos libertos e cálculo das necessidades de 

financiamento externo); 2) a obtenção de financiamento da forma mais vantajosa 

(levando em conta os custos, prazos e outras condições contratuais, as condições 

fiscais e a estrutura financeira da empresa); 3) a aplicação criteriosa dos recursos 

financeiros, incluindo os excedentes de tesouraria (de forma a obter uma estrutura 

financeira equilibrada e adequados níveis de eficiência e de rentabilidade); 4) a 

análise financeira (incluindo a coleta de informações e o seu estudo a fim de obter 

respostas seguras sobre a situação financeira da empresa); 5) a análise da 

viabilidade econômica e financeira dos investimentos (NUNES, 2008).  
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Apesar de ter evoluído muito ao longo do último século, existe algum 

consenso de que o conceito de gestão financeira deva incluir obrigatoriamente um 

conjunto de tarefas que procurem garantir a afetação eficaz de todos os recursos 

financeiros disponibilizados pela organização, a fim de serem atingidos os objetivos 

propostos (NUNES, 2008). 

 

2.4.2 Desempenho Estratégico 

 

Para McGee e Prusak (1994), as avaliações estratégicas de desempenho 

constituem o conjunto integrado de avaliações e processos de gestão, que ligam a 

estratégia à execução. Os componentes que nelas devem ser abrangidos são: 

 Um conjunto de indicadores de desempenho abrangendo medidas financeiras e 

não financeiras. 

 Processos de gestão claramente definidos para se adaptarem aos indicadores.  

 Uma infraestrutura para coletar, filtrar, analisar e propagar indicadores a quem de 

direito dentro da organização. 

O desenvolvimento de um processo gerencial, que melhore constantemente a 

qualidade, a produtividade e o desempenho total da organização, implica 

necessariamente empreender um esforço sistemático dos gestores para projetar, 

reprojetar e implantar sistemas de medição e avaliação de desempenho (SILVA, 

2009). 

A importância da mensuração do desempenho empresarial aumentou com as 

pressões impostas pelo ambiente empresarial mais competitivo. As empresas 

necessitam e buscam sistemas que levem em conta a preocupação com a qualidade 

e que relacionem a satisfação dos empregados com a retenção dos clientes e com 

os resultados financeiros (MIRANDA; SILVA, 2001). 

Com o crescimento da relevância de trabalhar a questão da eficácia nas 

organizações, novas dimensões competitivas (fatores críticos de sucesso), como 

qualidade, inovação, tempo entre outras, passaram a dividir espaço com a dimensão 

econômica. Segundo Shank e Govindarajan (1995), à medida que a concorrência na 

indústria se intensificou, os gerentes buscaram novas fontes de informação sobre os 

fatores-chave que contribuem para o sucesso e como eles podem ser medidos. 
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Quantificar o desempenho diante dessas novas dimensões é de vital 

importância para poder gerenciá-las. Shank e Govindarajan (1995) ressaltam como 

pontos fortes das medidas não financeiras a facilidade de serem associadas com os 

fatores críticos de sucesso definidos pela estratégia da empresa e a exequibilidade 

no chão de fábrica. 

De acordo com Ansoff e McDonnell (1984), a análise SWOT é uma das 

ferramentas de gestão para suporte ao planejamento estratégico. O termo SWOT é 

um acrônimo das palavras do Inglês Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Ela é dividida em duas partes: o 

ambiente externo à organização (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno 

(pontos fortes e pontos fracos). O ambiente externo está totalmente fora do controle 

da organização, age de maneira homogênea sobre todas as organizações que 

atuam no mesmo mercado e na mesma área e, dessa forma, representam 

oportunidades ou ameaças iguais para todas, cuja probabilidade de impacto deve 

ser tratada por cada empresa separadamente. Por outro lado, o ambiente interno é 

aquele que pode ser controlado pela empresa e, portanto, é diretamente sensível às 

estratégias formuladas pela organização. 

Outra ferramenta de apoio à gestão é o Balanced Scorecard (BSC), 

desenvolvido pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David 

Norton, no princípio da década de 1990. Desde então, essa ferramenta gerencial 

vem sendo aplicada com sucesso em todo o mundo por diferentes tipos de 

organizações: grandes e pequenas, industriais e de serviços, maduras e em rápido 

crescimento, dos setores público e privado, voltadas para o lucro e sem fins 

lucrativos (KAPLAN; NORTON, 2000). De acordo com Niven (2005), devido à sua 

importância e aplicabilidade universal, o BSC foi escolhido pela conceituada revista 

Harvard Business Review como uma das práticas de gestão mais revolucionárias 

dos últimos 75 anos. 

Kaplan e Norton (2000) afirmam que o Balanced Scorecard, permite 

descrever as estratégias de criação de valor considerando ativos tangíveis e 

intangíveis. As organizações do presente, designadas da Era da Informação, têm o 

seu funcionamento baseado em um conjunto amplo de hipóteses: funções cruzadas, 
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relação com os clientes e fornecedores, segmentação dos clientes, escala global, 

inovação e qualificação dos empregados. 

O Balanced Scorecard inclui um conjunto de medidas que dão uma visão 

rápida e global da atividade empresarial, em que estão incluídas as medidas 

financeiras, complementadas com medidas operacionais. Assim, as financeiras 

permitem expressar os resultados das ações tomadas e as operacionais representar 

medidas como a satisfação do cliente, melhoria dos processos internos, atividades 

internas e de inovação e a melhoria da organização (KAPLAN; NORTON, 2000). 

A determinação de quais dimensões competitivas devam ser trabalhadas vai 

depender de características próprias da organização, do seu ambiente, do seu 

posicionamento diante dos clientes e concorrentes, missão, entre outros fatores.  

 

2.4.3 Desempenho de Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos são um ativo da organização que proporcionam 

vantagem competitiva e sobre os quais o sucesso organizacional é alavancado. 

Esse viés de análise tem sido adotado por muitas organizações, manifestado na 

forma como tratam os seus funcionários, tornando-os os principais impulsionadores 

do sucesso empresarial e adotando uma abordagem de gestão estratégica de 

recursos humanos como parte da estratégia global da organização.  

          Ocorre que poucas são as organizações que contam com uma área de RH 

cumprindo plenamente seu papel estratégico. A área de RH começa a t omar 

consciência desse papel, contudo, a forma de atuação ainda se limita a uma 

abrangência operacional. Como afirma Ulrich (2003, p. 35): 

Tradicionalmente, a função recursos humanos passou mais tempo 
professando do que sendo profissional. Foi contaminada por mitos que 
a impedem de ser profissional. Não importa se esses mitos se originam 
do pessoal ou dos gerentes de RH. É hora de serem superados. De falar 
menos e fazer mais. Adicionar valor, não de redigir declarações de valor. 
Construir organizações competitivas, e não confortáveis. É hora de 
desempenho, e não pregação. 
 

Um fator importante para o sucesso da implementação da estratégia é a 

disponibilidade necessária da capacidade dos recursos humanos. A formulação da 

estratégia de negócios é influenciada pelo conhecimento das competências 

organizacionais para sua implementação. Elementos de gestão de recursos 
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humanos, como adquirir, administrar e desenvolver as competências, são 

importantes para o sucesso da estratégia organizacional. 

Ulrich (2003) definiu os urgentes desafios competitivos, que exigem uma nova 

forma de pensar pela função de recursos humanos. Alguns desses desafios são: 

globalização, foco na capacidade de organização para a competitividade, 

necessidade de um modelo organizacional para a mudança, lidar com a constante 

mudança de tecnologia e atrair, reter e mensurar competências e capital intelectual.  

Na asseveração, que a área de RH é considerada estratégica e agregadora 

de diferencial competitivo para as organizações, cresce o interesse nas formas de 

mensurar e constatar a sua influência nos resultados dos negócios. A mensuração 

dos resultados na área de RH estava pautada nas atividades funcionais da área, 

como número de pessoas contratadas, horas de treinamento, indicadores de 

rotatividade de pessoal, absenteísmo, entre outras. Nos últimos anos, um crescente 

número de estudos e pesquisas tem procurado ampliar o campo de análise e inferir 

correlações entre os resultados financeiros da organização e as práticas adotadas 

pela área de RH (SAMMARTINO, 2002). 

O fato mais importante dos últimos tempos na área de gestão de pessoas foi  

a percepção de que ela só poderia contribuir para os resultados da empresa se 

produzisse e seguisse uma estratégia integrada com a estratégia maior da 

organização (BOOG, 1999). Com base nessa ideia, entende-se a administração 

estratégica de recursos humanos como a gestão que, além de ter ligação estreita 

com o planejamento estratégico organizacional, introduz, em suas políticas, 

mudanças de paradigmas. 

O êxito das organizações está relacionado com a capacidade de transformar 

sua estratégia competitiva em resultados por meio do capital humano. As políticas, 

práticas e a estrutura de recursos humanos devem interagir com outras dimensões 

da empresa de maneira a assegurar a contribuição para a realização da estratégia 

de negócios. 

Segundo Gubman (1999), para efetivar a gestão estratégica de talentos é 

necessário criar meios para relacionar a estratégia às pessoas. É fundamental que a 

empresa assegure o alinhamento entre o comportamento de seus talentos e sua 

identidade estratégica. Gubman (1999) afirma que a identidade estratégica é o modo 
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característico pelo qual sua empresa formula estratégias, opera, vai ao mercado e 

trata os empregados – sua personalidade estratégica, se assim o preferir. Esse autor 

ressalta a importância da harmonização entre os modelos de gestão de pessoas e 

as escolhas estratégicas da organização. 

Um dos principais problemas enfrentados atualmente pelos gestores de RH, 

refere-se a sua dificuldade em comunicar aos diferentes departamentos da empresa 

como é que a sua atividade tem impacto positivo no negócio dela. A solução passa 

pela criação de métodos de quantificação da atividade em adequação com a 

estratégia adotada pela empresa. Existe hoje um grande paradoxo no que se refere 

à medição de RH: embora a informação relacionada com os recursos humanos da 

empresa seja cada vez mais comum, os sistemas informatizados não permitem uma 

análise estratégica da informação obtida (BANCALEIRO, 2007).  

O desempenho das pessoas no âmbito organizacional pode distinguir-se de 

duas formas: avaliação do comportamento do indivíduo, quando o que se quer 

salientar é a forma como uma determinada atividade deve ser feita, ou avaliação dos 

resultados, quando aquilo que está em causa é apenas o resultado proporcionado 

pela atividade desenvolvida, independentemente da sua forma (CAETANO, 2007). 

A gestão de desempenho pode ainda ser diferenciada, consoante objetivos 

administrativos e estratégicos. Os primeiros visam apoiar a decisão relativamente a 

aspectos ligados às recompensas salariais, progressões de carreira ou 

necessidades de formação, bem como ao alinhamento dos seus objetivos com os da 

organização (CAETANO, 2007).  

Aos profissionais de RH cabe desenvolverem uma visão sistêmica e 

compreenderem claramente a estratégia da empresa, as prioridades e os processos 

por meio dos quais a organização cria valor. A partir dessa compreensão, os 

profissionais de RH devem adequar políticas, sistemas e produtos para que deem 

suporte à estratégia organizacional (OLIVEIRA, 2009). 

 

2.4.4 Desempenho de Treinamento e Desenvolvimento 

 

A mensuração de resultados de T&D tem se tornado cada vez mais um 

modelo de gerenciamento estratégico dos recursos humanos da empresa, devendo 
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ser capaz de representar o valor adicionado pelos funcionários, na rentabilidade e no 

desempenho geral da empresa (ULRICH, 2003). Há uma crescente preocupação 

entre os profissionais acerca da avaliação de treinamento, o que ocorre devido, 

principalmente, ao aumento do volume de investimentos em treinamento pelas 

organizações e à necessidade de mensuração de sua eficácia, tanto no nível  

individual quanto no organizacional (BORGES-ANDRADE, 2000). 

Cavalcanti, Gomes e Pereira (2001) enfatiza a importância da avaliação em 

três contextos distintos. No socioeconômico, que diz respeito à empresa, a questão 

consiste em identificar e avaliar as contribuições do trabalho de cada funcionário 

para compensá-lo e desenvolvê-lo. No contexto funcional, em que um dos 

subsistemas funcionais é o de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, 

é importante avaliar sua contribuição efetiva para os resultados empresariais, daí 

resultando as decisões a respeito da alocação de recursos, determinantes das 

possibilidades e limites de sua contribuição atual e futura. No contexto econômico 

maior, cabe a avaliação da própria empresa, estabelecida pelos mecanismos de 

mercado. 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), para se configurar como práticas 

gerenciais inovadoras, é possível inferir que a gestão de desempenho deve ter como 

objetivo maior não somente a melhoria das performances profissional e 

organizacional, mas, principalmente, o desenvolvimento das pessoas em sentido 

mais amplo. Somente assim a competência e o desempenho representariam, ao 

mesmo tempo, um valor econômico para a organização e um valor social para o 

indivíduo. 

Para permitir a aproximação das ações de T&D aos objetivos estratégicos da 

empresa, é fundamental a compreensão das discrepâncias entre os desempenhos 

reais, manifestados pelos indivíduos, e os esperados pelas empresas. O 

reconhecimento sistemático dessa desconexão aumenta a probabilidade de sucesso 

das ações de treinamento e desenvolvimento (GIL, 1991).  

De acordo com Gil (1991), o reconhecimento dessas discrepâncias, em 

termos de resultados, desempenhos, competências ou soluções desejadas, é 

realizado por meio de três conjuntos de análise – organizacional, de tarefas e 

individual. Essas análises têm como objeto de estudo um conhecido determinante do 
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desempenho humano no trabalho, as competências individuais, tradicionalmente 

constituídas por conjuntos de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA). Tais 

competências constituem o foco de ação das práticas de T&D, que visam o 

aprimoramento do capital humano em prol da efetividade organizacional (MENESES; 

ZERBINI, 2009). 

Apesar de se evidenciar a dificuldade de mensuração das práticas de T&D, a 

pressão por eficiência, custos e produtividade instalada no sistema econômico 

parece ter resolvido a questão da oportunidade de se realizarem ou não as 

mensurações de resultados. Tornou-se obrigatório que todas as áreas e pessoas na 

organização sejam capazes de demonstrar sua capacidade de agregar valor e, 

dessa maneira, enfrentar a necessidade de mensuração de resultados de T&D. 

(SCORSOLINI-COMIN; INOCENTE; MIURA, 2011). 

Crawford (1994) destaca as vantagens competitivas das organizações que 

investem adequadamente na preparação de trabalhadores altamente especializados, 

valorizando os recursos humanos, no âmbito do conhecimento, além do capital físico 

e financeiro. Terra (2000) afirma que, embora muitas empresas estejam facilitando a 

busca, O conhecimento frequentemente não é considerado um fim, mas, sim, um 

instrumento importante na busca de resultados que representam maior rentabilidade. 

Drucker (1997) afirma que ainda não é muito bem compreendido de que 

forma o conhecimento se comporta como recurso econômico, sendo necessária uma 

teoria econômica que coloque o conhecimento no centro do processo de produção 

de riqueza. Pacheco (1996) enfatiza que não são as pessoas os ativos humanos de 

uma organização, mas os investimentos em pessoas e, se esses investimentos 

satisfizerem alguns critérios pré-determinados, eles devem ser tratados como ativos. 

Independentemente do que se quer como resultado do investimento em 

pessoal (produtividade, motivação, satisfação no trabalho), é necessário que se 

considere a interdependência entre a instituição e o indivíduo. Quando se investe de 

maneira única e exclusivamente em ações de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal sem uma preocupação com a variável institucional (organização do trabalho, 

remuneração, estrutura de poder, comunicação, valores e cultura da organização), 

podem ocorrer problemas. Isso se deve à falta de coerência entre as variáveis 
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instituição e pessoal, repercutindo em não efetivação de mudanças (PROCÓPIO, 

2000).     

 

2.5 DESCRIÇÃO DO MODELO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

UTILIZADO PELO SESCOOP/PR 

 

Com base no referencial teórico apresentado anteriormente demonstrando a 

aderência à teoria que dá suporte ao modelo e com o intuito de responder ao 

primeiro objetivo específico deste estudo, que é descrever os  fatores componentes 

do modelo de alocação de recursos financeiros em T&D do Sescoop/PR nas 

cooperativas agropecuárias, foi detalhada, a seguir, a ferramenta que é atualmente 

operacionalizada em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel®.  

O modelo de alocação de recursos de T&D do Sescoop/PR está sendo 

aplicado junto a 34 cooperativas agropecuárias do Paraná que têm a gestão dos 

seus recursos de forma descentralizada desde 2012. Assim, a cooperativa tem em 

mãos um número maior de elementos para definir quais treinamentos irá realizar. A 

ideia é instigar a reflexão e o planejamento nas cooperativas, resultando em uma 

avaliação quantitativa e qualitativa da aplicação dos recursos financeiros de T&D.  

A elaboração do modelo sustenta-se em blocos de análises descritos e 

visualizados nas figuras 3, 4 e 5:  

Figura 3: Dados da cooperativa 

 

Fonte: Sescoop/PR (2012). 
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Dados da cooperativa: esse bloco contém as informações estruturais da 

cooperativa, em que são identificados porte, grau de industrialização, faturamento e 

número de empregados. Nesse agrupamento, são inseridas as informações 

provenientes do sistema autogestões (informações econômicas e financeiras), do 

balanço social e informações auxiliares de análise funcional e social. 

      

Figura 4: Pontos de análise 

 

Fonte: Sescoop/PR (2012). 

 

Análises: nesse segundo bloco, são realizadas as análises a partir das 

informações do sistema autogestão e da análise SWOT da cooperativa, que permite 

a verificação das inter-relações entre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, 

em que, após a avaliação dos fatores críticos de sucesso, estabelecem se quatro 

zonas de posicionamento da matriz, que servem de indicador da situação da 

organização no ambiente de negócio onde atua ou pretende atuar. Nesse bloco, 

permite-se à cooperativa a projeção de cenários da sua participação de mercado, 

projeção de indicadores econômico-financeiros e de recursos humanos. 
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Figura 5: Definição dos resultados 

 

Fonte: Sescoop/PR (2012). 

 

Resultados: por meio do cruzamento das informações e da ponderação dos 

dados, é permitida uma alocação mais assertiva dos recursos financeiros em T&D 

das cooperativas agropecuárias. Os resultados obtidos geram informações 

qualitativas e quantitativas, analisando com fidedignidade a situação apresentada.  

Para tanto, aliam-se diversos tipos de análises: econômico-financeira, 

estratégica, social, funcional e ambiental – buscando o direcionamento e a 

convergência assertiva dos recursos financeiros, de modo que os resultados sejam 

efetivamente alcançados.  



52 

 

Figura 6: Avaliação e matriz de ponderação 

 

Fonte: Sescoop/PR (2012). 

 

No bloco de resultados, há a avaliação e a matriz de ponderação, que estão 

classificadas em três níveis de importância: pequena, média e alta de acordo com o 

seu grau de impacto para a cooperativa. Essa ponderação recebe um peso que 

permite a avaliação dos resultados de todos os blocos de análise, possibilitando a 

visualização das informações da cooperativa expostas no modelo. 

 

Figura 7: Painel de controle 

 

Fonte: Sescoop/PR (2012). 
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O painel de controle é a apresentação das informações necessárias para um 

comparativo e onde são ajustadas para a comparação dos investimentos realizados 

e a comparação com a região de atuação da cooperativa, além do ramo ao qual ela 

pertence. 

O modelo de alocação de recursos de T&D do Sescoop/PR é avaliado 

conjuntamente por uma equipe de profissionais do Sescoop/PR e da cooperativa e 

possibilita a revisão conjunta dentro de uma visão mais ampla e crítica, com o 

objetivo de aprimorar a aplicação dos recursos destinados aos treinamentos e fazer 

a mensuração dos resultados, visando contribuir de forma mais positiva no 

atendimento às demandas das cooperativas. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

nesta dissertação: a delimitação da pesquisa, os instrumentos empregados, a 

população e a amostra, assim como a metodologia de análise dos dados que foi 

utilizada após a coleta dos dados. Essas etapas são necessárias para responder o  

objetivo geral deste estudo que é analisar a aplicabilidade do modelo de alocação de 

recursos financeiros em treinamento e desenvolvimento (T&D) utilizado pelo 

Sescoop/PR nas cooperativas agropecuárias. 

          Este capítulo do trabalho apresenta os seguintes tópicos: o tipo de 

pesquisa, a justificativa da escolha de tal método, a abrangência do estudo, os 

instrumentos de coleta de dados e a análise dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2004), o método é um conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que permitem alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando nas 

decisões do cientista. Os autores afirmam, ainda, que a pesquisa descritiva pode 

assumir diversas formas, dentre as quais se destacam: estudos exploratórios, 

estudos descritivos, pesquisas de opinião, estudo de caso e pesquisa documental.  

A pesquisa como procedimento formal necessita de pensamento reflexivo da 

realidade em questão, exige um tratamento científico para trilhar o conhecimento da 

realidade ou descobrir verdades parciais (LAKATOS; MARCONI, 2004). Outros fatos 

que caracterizam o cunho descritivo e explicativo desta pesquisa estão relacionados 

a explorar, na literatura pertinente, conceitos, teorias e princípios que tenham 

relação com o problema proposto inicialmente e que a pesquisa de campo do tipo 

explicativa envolve investigação empírica para formular o problema com a finalidade 

de obter as hipóteses e melhorar a familiaridade do pesquisador com o estado da 

arte de seu estudo, tendo em vista a tentativa de alertar sobre fatores que poderão 

contribuir para que as cooperativas percebam vantagens em relação à aplicabilidade 

do modelo de alocação de recursos financeiros utilizado pelo Sescoop/PR em 
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treinamento e desenvolvimento (T&D) nas cooperativas agropecuárias (LAKATOS; 

MARCONI, 2004).  

Richardson (1999) descreve que a complexidade de determinados problemas 

possibilita, entre outros aspectos, compreender processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais, além de favorecer o entendimento das peculiaridades do 

comportamento dos indivíduos. Tal perspectiva comunga com o pensamento de 

Minayo (1994) sobre a pesquisa qualitativa, ao afirmar que os autores que seguem 

tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, sim, compreender e explicar a 

dinâmica das relações sociais, que, por sua vez, são depositárias de crenças, 

valores, atitudes e hábitos. Quanto aos meios, à dissertação se deu pela pesquisa 

de campo, pesquisa de fontes primárias e secundárias, documental e bibliográfica. 

Para o delineamento do estudo, foi utilizado o procedimento técnico da pesquisa 

bibliográfica nas áreas do conhecimento que possuem alguma interseção com o 

problema de pesquisa (GIL, 1991).  

Em relação ao enfoque do problema, é uma pesquisa quantitativa, pois 

quantifica opiniões e dados referentes aos questionários respondidos pelas 26 

cooperativas agropecuárias do estado do Paraná, eleitas pela pesquisa. Também 

possui essa categorização tendo em vista que serão utilizados recursos e 

técnicas estatísticas para validar e dar confiabilidade aos resultados apresentados. 

Tradicionalmente, entende-se por pesquisa quantitativa um conjunto de 

regras, técnicas e métodos – rigorosos, objetivos e impessoais – que permitem 

capturar as evidências da pesquisa por meio da mensuração das variáveis 

(MARTINS, 2010). O foco desse tipo de pesquisa resume-se à capacidade de medir 

as variáveis estudadas, compreender e estabelecer suas relações de causalidade 

e, por fim, estabelecer (sempre que possível) regras e leis que permitam 

generalizações e posteriores replicações. 

 

3.2 ETAPAS OPERACIONAIS DA PESQUISA 

 

A figura 8 apresenta as etapas operacionais propostas para a pesquisa, 

considerando os objetivos gerais e específicos, maneira de coleta, amostra 

pretendida e forma de análise. 
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Figura 8: Fluxo de execução da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

 

A etapa inicial da pesquisa ocorreu por meio de pesquisas bibliográficas que 

permitiram a sustentação teórica dessa pesquisa. Em seguida foram aplicados os 

questionários, com os dados tratados, partiu-se para a análise de resultados, que 

forneceram informações para a proposição de melhorias no modelo de alocação de 

alocação de recursos financeiros de T&D do SESCOOP/PR. e finalmente, foram 

apresentadas as considerações finais do autor desta dissertação. 

O quadro 2 apresenta as etapas operacionais propostas para a pesquisa, 

considerando os objetivos gerais e específicos, maneira de coleta, amostra 

pretendida e forma de análise. 

A representação metodológica no quadro 2 apresenta as formas e maneiras 

que os objetivos delineados desse estudo foram respondidos durante o processo de 

pesquisa desse trabalho, o que possibilitou a realização, elaboração e validação das 

informações para a obtenção dos resultados que expõem as diretrizes norteadoras 

para a conquista do alcance dos objetivos específicos do referido estudo.        
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Quadro 2: Representação metodológica integrada das etapas operacionais 

Objetivos 
Maneira de 

Coleta 
Amostra  Forma de Análise 

Verificar a aplicabilidade do 

modelo de alocação de 

recursos financeiros utilizado 

pelo Sescoop/PR em 

treinamento e 

desenvolvimento (T&D) nas 

cooperativas agropecuárias. 

Questionário. 26 cooperativas. 
Pesquisa bibliográfica e 

questionário. 

Descrever os  fatores 

componentes do modelo de 

alocação de recursos 

financeiros em T&D do 

Sescoop/PR nas 

cooperativas agropecuárias. 

Descrição do 

modelo.  

Detalhamento dos 

componentes do 

modelo. 

Avaliar a aplicação do 

modelo de alocação de 

recursos de T&D nas 

cooperativas agropecuárias. 

Questionário. 34 cooperativas. 
Questionário: análise 

descritiva. 

Propor melhorias no modelo 

de alocação de recursos de 

T&D nas cooperativas 

agropecuárias. 

Análise de 

dados. 
26 cooperativas. Análise descritiva. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

O quadro 3 apresenta de forma sintetizada a fundamentação 

teórica,  relacionando a seleção do significado de cada conceito-chave tratado na 

pesquisa em consonância com a linha de pesquisa e teoria adotada pelo 

pesquisador citando os principais autores que fundamentaram essa pesquisa e as  

variáveis foram elencadas no processo de pesquisa bibliográfica e que 

fundamentaram a pesquisa. 
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Quadro 3: Síntese do referencial teórico da pesquisa  

Temas Tópicos ou Contribuições Fontes/Referências 

Cooperativas Conceito 

Características 

Análise histórica 

Cooperativismo no Paraná 

(BIALOSKORSKI NETO, 2012) 

(RICKEN, 2009) 

(RODRIGUES, 1999) 

(OCEPAR, 2015) 

SESCOOP Histórico 

Sistema S 

Estrutura 

Indicadores 

(MANFREDI, 2002) 

(OCEPAR, 2015) 

(SESCOOP, 2004) 

Educação – T&D  Histórico  

Evolução 

Conceitos 

Importância 

(SILVA, 2004) 

(BOOG, 1999) 

(MURRAY; CHAPMAN, 2003) 

(MEISTER, 1999) 

(EBOLI, 2004) 

Desempenho Desempenho organizacional 

Desempenho econômico e 

financeiro 

Desempenho estratégico 

Desempenho de RH 

Desempenho de T&D 

(JENSEN; SAGE, 2000) 

(NUNES, 2008) 

(KAPLAN; NORTON, 2000) 

(ULRICH, 2003) 

(BORGES-ANDRADE, 2000) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 

3.3 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O universo de cooperativas agropecuárias registradas junto à Ocepar em 

2014 totalizou 74 unidades, que são de diversos portes e atividades diversificadas. 

A amostra desta pesquisa teve como universo as cooperativas agropecuárias 

do estado do Paraná que são contribuintes do Sescoop/PR e que têm acesso a 

recursos financeiros de T&D de forma direta, totalizando 34 cooperativas. Estas são 

as que têm maior número de empregados e contribuição financeira compulsória ao 

Sescoop/PR, justificando-se, assim, a administração de seus recursos de forma 
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direta. Nesse critério, enquadram-se as maiores cooperativas agropecuárias que são 

elegíveis para fazerem parte deste estudo, seguindo o critério de contribuição ao 

Sescoop/PR, de 2,5% da folha de pagamento bruta. 

 Quanto aos participantes, são agentes de desenvolvimento humano das 

cooperativas agropecuárias selecionadas. Eles são empregados das cooperativas 

que são designados pela diretoria desta e são os responsáveis pelas ações de 

treinamento e desenvolvimento junto ao Sescoop/PR (OCEPAR, 2015). Pelo caráter 

voluntário da participação, é necessário considerar a adesão do agente à pesquisa 

para o estabelecimento da amostra. Desse modo, de acordo com Laville e Dionne 

(1999), a amostra deste estudo pode ser tipificada como não probabilística 

intencional por adesão, cujo quantitativo foi devidamente estabelecido no decorrer 

da segunda etapa da coleta de dados. 

 

3.4 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A decisão da escolha sobre o tipo de pesquisa em questão é reforçada 

utilizando-se o que afirma Gil (1991), quando cita que survey também é um tipo 

de levantamento que pode envolver a análise do comportamento de 

organizações, como a aplicação de determinado tipo de técnica de gestão ou de 

dada tecnologia. 

O questionário survey, anexo desta dissertação, semiestruturado é composto 

de questões fechadas e abertas, com o objetivo de manter as respostas no foco e 

dentro de um prazo estipulado para cada sessão. O emprego de questões com 

respostas previamente apresentadas para escolha do respondente apresenta 

vantagens porque as escolhas de respostas ajudam inicialmente a esclarecer o 

sentido das perguntas que poderiam mostrar-se ambíguas, garantindo ao 

pesquisador que as respostas fornecidas serão da ordem das esperadas. Além disso, 

permite que cada uma das pessoas que responde veja as questões na mesma 

ordem, com as mesmas palavras e com a mesma sequência de respostas. Essa 

padronização constitui, ainda, um facilitador da compilação e comparação das 

respostas durante o processo de análise (LAVILLE; DIONNE, 1999).  
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A etapa inicial consiste em pesquisa bibliográfica em livros, periódicos 

especializados, teses e dissertações, para o entendimento dos principais conceitos 

relacionados ao tema desta pesquisa. Para análise dos dados, a pesquisa 

bibliográfica foi realizada por meio de análise descritiva, procurando identificar as 

principais referências nas temáticas citadas. 

          Quando o instrumento de coleta das informações foi elaborado, visando 

melhorar a formulação das perguntas com dupla interpretação, entre outros 

problemas, foi realizado um pré-teste, enviado por e-mail para 3 cooperativas 

agropecuárias participantes do total da amostra (a gerentes ou coordenadores 

de recursos humanos). Para cada uma das pessoas participantes do teste-piloto, 

foi explicado e foi solicitado a elas que respondessem às questões 

individualmente. 

Após esse retorno do questionário, os respondentes foram contatados por 

telefone para que comentassem as questões e esclarecessem dúvidas. Utilizando-se 

dessa forma de pesquisa, foi possível perceber o entendimento sobre as questões e 

as dúvidas a respeito dos termos usados, validando, assim, o instrumento de 

pesquisa utilizado nesta dissertação.  

Posteriormente, foi aplicado o questionário survey para as 34 cooperativas 

pesquisas como objetivo de coletar os dados primários, pois estes apresentam uma 

relação fixa e invariável de perguntas, possibilitando a identificação das cooperativas 

que possuem o perfil a que se pretende dar foco na pesquisa, bem como o 

tratamento qualitativo e quantitativo dos dados. O questionário é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Entre algumas de suas 

vantagens para aplicação, pode-se citar: a possibilidade de atingir o maior número 

de pessoas simultaneamente, abranger uma área geográfica mais ampla, obter 

respostas mais rápidas e precisas (LAKATOS; MARCONI, 2004).  

Para a construção do instrumento de pesquisa, elaborou-se uma versão 

baseada na pesquisa bibliográfica e na descrição do modelo de alocação de 

recursos financeiros de T&D utilizado pelo Sescoop/PR. O instrumento de pesquisa 

utilizado foi elaborado com 23 perguntas (3 perguntas abertas e 20 fechadas). O 

período de preenchimento de respostas, criado a partir de ferramentas específicas 
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para a elaboração de formulários como o Google Forms, foi de 6 a 20 de julho de 

2015. A amostra (survey) foi tratada como homogênea, sendo que ocorre quando as 

análises são realizadas sobre a amostra total, que é o caso da pesquisa.  

A escala de Likert, de 5 pontos, foi empregada para o preenchimento das 

respostas do questionário, com o intuito de mensurar o grau de concordância ou não 

do respondente com relação às afirmativas expostas, variando do grau 1 ao 5, em 

uma série de opções com relação ao enunciado da questão: não concordo 

totalmente (grau 1),  Não concordo parcialmente (grau 2), Indiferente (grau 

3), Concordo parcialmente (grau 4), Concordo totalmente (grau 5). Esse 

escalonamento numérico foi utilizado na análise de dados desta pesquisa e é 

utilizado nas funções mínimo, máximo e médio analisados nos resultados do survey. 

A criação do questionário na ferramenta eletrônica contemplou, além das 

perguntas, uma solicitação formal confirmando o objetivo da pesquisa, o nome do 

pesquisador, um texto para despertar o interesse do respondente e ressaltando a 

importância da sua participação, além de garantir a confidencialidade das 

informações. O referido questionário foi formatado para que nenhuma resposta fosse 

deixada em branco, evitando, assim, questionários incompletos, que precisassem ao 

fim serem descartados da análise. 

          Pela facilidade de acesso do pesquisador à base de dados do 

Sescoop/PR e sua atuação no ambiente de pesquisa, observando rotinas e 

processos de trabalho, estudando documentos, entrevistando os envolvidos e 

participando de eventos, algumas estratificações de característica de negócio e 

operações das cooperativas agropecuárias foram coletadas por meio da 

aplicação de filtros a essa base de dados.        

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dos dados deverá ser efetuada em função do referencial teórico que 

serviu de base para o pesquisador formular e operacionalizar os conceitos e as 

variáveis definidas para a observação no decorrer da pesquisa (DENCKER; VIÁ, 

2001).  
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A pesquisa apresentou resultados quantitativos e qualitativos. Os dados foram 

obtidos a partir do questionário survey, levantamentos documentais do Sescoop/PR 

e consulta aos dados informados nos sistemas informatizados das cooperativas 

agropecuárias que fazem parte do universo pesquisado.   

          A análise do survey foi realizada após a finalização da coleta de dados e as 

respostas obtidas foram tratadas estatisticamente por meio de métodos univariados 

e multivariados. A análise estatística univariada baseou-se em frequências, 

percentuais, gráficos de setores e de colunas. A análise estatística multivariada 

baseou-se na análise de cluster.Por meio da análise de cluster, foram encontrados 

quatro agrupamentos que possuíam similaridade quanto a seu porte e estrutura 

funcional. 

Os dados foram analisados por meio das técnicas de análise descritiva e 

exploratória dos dados e análise de agrupamento de dados. Foi utilizado para 

análise das informações um software específico denominado XLSTAT-Pro Versão 

7.5, que é um software adicionado ao Microsoft Excel®. 

Segundo Hair et al (2005), a análise de cluster, também conhecida como 

análise de conglomerados, é um conjunto de técnicas estatísticas cujo objetivo é 

agrupar objetos segundo suas características, formando grupos ou conglomerados 

homogêneos. Assim, os objetos em um grupo são relativamente semelhantes em 

termos dessas variáveis e diferentes de objetos de outros grupos.      

Como o objetivo da análise de cluster é agrupar objetos semelhantes, é 

necessária uma medida da distância entre eles. Os objetos com menor distância 

entre si são mais semelhantes, logo são aglomerados em um mesmo conglomerado. 

Já os mais distantes participam de conglomerados distintos. De acordo com Hair et 

al (2005), o método de Ward, que foi utilizado nessa análise, também denominado 

método da variância, é um procedimento de agrupamento que começa com todos os 

objetos em um único grupo, sendo calculado como a soma de quadrados entre os 

grupos somados sobre todas as variáveis. Esse método tende a resultar em 

agrupamentos de tamanhos aproximadamente iguais, devido à sua minimização de 

variação interna, e é o mais utilizado em estudos de cluster na atualidade. 

Nas perguntas abertas, o processo de análise foi realizado por meio de 

quadros explicativos, categorização simples e interpretação deles. Segundo 
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Richardson (1999), categorização é uma etapa da análise de conteúdo que, apesar 

de não ser obrigatória, facilita a análise da informação, já que é uma operação de 

classificação dos elementos, seguindo determinados critérios comuns de um sistema 

de organização que é predominantemente derivado dos próprios dados. 

  

3.6 LIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

A complexidade do tema gestão estratégica atrelada ao conceito de 

treinamento e desenvolvimento pode levar a certo reducionismo na realização das 

análises. A experiência do pesquisador no campo de estudo pode gerar inferências 

sobre o tema pesquisado. 

O limite da pesquisa encontra-se em sua capacidade de afirmar que, sendo 

encontrados resultados na área de T&D, por mais que possam ser relacionados ao 

desempenho econômico e financeiro das cooperativas, seria uma ampliação da 

técnica científica dizer que o treinamento é a causa dos resultados que se 

apresentaram; contudo, não se pode negar a relação entre os fenômenos e os 

resultados esperados. Deve-se guardar diferença para quando há nexo de 

causalidade direta entre um fenômeno e outro e quando se constata apenas a 

relação entre eles. 

A validação estatística do modelo demandaria um estudo de caráter 

longitudinal com um grande número de organizações, não viável com o tempo 

existente para o desenvolvimento da dissertação. A validação estatística do modelo 

delineado nesta dissertação se configura em uma das sugestões de pesquisas 

futuras. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

 

Em função da confidencialidade das informações coletadas, os nomes das 

cooperativas não são divulgados nesta pesquisa, o que não compromete a 

interpretação das informações contidas, garantindo às cooperativas partícipes o 

cuidado para com o tratamento dos dados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 AMBIENTE DA PESQUISA 

As cooperativas paranaenses apresentam elevada importância no contexto 

econômico regional. Segundo dados da Ocepar (2015), o estado tem 74 

cooperativas do ramo agropecuário filiadas, que faturaram em 2014 mais de R$ 42,2 

bilhões, reunindo quase 139 mil cooperados. Essas cooperativas representam 

atualmente 55% da economia agrícola do Paraná, além de participarem ativamente 

do processo de produção, beneficiamento, armazenagem e industrialização de 

grande parte dos produtos agropecuários produzidos no estado. 

Na figura 9, visualiza-se onde estão situadas as sedes dessas cooperativas 

agropecuárias. É importante ressaltar que, atualmente, as cooperativas com maior 

expressividade atuam também em outros estados da federação. Além disso, as 

unidades de armazenagem e recebimento, por exemplo, estão espalhados em 

diversos municípios, tanto do Paraná quanto de outros estados. 

 

Figura 9: Mapa das cooperativas agropecuárias do Paraná em 2014 

Agropecuário - 74

5

 

Fonte: Ocepar (2015). 
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Na tabela 1, o número de empregados das cooperativas do estado do Paraná 

totalizou 79.241 (OCEPAR, 2015). Evidencia-se que o maior número de empregados 

no ramo agropecuário se justifica em virtude de as atividades desse ramo terem uma 

maior diversificação de funções operacionais e industriais que exigem uma 

concentração maior de funcionários para operacionalizar as suas atividades. 

 

Tabela 1: Quantidade de empregados do cooperativismo paranaense 

 

 

Fonte: Ocepar (2015). 

 

O ramo agropecuário é o mais representativo no número de empregados, 

com 67.035 funcionários diretos nas 74 cooperativas agropecuárias registradas junto 

à Ocepar (OCEPAR, 2015). 

No gráfico 1, verifica-se  que o volume de investimentos em treinamentos nas 

cooperativas paranaenses vem aumentando significativamente nos último 15 anos, 

acompanhando a evolução do faturamento total.   

 

 

 

 

Ramos 2012 2013 Var.% 2014 Var.% 

Consolidado 

estado 

66.639 72.449 8,7% 79.241 9,4% 

Agropecuário 56.137 61.149 8,9% 67.035 9,6% 

Crédito 5.454 5.999 10,0% 6.698 11,7% 

Saúde 4.382 4.635 5,8% 4.853 4,7% 
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Gráfico 1: Comparativo entre volume de investimentos em treinamento x movimentação 

econômica das cooperativas paranaenses 

 

Fonte: Ocepar (2015). 

 

Pode-se observar que o volume de investimentos em treinamentos pelo 

Sescoop/PR era de 1,90 milhão de reais no ano 2000, alcançando o volume de 

21,74 milhões de reais em 2014. Já a movimentação econômica das cooperativas 

paranaenses passou de 6,17 bilhões de reais em 2000 para 50,90 bilhões de reais 

em 2014.  

A seguir, serão abordados os resultados encontrados no survey realizado 

com as 26 cooperativas que responderam à pesquisa. 

 

4.2 RESULTADOS DO SURVEY 

 

As 26 cooperativas respondentes da pesquisa, que correspondem a 76,47% 

do universo da pesquisa, têm 66.425 empregados, que correspondem a 99,09% do 

quadro total de colaboradores das cooperativas agropecuárias.   

 A primeira etapa realizada foi a análise de cluster com o objetivo de 

identificar os agrupamentos. A análise de cluster, na busca por uma estrutura, é 

sensível à inclusão de variáveis. No caso desta pesquisa, foram adotados como 
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variáveis o número total de empregados e o valor médio da folha de pagamento sem 

encargos e benefícios, valor que é base de arrecadação das cooperativas junto ao 

Sescoop/PR. 

O gráfico 2 comprova a correlação entre essas duas variáveis: 92,51%. Para 

validar tal afirmação, foi utilizada a análise fatorial, que tem como objetivo analisar a 

correlações entre as variáveis. 

 

Gráfico 2: Relação entre o número de empregados x a folha de pagamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Tabela 2: Folha de pagamento – média anual (R$) 

 
Quantidade de empregados 0,925183154 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

 

A correlação entre as variáveis, número de empregados das cooperativas 

agropecuárias versus a folha de pagamento das cooperativas participantes da 

pesquisa refere-se à média anual de 2014. 

Foi adotado o critério da multicolinearidade que é um aspecto em que se 

procura verificar se existem variáveis fortemente correlacionadas (HAIR et al, 2005). 

Analisando-se a matriz de coeficientes de correlações de Pearson entre as variáveis, 
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pode-se constatar que os níveis são, em geral, baixos e médios, significando que se 

consegue utilizar o método do quadrado da distância euclidiana. 

Objetivando um melhor aproveitamento dos dados coletados, foi aplicada a 

ferramenta cluster analysis, segundo os seguintes critérios: 

 Método: hierárquico. 

 Cálculo de similaridade: quadrado da distância euclidiana. 

 Padronização dos dados: Z-escore. 

 Número de clusters: quatro. 

A tabela 3 apresenta os clusters das cooperativas agropecuárias 

respondentes dos questionários, seguindo o critério de análise de número de 

empregados. 

 

Tabela 3: Análise de variância dos clusters 

Cluster 1 2 3 4 

Objetos 6 11 6 3 

Soma dos pesos 6 11 6 3 

Variância intraclasse 

1166837,

233 

83719,85

5 

124153,36

7 

69848,00

0 

Distância mínima do 

centroide 22,535 7,431 7,485 93,719 

Distância média do 

centroide 791,490 210,494 286,961 198,921 

Distância máxima do 

centroide 1551,847 579,846 466,042 298,354 

  Coop1 Coop2 Coop3 Coop6 

 

Coop7 Coop4 Coop5 Coop18 

 

Coop14 Coop8 Coop11 Coop20 

 

Coop15 Coop9 Coop12 

 

 

Coop22 Coop10 Coop24 

 

 

Coop26 Coop13 Coop25 

 

  

Coop16 

  

  

Coop17 

  

  

Coop19 

  

  

Coop21 

      Coop23     

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 
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A forma gráfica mais usada para representar o resultado final dos 

agrupamentos é o dendrograma (HAIR et al, 2005). Nele, estão dispostas linhas 

ligadas segundo os níveis de igualdade que agruparam pares de espécies ou de 

variáveis. Como esse gráfico é uma simplificação em duas dimensões de uma 

relação n-dimensional, é inevitável que algumas distorções quanto à semelhança 

apareçam. A medida de tal distorção pode ser obtida por um coeficiente de 

correlação entre os valores da matriz inicial de similaridade e aqueles derivados do 

dendrograma. 

A figura 10 mostra um dendrograma com 26 objetos, que são as cooperativas 

agropecuárias respondentes da pesquisa. Para o agrupamento destas, usaram-se 

as distâncias euclidianas indicadas na abscissa (eixo y). Pode-se, por meio dessa 

representação, vislumbrar que os objetos dividem-se em quatro clusters. São eles: 

 

 Cluster 1 = formado pelas cooperativas agropecuárias: 1, 7, 14, 15, 22 e 26, 

destacadas em rosa, que têm mais de 5.000 empregados. 

 Cluster 2 = formado pelas cooperativas agropecuárias: 2, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 

19, 21 e 23, destacadas em azul claro, que têm menos de 1.100 empregados. 

 Cluster 3 = formado pelas cooperativas agropecuárias: 3, 5, 11, 12, 24 e 25, 

destacadas em azul-escuro, que têm um quadro funcional entre 1.100 e 2.100 

empregados. 

 Cluster 4 = formado pelas cooperativas agropecuárias 6, 18 e 20, destacadas em 

marrom, que possuem entre 2.101 a 4.999 empregados. 
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Figura 10: Dendrograma dos clusters 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

O gráfico 3, apresenta o número de cooperativas por cluster: cluster 1, 

formado por 6 cooperativas; cluster 2, formado por 11 cooperativas; cluster 3, 

formado por 6 cooperativas; e cluster 4, formado por 3 cooperativas, conforme os 

critérios estabelecidos na análise de cluster.      

Gráfico 3: Número de cooperativas por clusters 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

No gráfico 4, é apresentado o número de empregados das cooperativas 

pesquisas. 
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Gráfico 4: Classificação por número de empregados 

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Pode-se verificar por meio do gráfico 4, o número de empregados das 

cooperativas pesquisadas neste estudo. Percebe-se que 15 cooperativas 

pesquisadas possuem mais de 1.100 empregados diretos, que representam 57,69% 

do total das cooperativas pesquisadas.  

 Nas tabelas e gráficos a seguir, que representam os clusters 1, 2, 3 e 4, estão 

descritos os resultados obtidos calculados com base no survey que receberam um 

tratamento estatístico, com o objetivo de apoiar a análise e verificação das 

hipóteses. Serão levados em conta na análise os valores da média, que é uma 

medida de tendência central, e o desvio-padrão, que é uma medida de dispersão 

que demonstra quanto os valores de determinada variável estão desviados da 

média. Quanto menor for o desvio-padrão, mais equilibrada será a distribuição. 

O segundo objetivo específico é avaliar a aplicabilidade do modelo de 

alocação de recursos financeiros de T&D nas cooperativas agropecuárias. Para 

atender a esse objetivo, serão analisadas as respostas da pesquisa respondida 

pelas cooperativas. A análise é realizada de forma separada por cluster e, ao fim, 

são agrupadas as 26 cooperativas em um grande grupo. 
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Tabela 4: Análise dos resultados do cluster 1 

 

n= 6, escala: 1 a 5 (1 = não concordo totalmente ↔ 5 = concordo totalmente) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

 

         Verifica-se que no cluster 1, foram agrupadas 6 cooperativas que possuem 

mais de 5.000 empregados. Houve uma variação significativa no número total de 

empregados, no número total de empregados nas atividades de recursos humanos e 

no número total de empregados que atuam diretamente nas atividades de T&D. 
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         As variáveis que analisam o ambiente interno da cooperativa e as atividades 

de T&D dentro da organização, bem como a participação e o envolvimento das 

áreas e diretorias também apresentaram variações mais significativas. Na avaliação 

direta do modelo de alocação de recursos de T&D, observa-se mudança de 

comportamento dos indicadores, com maiores médias e menores desvios.   

Observou-se que, apesar de serem cooperativas de grande porte, ainda 

caminham na intenção de ter um sistema de gestão integrado de dados que 

subsidiem as informações demandadas no modelo do Sescoop/PR. Ressalta-se a 

média geral das respostas nesse item: 3,167 (em um máximo de 5).    

 

Gráfico 5: Áreas da cooperativa priorizadas para alocação de recursos financeiros em T&D 

(cluster 1) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

      

      As cooperativas desse cluster aplicam a maior parte de seus recursos em 

treinamento obrigatórios e treinamentos de formação técnica operacional.  A 

observação dos resultados dessa questão permite observar que grande parte dos 

esforços financeiros alocados em T&D é direcionada para os treinamentos que 

atendem as áreas que tem relação direta com as atividades industriais das 

cooperativas agropecuários em que a uma maior concentração de empregados e 

para atender as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. 
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Gráfico 6: Relação dos grupos de indicadores que podem ser influenciados por ações de T&D 

(cluster 1) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

     

         O grupo de indicadores mais citados e que podem ser afetados por ações de 

T&D são recursos humanos e de qualidade que foram assinalados por todas as 

cooperativas desse cluster. Indicadores econômico-financeiros e comerciais também 

são citados por 66,66% das cooperativas. Observou-se, nessa análise, que o grupo 

de indicadores ambientais não é levado em conta por nenhuma das cooperativas 

desse cluster.    

 

Gráfico 7: Áreas que participam no processo de análise do modelo (cluster 1) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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As áreas que mais participam da interpretação e análises do modelo são as 

de recursos humanos e de contabilidade, pois todas as cooperativas desse cluster 

afirmam envolvê-las na interpretação das informações. No gráfico 6, 100% das 

cooperativas afirmam que os indicadores de qualidade afetam o seu desempenho, 

porém nenhuma delas envolve a área de qualidade nas análises conjuntas do 

modelo. 

  

Tabela 5: Análise dos resultados do cluster 2 

 

n= 11, escala: 1 a 5 (1 = não concordo totalmente ↔ 5 = concordo totalmente) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 
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O cluster 2 é formado por 11 cooperativas que têm menos de 1.100 

empregados. Nesse grupo, observam-se variações significativas de desvio-padrão, o 

que representa maior dispersão dos dados analisados. Essa variação pode se 

explicar em virtude da variação do número de empregados das cooperativas desse 

cluster que variam de 95 a 1052 empregados. 

As estruturas de recursos humanos e de T&D também apresentam grandes 

variações na quantidade de pessoal alocado nas respectivas áreas/setores. Os 

dados analisados refletem a variação intermediária (nível 3), no que refere-se às 

ações estratégicas de T&D e participação efetiva das diretorias na aplicação dos 

recursos financeiros. Na avaliação do modelo de alocação de recursos de T&D do 

Sescoop/PR, a avaliação na média é superior às apresentadas na análise do 

ambiente interno das cooperativas desse cluster. 

As cooperativas agropecuárias desse cluster adotam uma metodologia de 

levantamentos das necessidades de treinamento (nível 4), entretanto não utilizam 

com efetividade métricas definidas para alocação de recursos financeiros de T&D 

(nível 2), em uma escala de 1 a 5.     

  

Gráfico 8: Áreas da cooperativa priorizadas para alocação de recursos financeiros em T&D 

(cluster 2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Nesse cluster, observa-se uma maior concentração em treinamentos de 

formação técnica operacional e comportamental nos treinamentos obrigatórios. Há 

uma capilaridade na distribuição dos dispêndios financeiros de T&D. Nesse cluster 

36,36% das cooperativas responderam que alocam recursos financeiros na área 

comportamental e 27,27% no desenvolvimento de lideranças.   

 

Gráfico 9: Relação dos grupos de indicadores que podem ser influenciados por ações de T&D 

(cluster 2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

O gráfico 9 demonstra a distribuição equitativa entre os grupos de indicadores 

que podem ter interposição nas ações de T&D nas cooperativas desse cluster. O 

que se observa é que, na opinião desse cluster de cooperativas, vários grupos de 

indicadores afetam as ações de T&D e têm relação direta com o desempenho da 

cooperativa. Destaca-se a preocupação das cooperativas com os indicadores 

econômicos financeiros em que 9 cooperativas julgam ter relação direta com as 

ações de T&D. Apenas 3 cooperativas destacaram a importância da análise de 

indicadores sociais e ambientais e como seus impactos podem interferir nas ações 

de T&D.      
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Gráfico 10: Áreas que participam no processo de análise do modelo (cluster 2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

As áreas mais assertivamente envolvidas no processo de análise do modelo 

de alocação de recursos financeiros são recursos humanos, citada pelas 11 

cooperativas, e de contabilidade, citada por 7 cooperativas desse cluster. Nota-se, 

nesse cluster, que as áreas de Recursos Humanos e contabilidade estão 

diretamente envolvidas no processo de análise do modelo, já as outras áreas 

demonstram pouco envolvimento na análise do modelo de alocação de recursos 

financeiros de T&D do Sescoop/PR.        
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Tabela 6: Análise dos resultados do cluster 3 

 

 

n= 6, escala: 1 a 5 (1 = não concordo totalmente ↔ 5 = concordo totalmente) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

               

O cluster 3 é formado por 6 cooperativas que têm entre 2.100 e 3.100 

empregados. Todas possuem uma pequena estrutura de pessoas que atuam 

diretamente nas atividades de T&D, que variam de no mínimo 1 empregado 

(mínimo) a 3 empregados (máximo).  

As cooperativas desse agrupamento, pelos resultados apresentados, 

obtiveram uma média mais baixa (2,333), no que se refere a não terem métricas 
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definidas para alocação de recursos financeiros em T&D, e não possuem um método 

próprio para projetar dados de forma estruturada. 

No que se refere à avaliação do modelo de alocação de recursos de T&D, o 

Sescoop/PR mostra que a maior dificuldade é no que se refere à sequência lógica 

compreensível e adequada do modelo de alocação de recursos financeiros nas 

cooperativas agropecuárias, com uma média de 3,500 (máximo de 5).   

 

Gráfico 11: Áreas da cooperativa priorizadas para alocação de recursos financeiros em T&D 

(cluster 3) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Nesse cluster, os maiores esforços financeiros de T&D são aplicados em 

formação técnica e operacional e treinamentos obrigatórios (saúde e segurança do 

trabalhador). Os treinamentos comportamentais, de desenvolvimento gerencial e de 

desenvolvimento de alta liderança foram citados por 2 cooperativas. Os resultados 

acima demonstram uma preocupação das cooperativas em investir também em 

ações de T&D voltadas para outras áreas, não somente as que têm relações diretas 

com a área industrial predominantemente.    
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Gráfico 12: Relação dos grupos de indicadores que podem ser influenciados por ações de T&D 

(cluster 3) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

O gráfico 12 expõe os indicadores que podem apresentar relação direta com 

o desempenho da cooperativa e, simultaneamente, poderiam ser afetados por ações 

de treinamento e desenvolvimento (T&D). Os indicadores de recursos humanos, 

qualidade, econômico-financeiro e comercial são os mais citados pelas cooperativas 

analisadas nesse cluster. Ressalta-se a indicação de 5 cooperativas no que refere-

se ao grupo de indicadores de qualidade, o que reforça a opinião das cooperativas 

desse cluster sobre a importância da necessidade de se levar em conta o impacto 

deste grupo de indicadores  nas ações de T&D.        
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Gráfico 13: Áreas que participam no processo de análise do modelo (cluster 3) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

      

As áreas envolvidas diretamente no processo de análise e interpretação das 

informações do modelo de alocação de recursos nesse cluster são recursos 

humanos, que foi elencada por todas as 6 cooperativas, e contabilidade, que foi 

citada por 3 cooperativas conforme apresentado no gráfico 13. As outras áreas 

foram citadas apenas por 1 cooperativa. Nota-se que nenhuma das cooperativas 

desse cluster envolve a área de qualidade na análise do modelo, apesar de quase a 

totalidade afirmar que os indicadores dessa área têm um impacto significativo no 

desempenho da cooperativa e nas ações de T&D.  

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Tabela 7: Análise dos resultados do cluster 4 

 

n= 3, escala: 1 a 5 (1 = não concordo totalmente ↔ 5 = concordo totalmente) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

 

O cluster 4 é formado por 3 cooperativas entre 2.101 e 4.999 empregados e 

todas têm uma estrutura bastante similar nas áreas de recursos humanos e nas 

atividades de T&D. Os resultados apresentados por esse grupo apresentam uma 

maior similaridade, com pouca variância entre as cooperativas. 

Na análise direta do modelo, as cooperativas do cluster 4 mantiveram as 

avaliações semelhantes e consideram as etapas e as telas adequadas para a 
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análise. Em uma avaliação geral, todas elas concordam parcialmente (nível 4,000) 

com o fato de que a ferramenta é eficaz na aplicação de recursos de T&D.  

O ponto observado na análise desse cluster é com relação às métricas para 

alocação de recursos de T&D, que apresentaram uma média de 3,333 em uma 

escala máxima de 5,000, o que pode ser um fator preocupante para as cooperativas 

analisadas nesse agrupamento.      

 

Gráfico 14: Áreas da cooperativa priorizadas para alocação de recursos financeiros em T&D 

(cluster 4) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

O gráfico 14 demonstra que os treinamentos obrigatórios são os mais 

frequentes e que envolvem a maior concentração de recursos financeiros por parte 

das cooperativas desse cluster. Outras áreas citadas por uma cooperativa são os 

treinamentos de formação técnica e operacional e de desenvolvimento gerencial. O 

atendimento às normas de saúde e segurança do trabalho consome boa parte dos 

recursos de T&D das cooperativas desse cluster. 
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Gráfico 15: Relação dos grupos de indicadores que podem ser influenciados por ações de T&D 

(cluster 4) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Nos grupos de indicadores que podem ter relação direta com o desempenho 

da cooperativa, destaca-se a importância dada aos indicadores de produtividade. 

Outros indicadores que foram citados por 2 cooperativas do cluster 4 foram: 

qualidade, econômico-financeiros, comerciais,  de estratégia e sociais. 

 

Gráfico 16: Áreas que participam no processo de análise do modelo (cluster 4) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

As áreas mais fortemente envolvidas na análise do modelo de alocação de 

recursos financeiros são recursos humanos e contabilidade, indicadas pelas 3 

cooperativas desse cluster. As áreas de qualidade e saúde e segurança do trabalho, 
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apesar de serem apontadas como pontos importantes nas análises anteriores, 

respectivamente, tendo impacto direto no desempenho de T&D da cooperativa, e 

exigirem desembolso financeiro considerável de treinamento, não são citadas por 

nenhuma das cooperativas desse agrupamento quando se refere ao envolvimento 

das áreas na análise do modelo do Sescoop/PR.      

Depois de analisados os clusters de forma independente, será feita uma 

análise geral com as 26 cooperativas respondentes do questionário survey. Faz-se 

necessário essa análise porque, segundo Oliveira (2002), um conjunto de partes 

interage e são interdependentes e, conjuntamente, formam um todo unitário com 

determinado objetivo e efetuam determinada função. Quaisquer conjuntos de partes 

unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as 

partes e o comportamento do todo sejam o foco de atenção (ALVAREZ, 1990). 
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Tabela 8: Análise dos resultados dos 4 clusters 

Estatísticas descritivas: 
      

        

Variável Respondentes 

Coop. 
com 

dados 
faltantes 

Coop. 
sem 

dados 
faltantes Mínimo Máximo Média 

Desvio 
padrão 

Quadro Funcional Total - 06/2015 26 0 26 95,000 8537,000 2525,269 2674,874 
Qual a quantidade de empregados diretos na estrutura de 
Recursos Humanos da cooperativa? 26 0 26 2,000 68,000 19,077 18,035 
Qual a quantidade de empregados diretos na estrutura de 
Recursos Humanos da cooperativa que atuam nas atividades 
de treinamento e desenvolvimento(T&D)? 26 0 26 1,000 11,000 2,769 2,405 
A cooperativa utiliza uma metodologia formal(própria ou de 
mercado) de levantamento de necessidades de 
treinamento(LNT). 26 0 26 1,000 5,000 4,038 1,183 
A cooperativa utiliza métricas definidas para a alocação dos 
recursos financeiros de treinamento e desenvolvimento(T&D). 26 0 26 1,000 6,000 2,654 1,832 
A cooperativa procura avaliar de alguma forma se os programas 
de treinamento e desenvolvimento(T&D) estão trazendo os 
resultados esperados. 26 0 26 1,000 5,000 3,885 1,071 
Na cooperativa, existem diretrizes que garantam o alinhamento 
entre a estratégia organizacional e o plano de treinamento e 
desenvolvimento (T&D). 26 0 26 2,000 5,000 3,769 0,992 
A revisão dos programas de treinamento e desenvolvimento 
(T&D) obedece os ciclos de planejamento estratégico da 
cooperativa. 26 0 26 1,000 5,000 3,500 1,503 
A Diretoria e os Conselhos da cooperativa são diretamente 
envolvidos na definição da aplicação de recursos de 
treinamento e desenvolvimento(T&D). 26 0 26 1,000 5,000 3,500 1,105 
O planejamento estratégico da cooperativa é 
estruturado/formalizado. 26 0 26 1,000 5,000 3,654 1,522 
A cooperativa possui um sistema de gestão integrado que 
forneça todos os dados para o instrumento de alocação de 
recursos financeiros em treinamento e desenvolvimento (T&D) 
do SESCOOP?PR. 26 0 26 1,000 5,000 3,462 1,392 
A cooperativa tem um método para projetar os dados de forma 
estruturada (projeções econômica e financeira, recursos 
humanos, entre outras) 26 0 26 1,000 5,000 3,346 1,231 
Você considera o instrumento de alocação de recursos 
financeiros de treinamento e desenvolvimento(T&D) do 
SESCOOP/PR, relevante para facilitar a condução do processo 
de planejamento e gestão estratégica da sua cooperativa. 26 0 26 3,000 5,000 4,346 0,562 
As etapas do instrumento possuem uma sequência lógica 
compreensível e adequada. 26 0 26 2,000 5,000 4,038 0,916 
Os templates (telas) utilizados são adequados para as análises 
sugeridas pelo instrumento de alocação de recursos de 
treinamento e desenvolvimento(T&D). 26 0 26 1,000 5,000 4,077 0,796 
Em uma análise geral do instrumento, você considera que a 
estrutura e ferramentas são aplicáveis a alocação de recursos 
de treinamento e desenvolvimento(T&D). 26 0 26 2,000 5,000 4,192 0,634 

 
 

n= 26, escala: 1 a 5 (1 = não concordo totalmente ↔ 5 = concordo totalmente) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2015). 

 

Na tabela 8, observa-se que, em virtude dos diferentes portes e grau de 

industrialização das cooperativas estudadas, há uma variação muito grande de 

empregados que atuam diretamente na área de T&D. A cooperativa Coop15, que 

apresenta a maior quantidade de empregados na área de RH, 68 empregados, 

também é a que tem o maior número de pessoas envolvidas diretamente nas 

atividades de treinamento e desenvolvimento. Na média geral, as relações dessas 

variáveis demonstram que 16% do quadro funcional de recursos humanos das 

cooperativas estudadas atuam diretamente no papel de responsáveis pelo 

desenvolvimento das pessoas. 
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No referencial teórico, Ulrich (2003) afirma que a mensuração de resultados 

de T&D é um modelo de gerenciamento estratégico da empresa. Ao confrontar os 

resultados da tabela 8, percebe-se que, na média, as cooperativas apresentam um 

distanciamento quando se trata de mensurar efetivamente os resultados que 

apresentem um alinhamento entre as ações de T&D e as estratégias organizacionais. 

Tannembaum e Yukl (1992) e Eboli (2004) ratificam o argumento de que os 

treinamentos devem dar suporte à estratégia da organização e estarem alinhados 

com os objetivos organizacionais. Murray e Chapman (2003) corroboram afirmando 

que o T&D deve ser adotado como vantagem competitiva da organização. 

Bancaleiro (2007) afirma sobre a incongruência cada vez mais frequente, em  

que os sistemas de informação não oferecem uma análise estratégica da informação. 

Nas cooperativas analisadas, foi exibido esse paradoxo, quando se pergunta se 

existem sistemas de gestão integrados que projetam dados para o modelo de 

alocação de recursos financeiros em treinamento e desenvolvimento (T&D) do 

Sescoop/PR. 

 

Gráfico 17: Áreas da cooperativa priorizadas para alocação de recursos financeiros em T&D 

nos 4 clusters  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Nas cooperativas pesquisadas, no agrupamento geral e dos clusters 

individualmente, os resultados apresentados sobre em quais áreas são priorizados 

os maiores esforços financeiros de T&D foram os treinamentos obrigatórios (saúde e 
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segurança do trabalho) e de formação técnica e operacional. No quadro teórico que 

comunga com a linha de pensamento e de investigação da pesquisa, Crawford 

(1994), Terra (2000) e Pacheco (1996) asseveram que as empresas deveriam 

investir na preparação de empregados altamente especializados e que o 

investimento em pessoas deve obedecer a critérios pré-determinados na busca de 

resultados que ofereçam maior rentabilidade. 

      

Gráfico 18: Relação dos grupos de indicadores que podem ser influenciados por ações de T&D 

nos 4 clusters  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

No gráfico 18, os indicadores mais citados pelas cooperativas pesquisadas 

são os de recursos humanos, qualidade, produtividade e econômico-financeiros, 

respectivamente. Esse resultado coincide com o que apresentaram McGee e Prusak 

(1994), Shank e Govindarajan (1995), Assaf Neto (2002), Martins (1999) e Lawton 

(2002). No quadro referencial teórico, esses autores apresentam de formas diversas 

a necessidade de se ter uma pluralidade de indicadores que permitirão o adequado 

funcionamento dos sistemas de medição de desempenho e transmitirão 

adequadamente a eficácia da organização. 
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Gráfico 19: Áreas que participam no processo de análise do modelo nos 4 clusters 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

O terceiro objetivo específico foi propor melhorias no modelo de alocação de 

recursos financeiros de T&D nas cooperativas agropecuárias. Para isso, no 

questionário survey havia a pergunta: em uma análise geral do modelo, você 

considera que a estrutura e as ferramentas são aplicáveis à alocação de recursos de 

treinamento e desenvolvimento (T&D)? De acordo com essa questão avaliada na 

escala de Likert de resposta, das 26 respondentes, 1 cooperativa afirmou que não 

concorda parcialmente com a afirmativa, 20 responderam que concordavam 

parcialmente e 5 cooperativas informaram que concordam totalmente com a 

asseveração, geralmente uma média depois das análises de 4,192 na metodologia 

estatística utilizada neste trabalho. 

O objetivo dessa pergunta era confrontar se existe afinidade entre as áreas 

envolvidas no processo de análise e interpretação das informações do modelo de 

alocação de recursos financeiros do Sescoop/PR e se os grupos de indicadores que 

têm impacto nas ações são onde é priorizada a aplicação dos recursos financeiros 

de T&D. O que se nota é que os indicadores de qualidade e os treinamentos 

obrigatórios são citados por 80,76% e 61,53%, respectivamente, no que se refere 

aos aspectos citados acima; todavia, essas áreas de qualidade e saúde e segurança 

do trabalho não são ativamente envolvidas na análise do modelo.  
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A área de Recursos Humanos foi citada por todas as 26 cooperativas 

pesquisadas, as áreas de contabilidade e financeiro foram citadas por 17 e 10 

cooperativas, respectivamente. Percebe-se que as ações de T&D estão vinculadas à 

área de RH, resultado que é confrontado na teoria de Scorsolini-Comin, Inocente e 

Miura (2011), que afirmam que todas as áreas devem agregar valor às atividades e a 

resultados gerados pelas ações de T&D. 

Complementarmente, conforme descrito na metodologia utilizada nesta 

dissertação, há 3 perguntas abertas que possibilitam, por meio das respostas 

das 26 cooperativas, propor possíveis melhorias no modelo de alocação de 

recursos financeiro em T&D das cooperativas agropecuárias do Paraná: 

 Pergunta 1: Descreva como é operacionalizado na cooperativa o modelo de 

alocação de recursos financeiros de treinamento e desenvolvimento do 

Sescoop/PR. 

 Pergunta 2: Quais são as suas considerações em relação ao modelo de 

alocação de recursos financeiros de treinamento e desenvolvimento (T&D) 

desde a coleta, interpretação e análise das informações. 

 Pergunta 3: Em sua opinião, quais melhorias poderão ser implementadas no 

modelo de alocação de recursos financeiros de treinamento e 

desenvolvimento (T&D) do Sescoop/PR nas cooperativas agropecuárias. 

Os quadros 3, 4 e 5, a seguir, em que C1, C2, C3 e C4 são cada cluster 

tratado nesta pesquisa, apresentam as respostas obtidas com a aplicação do 

questionário e que foram sintetizadas pelo pesquisador de acordo com a 

similaridade entre elas dentro do mesmo cluster.  
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Quadro 4: Pergunta 1 – Operacionalização do modelo na cooperativa 

Respondentes
/Cluster 

Respostas/Cooperativas 

 
C1 

- Existe um envolvimento das áreas da cooperativa e o RH aprova o 
plano anual de T&D. 
- De acordo com o plano anual de T&D. 
- Apenas os agentes são envolvidos no processo, falta envolvimento 
da diretoria. 

 

 
C2 

- Destinação de verbas prioritariamente para treinamentos obrigatórios. 
- Os treinamentos são realizados de acordo com os indicadores e com 
o plano de desenvolvimento estratégico da cooperativa. 
- Fazemos o LNT de toda a cooperativa, tabulamos as necessidades e 
alocamos os cursos. 
- Ainda falta definição de como o modelo vai ser operacionalizado na 
cooperativa, esperamos que várias áreas sejam envolvidas no 
planejamento dos treinamentos. 

 
C3 

- Na cooperativa, geralmente há uma preocupação com o modelo de 
alocação somente no período de planejamento (coleta); 
posteriormente, esse modelo não é consultado. 
- Falta maior envolvimento das áreas. O comitê que foi eleito não tem 
atuado de forma efetiva, com reunião para a discussão. 
- Cada área recebe o valor estimado do LNT e administra sua 
aplicabilidade com o auxílio e a orientação da área de treinamento. 

 

 

 
C4 

- É feito o LNT com a gerência de cada área. O modelo do 
Sescoop/PR é avaliado pelas respectivas áreas envolvidas, sendo a 
financeira/contábil e RH as principais. 
- Por meio do Planejamento Anual de Desenvolvimento, verificamos a 
demanda das unidades e dividimos o recurso para cada uma. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

O objetivo dessa pergunta era verificar como é operacionalizado na prática o 

modelo de alocação de recursos de T&D do Sescoop/PR nas cooperativas 

agropecuárias.  

Nos clusters C1, C2 e C4 foi verificada a falta de envolvimento das áreas e 

que essa operacionalização do modelo ainda é restrita às áreas de recursos 

humanos e financeiro/contabilidade. Nas cooperativas do cluster C2, que são as de 

menor porte, ainda não existe uma definição de como o modelo pode ser 

operacionalizado. As cooperativas do cluster C3 ressaltam que o modelo é analisado 

apenas durante o período de planejamento dos recursos de T&D, não sendo feita 

nenhuma avaliação posterior das ações efetivas de T&D. 
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Quadro 5: Pergunta 2 – Considerações das cooperativas com relação ao modelo 

Respondentes
/Cluster 

Respostas/Cooperativas 

 
C1 

- É uma ferramenta que proporciona uma análise prática e fácil 
entendimento dos pontos positivos e negativos da empresa. 
- O modelo é bom, porém pouco flexível para fazer ajustes. 
- Em alguns casos, deveria se avaliar as questões de normas e 
programas de certificações que impactam consideravelmente os 
vetores de aplicação. 
- Creio que o modelo ainda seja de difícil compreensão pelos agentes. 
É complexo o entendimento de sua estrutura e sua análise. 

 

 
C2 

- Considero um modelo importante e bastante complexo, porém ainda 
não conseguimos utilizá-lo na íntegra. 
- Falta estrutura interna para fazer essa coleta e análise das 
informações levantadas. 
- Fazemos o LNT de toda a cooperativa, tabulamos as necessidades e 
alocamos os cursos. 
 

 
C3 

- Em um cenário dinâmico de planejamento estratégico, a interpretação 
também pode ser diferenciada, e isso pode trazer distorções para o 
modelo. 
- O modelo pode ajudar a cooperativa a definir melhor onde os 
recursos de treinamento podem ser aplicados, precisamos do 
envolvimento das demais áreas. 
. 
 
 

 

 
C4 

- Há necessidade de melhorar principalmente a interpretação e análise 
das informações para consolidar os indicadores. 
- Há alguns indicadores que não são muito utilizados pelas 
cooperativas e outros muito utilizados que a ferramenta não 
contempla. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

                         

O quadro 4 elenca as principais considerações dos respondentes com  

relação ao modelo no que refere-se à análise e à interpretação das informações. No 

cluster C1, uma cooperativa afirma que o modelo é de fácil análise e 

interpretação, porém 3 cooperativas desse cluster consideram o modelo 

complexo, opinião que é avalizada por 72,72% das cooperativas do cluster 

C2.  

As cooperativas do cluster C2 percebem a dificuldade de se realizar a análise 

e a coleta das informações para alimentar o modelo. Nas cooperativas do cluster C3, 

falta a clareza na interpretação dos indicadores, que pode gerar distorções na 

análise das informações.  
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Já em 100% das cooperativas do cluster C4 ratificam a proposição de 

ampliação de grupos de indicadores que podem ser contemplados no modelo do 

Sescoop/PR. 

                                        

Quadro 6: Pergunta 3 – Proposição de melhorias das cooperativas com relação ao modelo 

Respondentes
/Cluster 

Respostas/Cooperativas 

 
C1 

- Que o preenchimento fosse em um momento único de forma 
estruturada e a cooperativa já tivesse o valor do recurso disponível. 
- Não pode ser considerado como único modelo para avaliação da 
cooperativa, nem como única direção aos treinamentos a serem 
realizados. 
- Poderia ser criado um sistema informatizado que facilitasse o 
entendimento das áreas e mais cursos para os agentes das 
cooperativas entenderem melhor o preenchimento da modelo. 
 

 

 
C2 

- Uma melhor variação de indicadores para a definição de 
treinamentos, pois da forma como ela está preenchida pode ser 
tendenciosa. 
- A alocação de recursos financeiros deveria ter um peso maior do que 
possui hoje para os treinamentos que envolvem a área de segurança 
do trabalho. 
- Poderia ter mais indicadores avaliados e ser levado em conta que a 
cooperativa é obrigada a atender às normas regulamentadoras.  
- Acredito que, no momento, não há melhorias a serem 
implementadas, mas uma “sedimentação” da atual versão, ou seja, 
que a cooperativa utilizasse e explorasse as possibilidades de análises 
que o modelo oferece. 

 
C3 

- O modelo não considera volume, por exemplo: o investimento pode 
ser maior em temas em que é preciso treinar uma quantidade maior de 
pessoas (área operacional). 
- Deveria verificar com a cooperativa o que ela já tem de metodologia e 
levar em conta as competências que devem ser desenvolvidas nos 
colaboradores e quais a cooperativa quer desenvolver. 
- A cooperativa tem que envolver todas as áreas para analisar, porque 
há vários indicadores que são solicitados e que não são de 
conhecimento da área de RH. 
- Desenvolver um sistema informatizado, em vez de planilhas. 
 

 

 
C4 

- O alinhamento entre o planejamento estratégico e o modelo trará 
melhorias. 
- Os recursos poderiam ser direcionados em maior número para áreas 

operacionais e técnicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

A proposta dessa pergunta era mapear as principais proposições de 

melhorias que poderiam ser incorporadas no modelo de alocação de recursos de 

T&D do Sescoop/PR nas cooperativas agropecuárias. 
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No cluster C1, foi proposto que o modelo fosse operacionalizado em um 

sistema informatizado, em vez de em uma planilha eletrônica, e que fosse 

combinado com outros modelos que permitam uma avaliação mais ampla dos 

impactos das ações de T&D na cooperativa. As cooperativas do cluster C3 

comungam com o mesmo direcionamento de ampliação da capacidade do 

modelo de avaliar em conjunto com outras ferramentas e da necessidade de um 

sistema informatizado. 

As cooperativas do cluster C2 e C4, apesar de sua diferença de porte e 

número de empregados, possuem a mesma percepção sobre a necessidade de 

alocação de recursos em T&D nas áreas operacionais/industriais e nos 

treinamentos obrigatórios. 

A ampliação do grupo de indicadores e o maior envolvimento das áreas 

são solicitações recorrentes em um número significativo de cooperativas 

pesquisadas e foram percebidas nas análises de todos os clusters.     

As principais contribuições das cooperativas pesquisadas, no que se 

refere à operacionalização, ao preenchimento e à proposição de melhorias no 

modelo de alocação de recursos financeiros do Sescoop/PR nas cooperativas 

agropecuárias, ratifica o citado pelos autores Boog (1999), Abbad (1999), 

Tannenbaum e Yukl (1992), Murray e Chapman (2003), Armstrong (2009), 

Fonseca, Lourenço e Allen (1997), Assaf Neto (2002), Ansoff e McDonnel 

(1984), Ulrich (2003), Sammartino (2002), Oliveira (2009), Gil (1991), Meneses e 

Zerbini (2005) e Scorsolini-Comin, Inocente e Miura (2011), autores 

referenciados no quadro teórico desta pesquisa. 

No capítulo a seguir, serão apresentadas as conclusões e 

recomendações do autor após o estudo e a análise da pesquisa.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As cooperativas paranaenses contam, desde o final da década de 1990, com 

o auxílio do Sescoop/PR, o qual desenvolve ações de formação profissional, 

monitoramento e promoção social. Vale destacar que, independentemente da 

origem dos esforços de treinamento, as ações de aperfeiçoamento necessitam de 

direcionamento. Nesse contexto, o questionamento mais recorrente é: quais 

modelos referenciais as cooperativas paranaenses têm à disposição para uma 

alocação assertiva de seus recursos aplicados em treinamentos?  

Com o objetivo de possibilitar a utilização de uma metodologia padrão, o 

Sescoop/PR propôs um modelo de alocação de recursos financeiros de treinamento 

e desenvolvimento (T&D), o qual busca promover uma análise sistêmica do 

planejamento e da gestão das cooperativas, objetivando seu pleno desenvolvimento. 

Para tanto, aliam-se diversos tipos de análises (econômico-financeira, estratégica, 

social e funcional) buscando o direcionamento e a convergência de esforços e 

recursos, de modo que os resultados sejam efetivamente alcançados. Todo o 

processo é realizado instigando não somente a reflexão, mas também o 

planejamento nas cooperativas, procurando dotá-las de um modelo orientador em 

seu processo de modernização e fortalecimento, buscando resultados quantitativos 

e qualitativos da aplicação dos recursos em treinamentos.  

 Para compreender esse propósito, foi realizado este estudo, cujo objetivo 

geral foi analisar a aplicabilidade do modelo de alocação de recursos financeiros em 

treinamento e desenvolvimento (T&D) utilizado pelo Sescoop/PR nas cooperativas 

agropecuárias. Para atingir tal objetivo, foi elaborada a metodologia de levantamento 

de pesquisa por meio de um questionário survey, organizado com 23 perguntas (20 

fechadas e 3 abertas) que abordaram o conteúdo essencial desta dissertação. 

Obtiveram-se 26 respostas válidas, de um total de 34 cooperativas, resultando em 

uma devolução de 76,47%. As cooperativas respondentes têm 65.562 empregados 

diretos, que correspondem a 97,80% do total de empregos diretos das cooperativas 

agropecuárias do Paraná.      

Quanto ao delineamento das cooperativas pesquisadas, as 26 respondentes 

foram agrupadas em 4 clusters por grau de similaridade. O critério adotado de 
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correlação foi comprovado pela análise fatorial, que comprovou a forte correlação 

entre as variáveis: valor da folha de pagamento/média anual e quantidade de 

empregados diretos. Esse cálculo desmitifica a tese de que as cooperativas que têm 

um maior número de empregados possuem um valor de folha de pagamento 

diretamente proporcional, pois isso não acontece em 7,49% dos casos das 

cooperativas pesquisadas. 

A análise dos dados utilizadas nesta dissertação permitiu que seu objetivo 

geral, que consiste em verificar a aplicabilidade do modelo de alocação de recursos 

financeiros em T&D utilizado pelo Sescoop/PR nas cooperativas agropecuárias, 

fosse atingido de modo satisfatório, conforme os resultados apresentados a partir 

dos dados do questionário, que obtiveram a média de 4,192 na escala de Likert, de 

1 a 5, admitindo as 26 cooperativas respondentes que o modelo de alocação de 

recursos de T&D do Sescoop/PR é aplicável na prática. Esses resultados atestam 

que as cooperativas agropecuárias pesquisadas atestam a aplicabilidade do modelo 

do e sua utilização como direcionador na alocação de recursos financeiros de T&D. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, a descrição dos  fatores componentes 

do modelo de alocação de recursos financeiros em T&D do Sescoop/PR nas 

cooperativas agropecuárias, o modelo foi descrito e fundamentado com base nas 

teorias que o alicerçam. Para tanto, aliam-se diversos tipos de análises – 

econômico-financeira, estratégica, social e funcional – buscando o direcionamento e 

a convergência de esforços e recursos, de modo que os resultados sejam 

efetivamente alcançados Destaca-se que, para a estruturação do modelo proposto, 

buscou-se apoio na análise organizacional, permitindo, assim, maior gama de 

informações, que auxiliam as cooperativas agropecuárias na busca de resultados e 

no desenvolvimento de ações de T&D.  

O segundo objetivo específico foi avaliar a aplicabilidade do modelo de 

alocação de recursos financeiros de T&D nas cooperativas agropecuárias: por meio 

do questionário survey e da análise de clusters, verificou-se a aplicabilidade do 

modelo nas cooperativas agropecuárias pesquisadas, que o avaliaram positivamente 

independentemente de seu porte e estrutura funcional. A metodologia do modelo 

proposto foi considerada aplicável, contemplando procedimentos que vão desde a 

coleta de dados até a determinação da alocação de recursos financeiros de T&D, 
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passando pela análise dos indicadores que permitem estimar a priorização dos 

esforços financeiros de T&D. 

O terceiro objetivo específico foi propor melhorias no modelo de alocação de 

recursos financeiros de T&D nas cooperativas agropecuárias: foram elencadas as 

propostas de melhorias obtidas nas respostas do questionário survey, sendo 

necessária sua frequente avaliação e validação, a fim de torná-lo mais eficaz, uma 

vez que essas atividades identificam as falhas e as contribuições de melhorias. 

Quanto às características relevantes da aplicabilidade do modelo de alocação 

de recursos financeiros em T&D utilizado pelo Sescoop/PR nas cooperativas 

agropecuárias, no cluster 1, foram apresentadas as seguintes características 

relevantes: a) planejamento estratégico das cooperativas formalizado e existência de 

um alinhamento da estrutura organizacional com o planejamento de T&D da 

cooperativa; b) maiores esforços financeiros de T&D são despendidos nas áreas de 

formação técnica operacional e treinamentos obrigatórios, em virtude de essas 

cooperativas estarem operando em atividades industriais e pela quantidade de 

normas regulamentadoras que devem ser obrigatoriamente atendidas; c) em virtude 

da grande necessidade de mão de obra e de suas plantas industriais, indicadores de 

recursos humanos, qualidade e produtividade são, na opinião das cooperativas 

desse cluster, os que têm maior impacto nas ações de T&D; d) as áreas que têm 

maior envolvimento na análise e na interpretação do modelo são Recursos Humanos 

e contabilidade, pois possuem acesso às informações que abastecem as 

informações para a análise; e) possibilidade de utilização de mais de uma 

ferramenta para análise que permita o direcionamento dos recursos financeiros em 

T&D.  

As cooperativas pertencentes ao cluster 2 apresentam as seguintes 

características predominantes: a) não existem métricas definidas para a alocação de 

recursos financeiros de T&D; b) as cooperativas desse cluster consideram aplicável 

o modelo de alocação de recursos financeiros de T&D do Sescoop/PR; c) 

distribuição equilibrada dos indicadores que podem ser afetados por ações de T&D; 

d) pouco envolvimento de outras áreas no planejamento dos treinamentos.     

  O cluster 3 apresenta cooperativas com características semelhantes: a) 

possuem planejamento estratégico estruturado e formalizado; b) há dificuldades na 
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adoção de um método de projeção de dados de forma estruturada; c) falta maior 

envolvimento das áreas e a discussão tem ficado a cargo da área de Recursos 

Humanos. 

O último cluster, que é formado por 3 cooperativas, apresenta as seguintes 

características que as aproximam: a) as estruturas funcionais de Recursos Humanos 

e na área de T&D são muito similares entre as cooperativas; b) utilizam 

metodologias próprias ou de mercado para realizar o LNT; c) os indicadores de 

produtividade têm grande impacto e podem ser afetados por ações de T&D; d) os 

treinamentos obrigatórios são priorizados; e) sugerem considerar  indicadores que 

são utilizados pelas cooperativas e o modelo não considera.  

Em uma análise de todas as 26 cooperativas agropecuárias agrupadas é 

possível afirmar que a estratégia de dividir as cooperativas em clusters foi bem-

sucedida, em virtude da diversidade destas no que se refere a número de 

empregados, porte e estrutura. Essa segregação permitiu que os 4 grupos gerados 

pela análise de cluster fossem analisados separadamente, o que comprovou que a 

solução final de agrupamentos é considerada a mais relacionada. Dessa forma, 

conclui-se que os resultados apresentados demonstram que na análise, foi possível 

agrupar as cooperativas em clusters que expuseram características de 

homogeneidade interna e heterogeneidade entre si. 

A utilização de um único método estatístico, análise de cluster, representou 

uma limitação deste estudo, já que é recomendada a aplicação de outro método 

complementar, tais como regressão ou análise discriminante. O número restrito de 

cooperativas pesquisadas inviabilizou essa complementação. 

Muito embora não se descarte a possibilidade de incluir outros indicadores de 

desempenho ao conjunto ora analisado, tais como: indicadores de qualidade, 

produtividade, ambientais, governança corporativa e inovação. Variando de acordo 

com a necessidade das cooperativas aqui avaliadas, a inserção destes novos 

indicadores deve ser cuidadosamente ponderada para saber se os que serão 

incluídos fornecem informações que subsidiem as decisões relacionadas ao 

aperfeiçoamento e à melhoria contínua dos processos de alocação de recursos 

financeiros de T&D. 
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O que se nota na realidade organizacional é que independentemente das 

dificuldades é necessário demonstrar e exibir os resultados obtidos pelo treinamento 

e desenvolvimento (T&D) e o retorno na aplicação de recursos financeiros nessa 

atividade. O monitoramento dos indicadores mais tradicionais de T&D (número de 

horas treinadas, número de participantes e outros) não garantem a assertividade na 

alocação de recursos financeiros. Nesse contexto é primordial o envolvimento de 

outras áreas e que seja avaliada conjuntamente a utilização de métricas já 

existentes nas cooperativas agropecuárias, pois isso geraria um alinhamento de 

interesse e comprometimento em todas as áreas da cooperativa.  

Recomenda-se também que ocorra um alinhamento com as ferramentas 

corporativas de estratégia, como o BSC que facilita e proporciona maior visibilidade 

aos processos de avaliação e observa a organização de uma forma mais ampla e 

abrangente sob as perspectivas financeira, dos clientes, dos processos internos e de 

aprendizado e conhecimento, que quando integradas, essas quatro perspectivas 

proporcionam uma análise e uma visão ponderada da situação atual e futura de 

desempenho do negócio.      

  O modelo analisado por este estudo reúne o que pode ser avaliado como 

uma prática adequada para aferir a alocação de recursos financeiros de T&D do 

Sescoop/PR em cooperativas agropecuárias, e se tornou um considerável avanço no 

apoio as cooperativas nos processos de melhoria contínua de suas práticas de T&D 

e para a consolidação do modelo. 

Portanto, considera-se que esta pesquisa alcançou os objetivos propostos, 

contribuindo, com seus resultados, para um melhor entendimento sobre o modelo de 

alocação de recursos de T&D do Sescoop/PR, bem como suas particularidades 

relevantes, seu papel nos processos internos das cooperativas, sua aplicabilidade 

prática e propostas de melhorias no referido modelo por parte das cooperativas. 

Esses resultados, embora restritos a um número limitado de cooperativas  

agropecuárias, podem abastecer com informações em termos de alocação de 

recursos financeiros e de escolha das estratégias de gerenciamento das atividades 

de T&D. 

Finalmente, o presente estudo ratifica os anseios do Sescoop/PR de validar a 

utilização desse modelo e sua efetividade na aplicação dos recursos em T&D 
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disponibilizados às cooperativas agropecuárias paranaenses, demonstrando seus 

desdobramentos e amplitude e evidenciando suas vantagens e desvantagens.   

 

5.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Este trabalho possibilitou conhecer, por meio das informações coletadas 

nas cooperativas agropecuárias como o modelo de alocação de recursos 

financeiros de T&D é operacionalizado na prática. Para pesquisas futuras, sugere-

se: 

 A validação estatística do modelo apresentado nesta dissertação. 

 Embora o modelo tenha obtido bons índices de validação, que ele seja aplicado 

em outros contextos e em diferentes regiões, ampliando sua aplicação e 

confiabilidade.  

 Que esse modelo seja aplicado em uma maior quantidade de empresas e seja 

avaliado por especialistas.      

 Diagnóstico avaliativo para detectar as mudanças comportamentais observadas 

nos gestores das cooperativas após a verificação dos resultados financeiros 

obtidos pela utilização do modelo. 
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APÊNDICE: SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA E QUESTIONÁRIO 

Agentes, bom dia/boa tarde. 

  

 Esta pesquisa tem por objetivo o estudo acadêmico sobre a aplicabilidade de 

um modelo para alocação de recursos de treinamento e desenvolvimento (T&D) nas 

cooperativas agropecuárias do estado do Paraná. 

As cooperativas selecionadas para participarem da pesquisa são as que 

utilizam recursos descentralizados do Sescoop/PR. 

A única e exclusiva finalidade deste questionário é subsidiar o referido estudo, 

por isso seu preenchimento será de extrema importância para que minha 

dissertação de mestrado possa ser concluída. 

Após a conclusão da pesquisa, será encaminhada às cooperativas 

participantes uma cópia do estudo com os resultados finais. 

Agradeço antecipadamente a sua colaboração e me coloco à disposição para 

outros esclarecimentos. 

 

                                                                                                 Leandro Roberto Macioski 

Mestrando do Curso de Mestrado 

Profissional em Governança e 

Sustentabilidade do ISAE, sob a 

orientação do Prof. Dr. Heitor José 

Pereira. 

   

 

 



109 

 

 

TERMO DE SIGILO 

Declaro que os dados de identificação da empresa e do respondente serão 

utilizados apenas para fins de pesquisa e que, sob nenhuma hipótese, eles serão 

individualmente divulgados e/ou fornecidos. 

 

1. Nome da Cooperativa *Obrigatória 

 

 

2. Cargo Atual *Obrigatória 

 

  

3. Qual a quantidade de empregados diretos na estrutura de Recursos Humanos da 

cooperativa? *Obrigatória 

 

  

4. Qual a quantidade de empregados diretos na estrutura de Recursos Humanos da 

cooperativa que atuam nas atividades de treinamento e desenvolvimento 

(T&D)? *Obrigatória 

 

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO (T&D) 

 

5. A cooperativa utiliza uma metodologia formal (própria ou de mercado) de 

Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT)? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 
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 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

  

6. A cooperativa utiliza métricas definidas para a alocação das verbas de 

treinamento e desenvolvimento (T&D)? *Obrigatória 

            Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

   

7. Na cooperativa, em quais áreas são priorizados os maiores esforços financeiros 

de treinamento e desenvolvimento (T&D)? *Obrigatória 

 Formação Técnica e Operacional 

 Comportamental 

 Obrigatórios 

 Desenvolvimento Gerencial 

 Alta Gestão 

Outros 

         

8. A cooperativa procura avaliar de alguma forma se os programas de treinamento e 

desenvolvimento (T&D) estão trazendo os resultados esperados? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 



111 

 

 Concordo totalmente 

  

9. Na cooperativa, existem diretrizes que garantam o alinhamento entre a estratégia 

organizacional e o plano de treinamento e desenvolvimento (T&D)? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

  

10.  Quais dos grupos de indicadores abaixo você julga terem relação direta com a 

performance da cooperativa e, simultaneamente, poderiam ser afetados por 

ações de treinamento e desenvolvimento (T&D)? *Obrigatória 

 INDICADORES FINANCEIROS E ECONÔMICOS 

 INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS 

 INDICADORES SOCIAS 

 INDICADORES DE QUALIDADE 

 INDICADORES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 INDICADORES COMERCIAIS 

 INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 

 INDICADORES AMBIENTAIS 

 INDICADORES ECONÔMICOS 

 INDICADORES DE ESTRATÉGIA 

 Outro:  

   

11.  A revisão dos programas de treinamento e desenvolvimento (T&D) obedece aos 

ciclos de planejamento estratégico da cooperativa? *Obrigatória 
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 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

   

12.  A diretoria e os conselhos da cooperativa são diretamente envolvidos na 

definição da aplicação de recursos de treinamento e desenvolvimento 

(T&D)? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALOCAÇÃO DE 

RECURSOS FINANCEIROS EM TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO (T&D) DO SESCOOP/PR. 

  

13.  O planejamento estratégico da cooperativa é estruturado/formalizado? 

*Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 
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14.  A cooperativa possui um sistema de gestão integrado que forneça todos os 

dados para o modelo de alocação de recursos financeiros em treinamento e 

desenvolvimento (T&D) do Sescoop/PR? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

  

15.  A cooperativa tem um método para projetar os dados de forma estruturada 

(projeções econômico-financeira, recursos humanos, entre outras)? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

   

16. Quais são as áreas envolvidas diretamente no processo de análise e 

interpretação das informações do modelo de alocação de recursos? *Obrigatória 

 Recursos Humanos 

 Contabilidade 

 Financeiro 

 Comercial 

 Social (Cooperados) 

 Saúde e Segurança no Trabalho 

 Planejamento 
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 Qualidade 

 Outro:  

   

17. Você considera o instrumento de alocação de recursos financeiros de treinamento 

e desenvolvimento (T&D) do Sescoop/PR relevante para facilitar a condução do 

processo de planejamento e gestão estratégica da sua cooperativa? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

    

18. As etapas do modelo possuem uma sequência lógica compreensível e adequada? 

*Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

   

19. Os templates (telas) utilizados são adequados para as análises sugeridas pelo 

modelo de alocação de recursos de treinamento e desenvolvimento (T&D)? 

*Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 
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 Concordo totalmente 

  

20. Em uma análise geral do modelo, você considera que a estrutura e as 

ferramentas são aplicáveis à alocação de recursos de treinamento e 

desenvolvimento (T&D)? *Obrigatória 

 Não concordo totalmente 

 Não concordo parcialmente 

 Indiferente 

 Concordo parcialmente 

 Concordo totalmente 

 

Avaliação prática do instrumento de alocação de recursos 

financeiros de treinamento e desenvolvimento (T&D). 

 

21. Descreva como é operacionalizado na cooperativa o modelo de alocação de 

recursos financeiros de treinamento e desenvolvimento do Sescoop/PR? 

*Obrigatória 

 

   

22. Quais são as suas considerações com relação ao modelo de alocação de 

recursos financeiros de treinamento e desenvolvimento (T&D), desde a coleta, 

interpretação e análise das informações? *Obrigatória 

 

   

23. Em sua opinião, quais melhorias poderão ser implementadas no modelo de 

alocação de recursos financeiros de treinamento e desenvolvimento (T&D) do 

Sescoop/PR nas cooperativas agropecuárias? *Obrigatória 

 
 


