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RESUMO 

 

A pesquisa desenvolvida com os Gestores de uma Cooperativa de Crédito de grande porte do 

Oeste do Paraná se propôs investigar de que maneira o desenvolvimento de competências, 

mediadas pelas políticas de capacitações, estão alinhadas com os seus objetivos estratégicos do 

negócio. Para a viabilização deste estudo, optou-se pelo método do estudo de caso, pelas 

características singulares e inovadoras que despertaram o interesse na dinâmica de 

desenvolvimento do arranjo organizacional envolvendo o desenvolvimento de competências 

como fonte de vantagem competitiva, para o alcance dos objetivos estratégicos da Cooperativa 

pesquisada. Para o desenvolvimento das análises foram coletados dados secundários e 

primários por meio da análise documental, entrevista semiestruturada e também a observação 

direta. Os dados coletados foram triangulados e avaliados a partir dos procedimentos 

envolvendo a análise de conteúdo e os resultados apresentado com o uso de técnicas com o 

auxílio da ferramenta ATLAS.ti, caracterizando as análises como qualitativas, explicativas e 

intensivas. As contribuições desta pesquisa oportunizaram reflexões para o meio acadêmico 

sobre perspectivas mais integradas de temas envolvendo a associação de temas como: Gestão 

de Competência, Educação Corporativa e objetivos estratégicos, principalmente dentro da 

perspectiva acadêmica onde existe uma carência da publicações sobre o arranjo destes temas 

que normalmente são vistos dentro de prismas isolados. Para a Cooperativa dentro de uma 

perspectiva prática esta pesquisa oportunizou várias oportunidades para a sincronização de uma 

metodologia de gestão de pessoas mais alinhada com os steakholders da organização, abrindo 

caminho para o desenvolvimento de competências mais integradas com as necessidades dos 

cargos e com o modelo de negócio vigente na Cooperativa pesquisada, como também no 

alinhamento de políticas de capacitações mais convergentes com os objetivos estratégicos e 

sincronizadas com as necessidades de desenvolvimento do colaborador. As análises 

proporcionadas a partir das respostas dos entrevistados permitiram compreender os fatores que 

contribuem e que inibem o desenvolvimento das competências no cotidiano dos colaboradores 

da Cooperativa pesquisada; além de fragilidades na metodologia que auxilia no suporte e no 

desenvolvimento das carreiras dos colaboradores, como no caso das políticas de capacitações. 

As análises demonstraram que estes instrumentos que deveriam ser um dos principais elos 

estratégicos para o desenvolvimento dos colaboradores encontram-se com baixo grau de 

conversão com os objetivos estratégicos da Cooperativa pesquisada. No formato como as 

metodologias de gestão estão organizadas, a pesquisa trouxe evidências por meio das análises 

de documentos internos que os objetivos estratégicos demonstram uma tendência para 

patamares financeiros e investe pouco nos diferenciais do modelo de negócio defendido pela 

Cooperativa. Dentre as abrindo oportunidades para o desenvolvimento de parâmetros e 

metodologias mais integradas com o modelo do negócio.  

 

Palavras-chave: Estudo de caso, Gestão de pessoas. Gestão de competências. Capacitações. 

Desempenho. Vantagens Competitivas. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The research conducted with the managers of a Cooperative of West Paraná large credit 

organization proposed to investigate how the development of skills, mediated by training 

policies are aligned with its strategic business objectives. For the viability of this study, we 

chose the case study method, the unique and innovative features that have raised interest in the 

dynamics of development of organizational arrangement involving skills development as a 

source of competitive advantage, to achieve the strategic objectives of searched cooperative. 

For the development of the analysis were collected secondary and primary data through 

document analysis, semi-structured interviews and direct observation. Data were triangulated 

and evaluated from the procedures involving the content analysis and the results presented to 

the use of techniques with the help of ATLAS.ti tool, featuring analysis and qualitative, 

explanatory and intensive. The contributions of this research provided reflections to the 

academic world on more integrated perspectives of issues involving the combination of subjects 

such as Competency Management, Corporate Education and strategic objectives, especially 

within the academic bias where there is a lack of publications on the arrangement of these topics 

they are usually seen within isolated prisms. To the Cooperative within a practical perspective 

this research provided an opportunity several opportunities for synchronizing a more aligned 

personnel management methodology with steakholders the organization, paving the way for the 

development of more integrated skills with the needs of the positions and the model of current 

business in the Cooperative searched, as well as the alignment converging training policies with 

the strategic objectives and synchronized with the employee's development needs. The analysis 

provided from the answers of respondents allowed us to understand the factors that contribute 

to and inhibit the development of skills in the daily lives of employees surveyed Cooperative; 

as well as weaknesses in the methodology that helps to support and the career development of 

employees, as in the case of training policies. Analysis showed that this tool should be a major 

strategic links to employee development lies with low degree of conversion with the strategic 

objectives of the searched Cooperative. In the format as management methodologies are 

organized, the survey brought evidence through the analysis of internal documents that the 

strategic objectives demonstrate a tendency for financial levels and underinvested in the 

business model of differential defended by the Cooperative. Among the opportunities from the 

analyzes is the opportunity to develop criteria and methodologies more integrated with the 

business model. 

 

Key words: Case study, People Management. Competency Management. Training. 

Performance. Competitive Advantage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O novo cenário econômico tem exigido das organizações um contínuo repensar sobre 

suas estratégias, visando alcançar melhores níveis de produtividade, competitividade e 

sustentabilidade na atual sociedade do conhecimento. Neste modelo de sociedade, o 

conhecimento dos funcionários assume a configuração de recurso valioso e estratégico para a 

organização, visando preservar as suas vantagens competitivas que lhe dão força e sobrevida 

em mercados cada vez mais competitivos, conforme destaca Stewart (1998). 

Para o autor, a transformação social e econômica das últimas décadas não alterou apenas 

a velocidade e qualidade dos produtos, mas também a necessidade de novas formas de gerir o 

capital intelectual das empresas. 

As empresas, diante deste cenário de alta competitividade, compreendem a necessidade 

de identificar, criar e mobilizar as capacidades dos funcionários como recursos valiosos que 

podem sustentar vantagens competitivas para a organização, conforme aponta Peteraf (1993). 

A sustentação destas vantagens competitivas pode ser compreendida quando os recursos 

se tornam capacidades alinhadas às políticas educacionais e diretrizes estratégicas, formando 

uma espécie de arranjo organizacional que, quando em sincronia, pode contribuir para o 

desenvolvimento dos rumos do negócio. 

A oportunidade proporcionada por esta dinâmica organizacional envolvendo o processo 

de formação de competências dos colaboradores da cooperativa pesquisada pode abrir espaço 

para o avanço de pesquisas neste segmento, além de chamar a atenção das organizações para a 

convergência de fatores que podem potencializar o seu desenvolvimento. 

Para entender a dinâmica deste fenômeno de pesquisa, optou-se por uma organização 

em formato de cooperativa de crédito, localizada no oeste do estado do Paraná, que passa por 

um cenário de rápido crescimento e constantes mudanças estruturais na sua rede de processos 

e serviços. 

Esta cooperativa investe em treinamentos, cursos e capacitação, visando fortalecer as 

competências de seus colaboradores em meio a um cenário econômico altamente competitivo, 

na expectativa de alcançar os seus resultados estratégicos. 

Diante de um cenário de rápida expansão e crescimento da cooperativa, e pensando nos 

alicerces de sua sustentabilidade, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: de que maneira o 

desenvolvimento de competências, mediado pelas políticas de capacitação, está alinhado 

aos objetivos estratégicos de uma cooperativa de crédito? 
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2 OBJETIVOS 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2009), toda pesquisa deve ter um objetivo 

determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. 

O objetivo, por sua vez, deve ser claramente definido, seja ele formativo descritivo ou 

na verificação de hipóteses. 

Nesta seção, são apresentados os objetivos gerais e específicos que nortearam esta 

pesquisa. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar de que maneira o desenvolvimento de competências dos colaboradores, 

mediado pelas políticas de capacitação, está alinhado aos objetivos estratégicos de uma 

cooperativa de crédito. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar as eventuais lacunas nas competências dos colaboradores da cooperativa. 

b) Identificar quais os fatores que favorecem o processo de desenvolvimento das 

competências dos colaboradores.  

c) Identificar quais os fatores que inibem o processo de desenvolvimento de 

competências dos colaboradores. 

d) Analisar se a política de capacitação atinge as necessidades de desenvolvimento das 

competências dos colaboradores da organização. 

e) Identificar se o desempenho gerado pelas competências dos colaboradores tem 

contribuído para o alcance dos objetivos estratégicos da cooperativa.  

 

Neste sentido, este trabalho se propôs analisar de que maneira o desenvolvimento de 

competências, mediado pelas políticas de capacitação, está alinhado aos objetivos estratégicos 

de uma cooperativa de crédito. 
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3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

A justificativa teórica para este trabalho embasou-se no interesse não só do pesquisador, 

mas também em várias publicações presentes na comunidade científica sobre temas como: 

educação corporativa, gestão de competências, políticas educacionais, gestão estratégica, 

gestão de processos e gestão de desempenho organizacional. 

Estas temáticas serviram de base para alicerçar o propósito deste trabalho, visando 

compreender um fenômeno de aprendizado interno da organização que pode se tornar uma fonte 

de vantagem competitiva, quando se reúne elementos envolvendo o desenvolvimento de 

competências dos colaboradores, mediado por políticas de capacitação, para o alcance dos 

objetivos estratégicos da organização. 

A promoção da gestão desta capacidade interna da organização é vista por autores como 

Stewart (1998) sob a forma de Gestão do Capital Intelectual da organização. Segundo o autor, 

cada vez mais evidencia-se a necessidade de buscar a criação de uma estrutura de formação e 

capacitação de pessoas conectada aos objetivos estratégicos do negócio. 

É neste contexto que o desenvolvimento de competências se transforma em um recurso 

estratégico para a vida das pessoas e da empresa, pois não se trata apenas de gerenciar a 

informação, mas de criar mecanismos e processos alinhados ao pensamento estratégico da 

organização, visando utilizar o conhecimento disponível como ferramenta para o 

desenvolvimento de competências com o objetivo de reposicionar a organização frente aos seus 

desafios de expansão e crescimento. 

Sendo assim, a justificativa prática para este trabalho, levando em consideração os 

propósitos do Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas, foi justamente o de buscar 

analisar por meio deste arranjo educacional composto pelo desenvolvimento de competência 

dos colaboradores, mediado por políticas de capacitações, para o alcance dos objetivos 

estratégicos. 

A organização pesquisada que viabilizou a prática desta pesquisa é uma Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão que possui na sua administração uma concessão para atuar em uma 

rede com mais de 50 municípios entre os estados do Paraná e de São Paulo.  

A cooperativa pesquisada faz parte de uma rede de mais de 100 cooperativas, 

pertencentes a um sistema nacional que compartilha a mesma bandeira, políticas, normas e 

diretrizes. Esse sistema conta com mais de 1250 postos de atendimento, em uma rede com quase 
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18 mil colaboradores, presentes na maioria dos estados brasileiros, comercializando produtos e 

serviços de natureza bancária. 

Neste cenário, de acordo com algumas proposições levantadas a partir de depoimentos 

de colaboradores, acredita-se que, nos últimos anos, devido a um forte ritmo de crescimento, 

existam oportunidades de melhorias no alinhamento entre as capacitações com as necessidades 

de desenvolvimento das competências para o alcance dos objetivos estratégicos. 

O processo de crescimento neste local, de acordo com relatórios financeiros 

demonstrados em assembleias, tem atingido índice de crescimento médio de 20% ao ano. Este 

crescimento vem acompanhado de aumento significativo na ampliação de novas unidades de 

atendimento e, consequentemente, no acréscimo significativo de novas contratações.  

O papel dos colaboradores desta organização é outro diferencial competitivo, pois o 

colaborador é tratado como associado e também como dono do negócio. Dentro desta 

perspectiva, é necessário garantir ao colaborador a formação sobre conceitos de sociedades 

cooperativas, direitos, deveres, relacionamento com os associados, oportunizando condições 

para que os colaboradores adquiram conhecimento sobre os negócios e participem 

gradativamente na gestão e desenvolvimento da cooperativa. 

Este modelo de sistema cooperativo pode ser considerado inovador no desenvolvimento 

de sua estrutura de negócios, que inverte a pirâmide tradicional dos modelos hierárquicos, 

proporcionando uma cultura que coloca o associado como principal ativo e patrocinador de um 

sistema que ganha espaço e crescimento conforme os relatórios dos demonstrativos financeiros.  

No entanto, nota-se que na busca da evolução do sistema ainda podem existir 

oportunidades de melhorias no que se refere à inovação das políticas de capacitação e sua 

evolução na gestão de competências alinhadas aos objetivos estratégicos. 

Estas oportunidades podem influenciar nas mais diferentes áreas da cooperativa em 

fatores como: gestão e controle do capital intelectual, gestão de equipes, gestão de desempenho, 

gestão de projetos, gestão de processos, sistemas de informação e na própria visão e articulação 

estratégica da cooperativa. 

Neste sentido, procura-se analisar: de que maneira o desenvolvimento de 

competências dos colaboradores, mediado pelas políticas de capacitação, está alinhado 

aos objetivos estratégicos de uma cooperativa de crédito? 

Para dar conta deste fenômeno de estudo, este trabalho foi estruturado da seguinte 

maneira: 
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a) Introdução: onde destaca-se a importância do desenvolvimento de competências e 

da gestão das capacitações para o alcance dos objetivos estratégicos. 

b) Definição dos objetivos: onde se procura verificar de que maneira o 

desenvolvimento de competências dos colaboradores, mediado pelas políticas de 

capacitação, está alinhado aos objetivos estratégicos de uma cooperativa de crédito, 

além de buscar entender, por meio dos objetivos específicos, as principais variáveis 

que podem interferir neste processo. 

c) Justificativa prática e teórica: onde se reporta os interesses práticos para a 

cooperativa pesquisada no processo de desenvolvimento de competências, além das 

possíveis contribuições teóricas para o tema pesquisado. 

d) Referencial teórico: base teórica que procura dar sustentação para o fenômeno 

pesquisado por meio de temas importantes e relevantes para este trabalho, como: 

cooperativismo, origem e desenvolvimento de competências, Visão Baseada em 

Recursos, educação corporativa, políticas de capacitação, treinamentos, estratégia, 

processos e desempenho organizacional. 

e) Procedimentos metodológicos: descreve a metodologia de caráter qualitativo, bem 

como a técnica de análise de conteúdo utilizada para dar conta do fenômeno 

pesquisado.  

f) Referências: destaca os autores e obras utilizadas para explicar as teorias e a base de 

estudos usada para sustentar as análises e conclusões desta pesquisa. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO BRASIL 

 

O modelo do cooperativismo assume diferentes formas e conceitos de acordo com a 

evolução de sua história, região e contexto econômico produzido. Entre os vários conceitos 

encontrados, pode se dizer, de acordo com a ICA (2016), que se trata de um instrumento de 

organização econômica da sociedade, criado na Europa, no século XIX, caracterizado como 

uma forma alternativa de ajuda mútua por meio de atos de cooperação e parceria voluntária 

para satisfazer necessidades econômicas e sociais em comum, por meio de uma empresa de 

propriedade conjunta e de gestão democrática. 

A filosofia do cooperativismo é encontrada nos dias atuais em diferentes países do 

mundo, nos mais diferentes segmentos e ramos de atividade de trabalho, sendo reconhecido 

como meio de promoção e inclusão econômica das pessoas, conforme destaca Bialoskorski 

Neto (2012). 

Dentre as várias formas adotadas pelo cooperativismo, destaca-se, no caso deste estudo, 

o segmento que se refere às cooperativas de crédito. Essas instituições, segundo Bonatti (2012), 

são criadas para oferecer soluções financeiras, constituindo-se para que seus associados tenham 

acesso a produtos e serviços adaptados às suas necessidades e condições. 

O cooperativismo de crédito teve início em nosso país em 1902, na localidade da Linha 

Imperial, município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, pelas mãos do Padre suíço 

Theodor Amstad. 

Ao longo do século XX e na atualidade, as cooperativas de crédito se disseminaram pelo 

país se consolidando como uma alternativa financeira, presente em vários estados do território 

nacional para atender a uma parcela da população que não tinha acesso às convencionais linhas 

de crédito. 

Dentre as principais características abordadas por Bonatti (2012), destaca-se um sistema 

que privilegia o associado no lugar do “cliente”, por meio de um sistema de participação e 

gestão democrática que permite uma aproximação e envolvimento com as rotinas do negócio. 

A cooperativa de crédito, na visão de Araújo (2011), tem como missão valorizar o 

relacionamento e oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida dos associados e da sociedade.  
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Neste cenário, as cooperativas brasileiras procuram manter os princípios doutrinários 

do cooperativismo, porém buscando aliar a sustentabilidade do seu progresso econômico em 

meio a cenários altamente competitivos, como no caso do segmento do crédito. 

A participação em redes e o uso de alianças estratégicas têm auxiliado na busca da 

redução de custos e no ganho de poder de negociações, buscando um modelo de governança 

mais alinhado com as necessidades do mercado e dos associados. 

Para Bialoskorski Neto (2012), nas últimas décadas, algumas características têm 

chamado a atenção, pelo modelo adotado pelas cooperativas. Dentre os principais aspectos que 

têm contribuído para o processo de diferenciação, destacam-se: a profissionalização dos 

membros da cooperativa, a responsabilidade do conselho fiscal, a melhoria do sistema de 

informação em assembleias e reuniões extraordinárias, o monitoramento da performance da 

organização, além da profissionalização das estratégicas de negócio da cooperativa. 

O aumento dessa profissionalização passa pelo desenvolvimento de pessoas que 

precisam estar cada vez mais engajadas com as diretrizes estratégicas do negócio. Neste 

processo, as pessoas passam a fazer parte da estratégia de desenvolvimento das cooperativas, 

como uma espécie de recurso estratégico que precisa ganhar cada vez mais visibilidade para o 

aumento de patamares mais sustentáveis de desempenho. 

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (2016), para poder atender os 

pilares de educação e desenvolvimento, as cooperativas vêm investindo em programas de 

desenvolvimento técnico e comportamental, visando acelerar o desenvolvimento dos seus 

profissionais por meio do aprendizado de competências que possam proporcionar patamares 

mais elevados de desempenho. 

 No próximo capítulo, se compreende um pouco mais sobre a origem e o 

desenvolvimento de competências da organização, considerando o seu valor estratégico para os 

rumos do negócio. 

 

4.2 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

Neste capítulo, aborda-se o tema competências, visando compreender a sua origem, 

formas de conceituações e classificações, bem como a relevância deste para as organizações e 

para o meio acadêmico, demonstrando as principais linhas teóricas que orientam os estudos 

sobre o assunto. 
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Alguns autores relacionados ao tema, como Prahalad e Hamel (1990), Zarafian (2001), 

Le Boterf (2003) e Ruas (2004), destacam que as competências estão associadas ao 

desenvolvimento de pessoas, processos, desempenho, em diferentes níveis de complexidade, 

com abordagens que ora podem ser encontradas com foco no indivíduo, ora como competências 

da organização. 

Neste cenário, é difícil compreender entre os autores a origem que chamou a atenção 

deste fenômeno de pesquisa. Um dos registros mais antigos que se possui sobre a palavra 

competência compreendida como recurso organizacional começa na década de 50 do século 

passado, com os estudos da teoria da “Visão Baseada em Recursos” (VBR), que tem como uma 

das principais representantes Edith Penrose (1959). 

Para Penrose (1959), a organização, na busca pelo controle de seus recursos, vai 

transformando seu jeito de ser e atuar impactando também na forma de como ela alcança e 

sustenta os seus resultados por meio de seu desempenho. Desta forma, a organização pode ser 

compreendida muito mais do que simplesmente a sua estrutura, suas máquinas ou seus ativos 

financeiros; trata-se da organização de capacidades que, quando combinadas, assumem forma 

de recurso valioso e estratégico para a organização, contribuindo para um desempenho mais 

sustentável. 

A forma como se organiza essas capacidades dentro das organizações para alcançar 

desempenhos superiores de produtividade depende do desenvolvimento de pessoas e suas 

competências. 

A partir dos estudos de McClelland (1973) sobre competência, o termo começa a ser 

compreendido como um conjunto de características individuais observáveis, como: 

conhecimentos, habilidades, objetivos, valores capazes de causar a impressão de um 

desempenho efetivo para finalidades de trabalho, ou em outras situações da vida que 

diferenciavam a competência em aptidões ou talentos naturais que podem ser aprimorados.  

Spencer e Spencer (1993) corroboram a teoria de McClelland (1973), fundamentando 

seus estudos por meio de fatores ligados a traços de personalidade. As competências aqui são 

compreendidas como características subjacentes ao indivíduo que relaciona um critério ou 

desempenho na execução de um dado trabalho ou vivência de uma dada situação.  

As competências desse modelo são vistas como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que o indivíduo detém, e que, por sua vez, justificam um alto grau de 

desempenho (FLEURY; FLEURY, 2004). No entanto, conforme destaca Lawer (1995), esse 
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modelo, fundado em princípios taylorista, não atende as necessidades de uma organização 

complexa e mutável. 

Nesse cenário, segundo o autor, as organizações deverão não mais competir pura e 

meramente por exposição de produtos, mas sim pelo arranjo de competências que buscam atrair 

e desenvolver pessoas e suas capacidades. 

Zarifian (2001), um dos principais representantes da escola francesa, rejeita o conceito 

de competência visto meramente pela perspectiva das qualificações técnicas que, em muitas 

situações, estão desalinhados com as necessidades do trabalho. Dessa forma, a noção de 

qualificação obtida pelo sistema taylorista vai dando espaço a uma forma mais abrangente de 

se compreender o termo competência. 

A abordagem desse autor percebe competência como a integração de várias dimensões, 

expandindo o conceito de competência para dimensões além do cargo, onde o indivíduo 

mobiliza os seus recursos para interpretar e agir em uma realidade complexa e mutável. 

Na mesma linha de raciocínio, Stroobants (1997) aborda o termo competência como um 

resultado de componentes envolvendo os saberes ou conhecimentos, o saber-fazer e o saber ser. 

Para esse autor, os saberes ou conhecimentos formais podem ser compreendidos como fatos e 

regras; o saber fazer pertence ao campo dos procedimentos empíricos e as receitas se 

desenvolvem no cotidiano de uma profissão.  O saber ser refere-se a uma espécie de saber social 

que mobiliza as estratégias e raciocínios complexos nas interpretações do mundo. 

Os conceitos sobre competências nesse período assumem uma perspectiva mais 

integrada, considerando novos elementos, novas dimensões que possam expressar de maneira 

mais abrangente sobre as capacidades dos indivíduos. Durand (1998) contribui com um modelo 

que foca, pelo menos, três dimensões, como conhecimentos, habilidades e atitudes, buscando 

não apenas atender requisitos técnicos, mas também a cognição e atitudes relacionadas ao 

trabalho. 

Le Boterf (2003) corrobora com esta linha de pensamento contrapondo o julgamento de 

competências proposta pelo modelo Fordista-Taylorista, que diz respeito a um sistema de 

qualificação que reduz a diplomas a formação da competência, o que, não necessariamente, 

pode construir uma competência. 

Os ingredientes para a formação das competências, na visão do autor, dependem de um 

contexto que, quando combinados com a articulação de recursos como: conhecimentos, 

capacidades cognitivas, capacidades relacionais, etc., mobilizam o indivíduo para o exercício 

da sua competência. 
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Dutra (2004) acredita que, embora exista uma grande diversidade de autores e conceitos 

sobre competências, eles podem se organizar de maneira complementar. Conforme destaca a 

figura 1.  

 

Figura 1 - Conceito sobre competência 

 

 

 

 

Fonte: Dutra, 2004, p. 30. 

 

Conforme destaca Dutra (2004), o primeiro grupo de autores refere-se a autores norte-

americanos que desenvolveram seus trabalhos nas décadas 70, 80 e 90, os quais consideram 

competências como qualificações, permitindo ao indivíduo uma condição de desempenho 

superior na realização de seus trabalhos. No segundo grupo estão os autores da escola europeia, 

que contrapõem a ideia de conhecimentos e habilidades das pessoas e procuram trazer esse 

conceito para o campo das realizações, aquilo que o indivíduo em determinado contexto 

efetivamente entrega. No terceiro grupo estão autores como Elliot (1998) e Jacques (1978), que 

procuram pensar no termo competência como a somatória de duas linhas de pensamento que 

envolvem características e entregas para a geração de resultados.  

Nessa mesma perspectiva de compreensão de competências, como o fruto de uma 

integração de recursos, Fleury e Fleury (2001) definem competência como uma espécie de saber 

agir responsável e reconhecido visando mobilizar, integrar as competências individuais dos 

funcionários com as competências organizacionais. 
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A figura 2 ilustra o modelo proposto por Fleury e Fleury (2001) integrando 

competências individuais com competências organizacionais, na busca pela geração de valor. 

 

Figura 2 - Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 
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Fonte: Fleury e Fleury, 2001, p. 21. 

 

 

Conforme Fleury e Fleury (2001), a forma de agregar valor da organização vai além dos 

indicadores financeiros e a passagem de competências aqui está associada à passagem das 

competências dentro de um nível mais estratégico, onde também são levados em consideração 

os aspectos sociais. 

Primando pela integração de competências entre indivíduo, organização e sociedade, 

Dutra (2001) colabora com a visão de Fleury e Fleury (2001) compreendendo as competências 

exercidas pelos indivíduos dentro das organizações com variações de dificuldade e 

complexidade, que servem como base para o amadurecimento do funcionário. O ponto da 

maturação das competências deste funcionário depende de fatores que levam em conta o grau 

de autonomia, do momento e da relevância destas atividades para a organização. 

Schein (1990) complementa a ideia de Dutra, concebendo o desenvolvimento das 

competências a partir de uma relação de dependência de eventos que desafiem e contribuam 

para um movimento de auto percepção de experiências efetivas do funcionário, dentro da 
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trajetória da carreira de cada indivíduo, com o seu processo de criação e interação com o 

ambiente de trabalho. 

Nesse viés, Dutra (2001) atribui a ideia de avanço no processo de formação de 

competência e carreira, remetendo a profissionais que trabalham em níveis de complexidade 

mais elevados, que agregam valores diferenciados para a organização. 

“O desenvolvimento de um indivíduo dentro de uma organização é a capacidade de uma 

pessoa assumir e executar atribuições e responsabilidades de maior complexidade, atingindo 

patamares superiores de carreira” (DUTRA, 2001, p. 28). 

Quando esses indivíduos assumem mais responsabilidades e atribuições, agregam mais 

valor ao negócio, dessa forma, para Dutra (2001), isso se espalha pelos diversos níveis 

hierárquicos da organização e nos diferentes patamares de remuneração e carreira. O 

desenvolvimento da competência aqui está associado a um crescimento em termos de 

complexidade, onde profissionais que atuam em posições de maior complexidade acabam 

sendo exigidos para desempenhar competências de maior complexidade. 

Para Dutra (2001), o aumento do nível destas dificuldades se relaciona com as demandas 

de trabalho com maior grau de sofisticação, exigindo um maior grau de desempenho, ou seja, 

quanto maior a complexidade da entrega, maior o exercício das competências e, dentro dessa 

lógica, maior o valor do profissional para o negócio. 

Conforme observado até o presente momento, diversas são as linhas e modelos que 

sustentam a visão sobre competências com classificações e sistemas que, por vezes, focam o 

indivíduo, outras vezes a organização e, em determinados momentos, enfatiza-se uma busca 

por um processo de integração que visa enxergar o termo competência como um construto de 

várias dimensões.  

Segundo Bahry e Tolfo (2004), a palavra competência tem assumido significados 

variados no mundo do trabalho, estando alguns deles mais voltados para conhecimentos, 

habilidades e atitudes, e outros para as tarefas. De acordo com o autor, a classificação das 

competências tem como base valores relacionados com o indivíduo, como competências 

humanas, com o grupo de trabalho e com as organizações.  

A gestão de competências dentro das organizações, na visão de Teixeira (2007), está 

conectada à área de gestão de pessoas como ferramenta que auxilia as estratégias geralmente 

associadas a fatores envolvendo sistemas de avaliação de candidatos, processos internos, 

aprendizagem, gestão da carreira, remuneração e avaliação do desempenho; visando o alcance 

dos resultados estratégicos da organização.  
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O tema competências organizacionais foi difundido por Prahalad e Hamel (1990) 

referindo-se a este tipo de competência, como um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

tecnologias, sistemas físicos e gerenciais inerentes a uma organização, também conhecida como 

core competence. 

Para construir uma core competence, na visão destes autores, é preciso levar em 

consideração o valor agregado nos produtos e serviços pelos clientes, a diferenciação perante 

os concorrentes e vantagem da empresa em permanecer como vantagem competitiva em relação 

aos demais (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

O processo de diferenciação de uma competência organizacional depende, para Zarifian 

(2001), da capacidade da organização em desenvolver competências individuais, que, quando 

combinadas, auxiliam na produção de resultados que permitem a organização ser reconhecida 

por formas de competências organizacionais. 

Na visão do autor, o processo de diferenciação dessas chamadas competências 

organizacionais pode ser compreendido pela configuração de diferentes áreas de 

desenvolvimento de competências.  

Estas competências são: 

 Competências sobre processos: os conhecimentos sobre os processos de trabalho. 

 Competências técnicas: conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser 

realizado. 

 Competências sobre a organização: saber organizar os fluxos de trabalho. 

 Competências de serviço: analisa os impactos sobre os produtos ou serviços para 

o consumidor final. 

 Competências sociais: saber ser, incluindo atitudes e valores que sustentem os 

comportamentos das pessoas (autonomia, responsabilização e comunicação). 

 

Ruas (2001) corrobora com o processo de diferenciação das competências 

organizacionais, tendo como base a conexão de elementos envolvendo a visão, missão e valores 

da organização, que devem estar alinhados com o processo de formação de competências, sejam 

elas funcionais, individuais, gerenciais ou ainda no formato organizacional conforme 

demonstra a figura 3. 

 

Figura 3 - Configurações organizacionais da noção de competência 

 Configuração Organizacional da noção de Competências 
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Fonte: Ruas, 2001.  

 

O processo de reconhecimento das “competências no nível organizacional” também 

ganha destaque no trabalho de Mills et al. (2002), que incrementa a definição de competência 

como uma forma de descrever o quão bem uma empresa desempenha as suas atividades. 

Para esses autores, a sistematização das competências, como recurso estratégico das 

organizações, pode ser classificada em diferentes níveis de importância pela organização, 

conforme demonstra o quadro 1, sobre as variações dos conceitos de competência. 

 

Quadro 1 - Variações dos conceitos de competência 

Conceito Descrição 

Competências essenciais 

Competências e atividades mais elevadas, no nível corporativo, que 

são chaves para a sobrevivência da empresa e centrais para sua 

estratégia. 

Competências distintivas 

Competências e atividades que os clientes reconhecem como 

diferenciadores de seus concorrentes e que provêm vantagens 

competitivas. 

Competências organizacionais ou das 

unidades de negócios 

Competências e atividades-chave esperadas de cada unidade de 

negócios da empresa. 

Competências de suporte Atividade que é valiosa para apoiar um leque de competências. 

Capacidades dinâmicas 

Capacidade de uma empresa de adaptar suas competências com o 

tempo. É diretamente relacionada aos recursos importantes para a 

mudança. 

Fonte: Mills et al., 2002, p. 13. 
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Esta sistematização de competências, na opinião de Mills et al. (2002), permite formular 

outros conceitos sobre competências essenciais: fatores-chave de sucesso em um setor, nos 

quais a organização tem um desempenho comprovadamente superior perante a concorrência.  

Na medida em que esse campo do conhecimento da administração vai se desenvolvendo, 

encontramos diferentes formas de classificar ou mesmo definir o termo competências. 

A noção de competência organizacional proposta por Ruas (2001) deve ser visto como 

um processo que envolve os diferentes níveis da organização, conectando desde as 

competências individuais à estratégia da organização. 

Nesse contexto, Ruas (2001) comenta que, quando as pessoas transferem suas 

capacidades individuais para entregar determinado resultado à organização, elas concretizam 

as competências organizacionais.  

Esse processo contínuo de transferência de aprendizado e formação de competências 

contribui para a organização na forma de geração de vantagens competitivas, conforme é 

exposto no capitulo a seguir, sobre a Visão Baseada em Recursos (VBR). 

 

4.3 A CONTRIBUIÇÃO DA VISÃO BASEADA EM RECURSOS (VBR) 

 

A origem da VBR, baseada na Teoria do Crescimento da Firma, de Penrose (1959), 

parte da ideia de que uma empresa pode ser considerada mais do que uma simples unidade 

administrativa.  

Na visão promovida pela autora, os recursos quanto à sua natureza podem ser 

classificados como tangíveis, como máquinas, plantas, terra, equipamentos, matéria-prima, 

estrutura, e ou como recursos intangíveis, como conhecimento, competências, habilidades 

gerenciais diferenciadas, experiência, cultura da organização, além de outras formas de recursos 

que juntos geram e agregam valor e auxiliam no processo de diferenciação perante o nicho, 

mercado ou concorrência onde a firma atua. 

Na base conceitual produzida por Penrose (1959), percebe-se a VBR vista como uma 

espécie de coleção de recursos produtivos cujo arranjo e disposição entre usos diversos 

auxiliam, ao longo do tempo, nos avanços da capacidade de competitividade e sustentabilidade 

da organização. 

Os pilares que sustentam a VBR, como teoria, estão fundamentados, na visão de Barney 

(1991), em pelo menos três conceitos centrais: os recursos da empresa (firm resources), a 
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vantagem competitiva (competitive advantages) e a vantagem competitiva sustentada 

(sustenaid competitive advantage). 

a) Recursos da empresa (firm resources): todos os ativos, capacidades, processos 

organizacionais, atributos, informações e conhecimentos controlados pela empresa  

que permitem a concepção e implantação de estratégias que melhorem a sua 

eficiência e efetividade (BARNEY, 1991, p. 101). 

b) Vantagem competitiva (competitive advantages): pode-se dizer que uma empresa 

tem uma vantagem competitiva quando ela implementa uma estratégia de criação de 

valor que não é implementada simultaneamente por nenhuma outra empresa 

concorrente (BARNEY, 1991, p. 102). 

c) Vantagem competitiva sustentada (sustenaid competitive advantage): ocorre quando 

os benefícios da vantagem competitiva da empresa não podem ser obtidos por um 

concorrente, pela impossibilidade de implementar a mesma estratégia que os 

produziu (BARNEY, 1991, p. 102). 

 

Para Barney (1991), o arranjo destes conceitos contribui para a organização identificar 

e controlar recursos cuja a raridade e valia podem gerar uma conversão única para a 

organização, gerando acesso e controle únicos e, desta forma, se tornarem altamente 

competitivos. 

Para o autor, quando se aborda a Visão Baseada em Recursos, devemos levar em conta 

uma projeção de pontos fortes e fracos de uma organização tomando como referência os 

produtos, margens de lucro, aquisições de tecnologias, que podem culminar em um processo de 

vantagem ou mesmo na criação de barreiras de posição do recurso. 

As “barreiras”, na interpretação de Wernerfelt (1984), afetam os custos e ou as receitas 

dos posteriores adquirentes e, desta forma, o proprietário do recurso dispõe de vantagem ao 

poder mover-se primeiro identificando as classes de recursos, bem como seu modo de 

aquisição. Sendo assim, o proprietário pode realizar uma leitura ampliada sobre a melhor 

relação custo/benefício envolvendo a sua capacidade de produção, desgaste de máquinas e 

equipamentos, fidelidade do consumidor, liderança tecnológica, etc. 

Os recursos adquirem valor para a organização por três motivos, de acordo com Dierickx 

e Cool (1989). Primeiro, por uma combinação da capacidade em obter um recurso dependente 

de suas condições históricas; segundo, pela relação entre os recursos possuídos pela 
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organização e sua vantagem competitiva sustentável; e, por fim, pela relação custosa para os 

seus concorrentes na tentativa de adquirir capacidade desejada. 

Os autores (1989) acreditam que o processo de sustentação da vantagem competitiva 

reside no estoque dos recursos e capacidades que a organização visa a criar e ou reter, 

dificultando o processo de imitação ou substituição de determinados recursos e capacidades. 

Para Barney (1991), nesse processo nem todos os recursos da firma têm o potencial de 

sustentar vantagens competitivas. As organizações conscientes desse processo observam 

aspectos como o valor, a raridade, a imitação e a substituição do recurso e, dessa forma, se 

obtém os recursos estratégicos que auxiliam na formação de diferenciais competitivos. 

Para Winter (2003), na medida em que a firma consegue organizar os seus diferenciais 

competitivos por meio de processos mais robustos, produtos de maior qualidade e uma 

percepção de maior valor na entrega de seus serviços, começa a surgir o fenômeno conhecido 

como capacidades dinâmicas. 

O processo de evolução dessas capacidades dinâmicas pode ser compreendido pela 

distinção de duas categorias: as capacidades substitutivas e as capacidades dinâmicas 

relacionadas à habilidade da empresa em mudar e reconfigurar suas capacidades substitutivas 

ou comuns em novas formas de capacidades.  

Esse processo de renovação de capacidades também pode ser visto de forma 

incremental. Para Ambrosini (2009), as capacidades incrementais estão associadas a ambientes 

estáveis e, mesmo nessas condições, requerem ajustes e melhorias contínuas. 

Essas capacidades assumem forma de competências renovadoras que proporcionam à 

empresa a capacidade de poder criar, estender ou modificar a sua estrutura base de recursos. 

Esse processo de incremento, renovação e regeneração de atividades por meio de capacidades 

criativas de maior nível destacam a organização perante o seu mercado pelos arranjos e 

disposições que facilitam a sua percepção de valor e, dessa forma, se tornam cada vez mais 

valiosas para a organização.  

O processo classificatório, que envolve a identificação e categorização das 

competências, seja em formato individual, organizacional, ou, ainda, dinâmico, tem ganhado 

grande representatividade dentro do meio acadêmico e empresarial, no entanto, na medida em 

que este campo do conhecimento expande, percebe-se que existe espaço para o 

desenvolvimento de novas formas e arranjos de nomenclaturas ou configurações que vêm ao 

encontro das necessidades de uma realidade dinâmica e mutável. 
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No capítulo seguinte busca-se compreender um pouco mais sobre como acontece o 

processo de formação de competências, mediado pelas ações de educação corporativa. 

 

4.4 EDUCAÇÃO CORPORATIVA E AS POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO  

 

Para Eboli (2004), o processo de desenvolvimento de competências tornou-se uma 

tarefa desafiadora para as ações de educação corporativa promovidas pelas organizações, uma 

vez que elas precisam elevar os patamares de qualidade e produtividade dos profissionais em 

um mercado cada vez mais competitivo. 

Segundo Meister (1999), neste cenário as empresas perceberam que o conhecimento 

tinha um prazo de validade muito reduzido diante de transformações mercadológicas, que 

acabavam exigindo não apenas respostas mais rápidas no ciclo de vida de seus produtos, mas 

também impactavam diretamente nos processos de formação e aprendizado de seus 

colaboradores. 

Segundo Easterby-Smith, Burgoyne e Araújo (2001), a organização do aprendizado 

desses colaboradores, envolvendo as ações educacionais dentro de uma perspectiva estratégica, 

é um assunto de interpretações múltiplas, reunindo diferentes campos do conhecimento que, 

por vezes, procuram trabalhar de maneira integrada, visando auxiliar a organização no 

entendimento de fenômenos de aprendizado que sustentam o modelo de negócio. Nessa 

perspectiva, segundo Denisi, Hitt e Jackson (2003), o aprendizado é visto como um recurso 

estratégico aliado às práticas de Recursos Humanos, buscando promover ações na tentativa de 

explorar ao máximo os recursos e capacidades organizacionais por meio das melhores práticas, 

envolvendo os saberes envolvidos nos processos da organização. 

Para Teece (1997), esta capacidade de identificar, organizar e disseminar práticas de 

aprendizado organizacional torna-se uma vantagem competitiva a medida que a empresa passa 

a reconhecer, fortalecer e incrementar competências, consideradas vitais para a sustentabilidade 

do negócio. A configuração desta dinâmica de aprendizado envolvendo a formação destas 

capacidades trata-se, na visão de Davenport e Prussak (2002), de um amplo e complexo arranjo 

interno submetido à junção de variáveis que podem enfrentar barreiras na transmissão do 

aprendizado, dentro da amplitude e da complexidade das áreas e tarefas encontradas em cada 

configuração disponível no ambiente organizacional. 

Dentre as principais barreiras encontradas para a disseminação da aprendizagem 

organizacional, destacam-se, na visão de Nadler, Gerstein e Shaw (1992), a falta de clareza das 



32 

 

 

 

expectativas dos papéis, a pouca autonomia e participação, além da pressão exagerada por 

resultados, e contribuem para um cenário de pouca fidelização dos valores e práticas 

organizacionais.  

Para evitar a proliferação das variáveis que compõem o baixo desempenho de 

aprendizagem, Senge (1990) sugere estratégias para gerir o conhecimento organizacional por 

meio de ações de aprendizado que facilitem a disseminação de uma cultura e dos valores da 

organização, levando em conta o desenvolvimento de toda a cadeia do processo produtivo da 

organização. 

Nesse contexto, segundo Meister (1999), a educação corporativa torna-se um dos 

principais canais para gerar os estímulos da aprendizagem organizacional, tendo como 

finalidade atuar como um braço estratégico, auxiliando a organização em diferentes aspectos 

do seu empreendimento. 

Na visão de Eboli (2004), as ações promovidas por meio das práticas de educação 

corporativa permitem a organização dar passos importantes no avanço da integração e 

disseminação da cultura e dos valores organizacionais, gerando aperfeiçoamento das 

competências consideradas críticas para a estratégia de negócios. O colaborador aqui passa a 

ser visto dentro de um sentido mais amplo, visando integrar o desempenho das suas 

competências à missão, à visão e às diretrizes estratégicas da organização, conforme destacam 

Albuquerque e Leite (2009).  

O papel da área de gestão de pessoas, como entidade de suporte e apoio à rede 

colaborativa, deve auxiliar no alinhamento de práticas e políticas visando engajar e 

comprometer os indivíduos à estratégia da organização. Nesse modelo, os funcionários são 

vistos como parceiros do trabalho e trabalham “juntos” para conquistar os resultados da 

organização. Dessa forma, segundo Ulrich (2001), é comum neste cenário encontrar práticas 

promovidas que visam valorizar o desenvolvimento das carreiras dos colaboradores atreladas à 

entrega de metas organizacionais. Para o autor, a aproximação dos colaboradores com os 

valores organizacionais depende da articulação dos profissionais de RH, que devem procurar 

exercer o papel de parceiros estratégicos, visando agregar valor à organização, promovendo 

políticas e práticas que auxiliem no avanço das mudanças organizacionais. 

Para Albuquerque e Leite (2009), o avanço das mudanças depende de processo de 

integração das estratégias corporativas, que devem estar em harmonia com as políticas internas 

de promoção de desenvolvimento. Nesse viés, de um lado está a organização com a sua missão, 

visão e valores buscando a viabilização de suas metas e, do outro, estão os treinamentos e outras 
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práticas de aprendizado, que são guiadas por políticas educacionais que imprimem o jeito 

particular com que a organização dá vida aos seus programas de aprendizado (Martins, 1993). 

As origens dessas políticas internas de capacitação, na visão de Stephen Ball e Richard 

Bowe (1992), estão relacionadas ao modo particular como a organização prioriza a sua 

regularização e padronização interna de atividades e conhecimentos para poder acessar, 

reproduzir e sustentar, de maneira igualitária, o acesso ao conhecimento organizacional dentro 

de um modelo próprio da organização. 

Dye (2001) contribui com o esclarecimento do conceito de política de capacitação, 

compreendendo que o papel dessa prática, tão comum nas organizações, é promover ações de 

aprendizado, tornando-se um ponto de apoio para poder regular, organizar e planejar as rotinas 

educacionais ligadas ao posicionamento das diretrizes estratégicas da organização.  

Para poder viabilizar essas práticas de criação e disseminação do conhecimento, muitas 

organizações constituem unidades educativas capazes de garantir um processo contínuo de 

aprendizado que esteja conectado com os valores dos funcionários, clientes e fornecedores.  

Segundo Meister (1999), essas unidades educativas, muitas vezes, configuram-se no formato 

de universidades corporativas que atuam como as principais responsáveis na promoção do 

desenvolvimento de competências e na disseminação da cultura do empreendimento, por meio 

de processos de capacitação que visam desenvolver os cargos e as competências dos 

colaboradores. 

Para Dobbin (1998), as capacitações que compõem as ações de educação corporativa 

podem ser definidas como um conjunto de experiências de aprendizagem centradas na posição 

do cargo, visando ampliar a capacidade de geração de resultado por meio de suas competências. 

De acordo com esse enfoque, o objetivo da capacitação é contribuir para a realização das metas 

gerais da empresa, buscando alinhar os conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) aos rumos 

estratégicos do negócio.  

Quando as ações de capacitação e desenvolvimento não estão em convergência com as 

diretrizes do empreendimento, ou essas possuem fragilidades nas suas formulações, corre-se o 

risco de criar espaço para lacunas de competências organizacionais. Dessa forma, segundo 

Ienaga (1998), o colaborador, na tentativa de suprir os seus gaps, cria formas alternativas que, 

em muitos casos, encontram-se fora dos padrões e das expectativas exigidas pela organização. 

O processo de ligação entre as capacitações e o desenvolvimento das competências, para 

Milkovich e Bourdreau (2010), pode obter maiores chances de conversão com as necessidades 

da organização quando leva em consideração elementos como o diagnóstico, a implementação 
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do projeto educacional e a avaliação do aprendizado das competências, conforme demonstra o 

modelo das quatro fases do processo de capacitação, representado pelo quadro 2, de Bohlander 

e Snell (2010). 

 

Quadro 2 – Fases do processo de capacitação 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Levantamento de 

necessidades 
Projeto Implementação Avaliação 

Análise da empresa Objetivos instrucionais Métodos do local de trabalho 
Reações ao 

aprendizado 

Análise da tarefa Prontidão do treinador 
Métodos fora do local de 

trabalho 

Comportamento 

(transferência) 

Análise da pessoa 
Princípios de 

aprendizagem 
Desenvolvimento gerencial Resultados 

Fonte: Bohlander e Snell, 2010, p. 252.  

 

Guimarães (1999) corrobora com o pensamento de Bohalander e Snell (2010), 

demonstrando uma perspectiva mais integrativa para a identificação e o desenvolvimento de 

competências em relação aos modelos tradicionais, centrados apenas em cargos. 

Na visão do autor, embora as pesquisas recentes tenham contribuído para enxergar o 

desenvolvimento de competências dentro de perspectivas mais integradas, este campo do 

conhecimento organizacional ainda carece de pesquisas que possam integrar de maneira efetiva 

os modelos estratégicos das organizações, interligando os seus processos de capacitação com 

expectativas de desempenhos mais próximas às necessidades do modelo de negócio. 

O processo de diferenciação dos termos se fez necessário neste capítulo para 

compreender que, embora educação corporativa, políticas de capacitação e capacitações sejam 

palavras conectadas dentro das organizações, ainda assim possuem características e 

particularidades como fenômeno de estudo e interferem de forma conjunta para o 

desenvolvimento das competências e do modelo de negócio promovido pelas organizações. 

No próximo capítulo busca-se, por meio da literatura pesquisada, entender a dinâmica 

que envolve o processo de integração de elementos como: estratégia, processos, desempenho e 

formação de competências. 
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4.5 GESTÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Neste capítulo são abordados conceitos envolvendo a gestão estratégica e os objetivos 

que auxiliam no desenvolvimento e na organização das forças competitivas da organização.   

Para compreender como esses elementos interagem dentro do contexto organizacional, 

se faz necessário, primeiro, entender sobre a origem e a importância do termo ‘estratégia’, como 

modelo de orientação para as atividades da empresa.  

A origem do termo ‘estratégia’, de acordo com Prahalad e Hamel (2000), vem da palavra 

grega strategos, que significa a arte do general. Esse conceito faz referência a períodos militares 

da época napoleônica, no qual a ciência militar era determinante para o sucesso das batalhas. A 

partir deste período, o conceito de estratégia começa gradativamente a ser empregado também 

para dentro do cenário político e econômico e, nos dias atuais, é empregado dentro das 

organizações, procurando definir os caminhos utilizados para a organização alcançar os seus 

resultados. 

Dentre os autores que conceituam o tema, vale destacar o conceito de Andrews (1980), 

que se refere à estratégia como um modelo de decisões que uma empresa determina e revela 

para atingir seus objetivos, propósitos ou metas. Uma espécie de visão de futuro da organização 

que leva em consideração os seus recursos, suas capacidades e o mercado em que ela atua e 

pretende chegar e a sua geração de resultados. 

Nas organizações, a estratégia assume um papel de maior representatividade, segundo 

Lopes (2009), a partir da década de 80, evoluindo de um sistema simplificado de cumprimento 

de regras para sistemas mais integrados de organização de capacidades.  

De acordo com a autora, foi a partir dos anos 90 que as organizações entendem o 

processo de planejamento estratégico como ferramenta ativa da gestão para dar conta da 

multiplicidade de fatores críticos, internos e externos, que desafiavam os modelos de negócios 

envolvendo: a seleção de mercados, os clientes alvos, a escolha dos parceiros e o 

relacionamento com fornecedores. 

Para compreender o alcance do processo da estratégia dentro das organizações, a 

literatura oferece diferentes modelos para demonstrar o passo a passo que compõe a 

metodologia e as etapas da gestão estratégica da organização, conforme demonstra a figura 4, 

de Daft (1999). 
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Figura 4 – O processo de Gestão Estratégica 

 

 

 

Fonte: Daft, 1999, p. 23. 

 

O modelo oferecido por Daft (1999) demonstra o passo a passo da gestão estratégica 

levando em consideração: a missão, o ambiente, o modelo de negócio, além do processo de 

formulação e implantação da estratégia. 

Segundo Daft (1999), a gestão estratégica inicia-se quando os dirigentes procuram 

avaliar a missão, metas e estratégias atuais da empresa, procurando sincronizar os interesses da 

empresa com as expectativas de seus clientes. A dinâmica desse movimento força a organização 

buscar entender a gestão das suas capacidades, por meio de análises internas que avaliam pontos 

fortes e fracos da empresa, fornecendo uma visão geral do posicionamento da organização em 

relação aos recursos internos disponíveis para enfrentar o mercado.  

Na etapa da análise externa, a empresa traça comparativos com empresas do mesmo 

segmento de atuação, além de possíveis impactos e melhorias que devem ser observadas no 

relacionamento da empresa com seus fornecedores, clientes, governo e sindicatos que podem 

influenciar no desempenho da empresa.  

O alinhamento entre o desempenho da empresa com a visão de modelo de negócio 

utilizado pode levar a organização a repensar as suas estratégias de posicionamento comercial, 

Missão e 
estratégias Atuais

Ambiente interno

Ambiente 
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Definição do 
negócio. Missão 

e meta

Formulação das 
Estratégias

Implementação
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na medida em que estes resultados convergem ou se distanciam dos interesses dos steakholders. 

Nessa etapa, a definição da nova missão, segundo Daft (1999), procura reafirmar ou mesmo 

modificar os propósitos que embasam e direcionam os rumos do empreendimento, mediante as 

informações conquistadas nas etapas anteriores.  

Na etapa da formulação das estratégias, a direção leva em consideração a sua força 

produtiva, considerando os recursos e setores onde ela atua, além da implementação de 

melhorias funcionais que possam dar suporte para reforçar o posicionamento da empresa no 

mercado em que atua.  

Daft (1999) destaca que para a etapa da implementação das estratégias, os gestores 

levam em consideração a disponibilidade de ferramentas que contemplem o projeto, o sistema, 

além dos mecanismos de controle e monitoramento de recursos humanos e tecnológicos 

necessários para alcançar os objetivos propostos no planejamento estratégico. 

Para a viabilização da gestão estratégica para as organizações, segundo Drucker (1988), 

se faz necessário um intenso conhecimento das etapas que compõem esta ferramenta, visando 

auxiliar a organização no desenvolvimento de suas redes de influências, envolvendo aspectos 

políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, com vistas a mantê-la sempre em condições de 

competição com a concorrência. Bryson (1988) complementa o entendimento do termo tratando 

o planejamento estratégico como uma espécie de esforço disciplinado produzido pela 

organização para produzir decisões e ações fundamentais que definem e orientam o que a 

organização faz e porque o faz. 

Segundo Ansoff e Mac Donnel (1993), quando bem integrada, a gestão estratégica 

proporciona uma relação mais próxima com fornecedores, anunciantes, procuradores, 

auditores, contadores, investidores e consultores, contribuindo para uma gestão mais eficiente 

dos recursos e do tempo destinado para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. 

Johnson, Scholes e Whittington (2011) contribuem para o entendimento dos objetivos 

estratégicos, entendendo o termo como declarações de resultados específicos a serem 

alcançados pelas diferentes áreas da organização, ou seja, os objetivos estratégicos, tanto no 

nível corporativo quanto no nível das unidades de negócios, auxiliam para direcionar as ações 

financeiras, vendas, taxas de crescimento, níveis de dividendos ou valorizações das ações, 

dentre outras medidas que orientam o modelo de negócio utilizado pela organização. 

Segundo estes autores, infelizmente, na maioria das organizações, o que se percebe 

ainda é uma concentração de objetivos estratégicos que contemplam apenas resultados 

financeiros, sem sincronia com a missão, visão e valores da organização, que auxiliam no 
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processo de diferenciação do modelo de negócio da organização perante os seus concorrentes. 

Nestes casos, a tarefa de engajamento dos diferentes steakholders que compõem a organização 

pode ter pouca eficácia, na medida em que os objetivos não integram a visão de outros 

direcionadores do empreendimento. 

A forma como a organização organiza as práticas para o acompanhamento e controle 

dos objetivos estratégicos normalmente parte de altos escalões da hierarquia sem o devido 

alinhamento e engajamento com os níveis hierárquicos inferiores. A falta de sincronia e clareza 

desses objetivos, que sustentam a visão e a estratégia da organização, contribui para cenários 

de oscilação de resultados, comprometendo as expectativas dos steakholders.  

Segundo Thompson e Strickland (2000), os objetivos estratégicos deveriam ter na sua 

essência a função de sinalizar para a gestão a aderência do planejamento estratégico para cada 

nível setorial da organização, além de contribuir para corrigir rotas ou potencializar frentes de 

trabalho, uma vez que estes objetivos contemplem a visão dos diferentes steakholders da 

organização.  

Neely, Adams e Kennerley (2002) complementam a necessidade de uma abordagem 

mais integrativa por meio do desenvolvimento de uma metodologia que procura prover 

respostas aos stakeholders da empresa: investidores, clientes finais e intermediários, 

empregados, governo e comunidade e fornecedores. Desta forma, a avaliação dos objetivos 

estratégicos busca compreender o que cada stakeholder pode contribuir com o desenho final da 

organização, conforme demonstra a figura proposta por Neely, Adams e Kennerley (2002). 

 

Figura 5 - Passo a Passo da avaliação dos objetivos 

 

Fonte: Neely et al., 2002, p. 161. 
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O modelo desenvolvido por Neely, Adams e Kennerley (2002) promove reflexões sobre 

as medidas que compõem a estratégia, os processos, as capacitações, ampliando a noção de 

alcance dos objetivos estratégicos para o atendimento das necessidades dos steakholders, 

proporcionando uma visão mais integrada e rompendo com correntes teóricas centradas apenas 

em patamares financeiros de desenvolvimento. 

A avaliação dos objetivos organizacionais, segundo Tilles (1997), quando integrada 

com as alianças estratégicas envolvendo os acionistas, empregados, executivos, clientes e 

fornecedores, auxiliam a organização, dando sentido e um sentimento de continuidade para a 

sustentabilidade dos objetivos estratégicos. 

 A organização deve se preparar para a busca de um modelo mais integrado de gestão 

de desempenho, entendido na visão de Guimarães (1998) como a resultante de três fases 

sequenciais: o planejamento, o acompanhamento e a avaliação dos objetivos estratégicos.  

Neste modelo, acontece a convergência para um ciclo de gestão, levando em conta a 

organização dentro de uma perspectiva sistêmica, conforme demonstra a representação da 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Etapas de um modelo de gestão integrado 

 

Fonte: Guimarães, 1998, p. 43. 

 

O modelo oferecido por Guimarães (1998) proporciona um entendimento sobre a 

importância da construção e acompanhamento dos objetivos estratégicos para a geração de 
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resultados desde as primeiras fases de planejamento. Neste modelo, entende-se o fluxo dos 

objetivos estratégicos da organização prevendo possíveis correções de rota, para se chegar na 

conversão de resultados estão alinhados com sistemas de avaliação que estão integrados com 

toda a estrutura do empreendimento. 

Apesar da evolução de metodologias de avaliação dos objetivos estratégicos para 

abordagens mais integrativas, Thompson e Strickland (2000) comentam que a maturação deste 

sistema dentro das organizações ainda é um desafio para os gestores da organizações que, 

muitas vezes, encontram-se pressionados por metas de curto prazo e esquecem do alinhamento 

envolvendo a visão, missão e valores que sustentam as expectativas dos diferentes steakholders 

da organização. 

No próximo capítulo são abordados as etapas e os caminhos adotados pela metodologia 

que embasou os estudos que tentam responder aos objetivos desta pesquisa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta a estratégia e os procedimentos utilizados neste estudo, além das 

técnicas aplicadas para a coleta e análise necessárias ao desenvolvimento da pesquisa.  

 

5.1 ESPECIFICAÇÕES DO PROBLEMA 

 

A partir do pressuposto da gestão das competências como fonte de vantagem 

competitiva, o objetivo desta pesquisa foi analisar se o desenvolvimento de competências 

dos colaboradores, mediado pelas políticas de capacitação, está alinhado aos objetivos 

estratégicos de uma cooperativa de crédito. 

 

5.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Para responder ao objetivo geral desta pesquisa, se fez necessário buscar entender: de 

que maneira o desenvolvimento de competências, mediado pelas políticas de capacitação, está 

alinhado aos objetivos estratégicos de uma cooperativa de crédito. 

Dentre as perguntas que contribuíram para a resposta ao objetivo geral, buscou-se 

compreender: 

1. Quais as eventuais lacunas entre as competências dos colaboradores? 

2. Quais são os fatores que favorecem o processo de desenvolvimento de competências 

dos colaboradores? 

3. Quais são os fatores que inibem o processo de desenvolvimento de competências 

dos colaboradores? 

4. As políticas de capacitação atingem a necessidade de desenvolvimento das 

competências dos colaboradores da cooperativa? 

5. Quais são os objetivos estratégicos da cooperativa? 

6. O desempenho gerado pelas competências dos colaboradores tem contribuído para 

o alcance dos objetivos estratégicos da cooperativa? 
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5.3 CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

Para tentar responder o problema de pesquisa que envolve o desenvolvimento de 

competências mediado por políticas de capacitação para o alcance dos objetivos estratégicos, 

trabalhou-se com definições constitutivas e operacionais envolvendo conceitos como: 

competências, políticas de capacitação, capacitações, estratégia e objetivos estratégicos. 

Os dados que embasam as categorias analíticas desta pesquisa foram obtidos por meio 

da análise das entrevistas dos gestores participantes e por meio de análise de documentos 

internos da cooperativa pesquisada. Ambos auxiliaram na interpretação da análise dos dados 

disponíveis. 

As variáveis contidas nesta pesquisa compreendem definições construtivas, baseadas 

em autores do referencial teórico, além de definições operacionais que demonstram a 

compreensão da organização expressas na forma de documentos, softwares, manuais e outros 

elementos que orientam as definições operacionais da cooperativa pesquisada. 

 

Competências: 

DC: as competências individuais dos colaboradores, tidas como uma das principais 

referências deste trabalho, seguem a linha dos autores Lê Boterf e Zarafian(2001), da escola 

francesa, que compreendem as competências envolvendo o conhecimento como forma de saber, 

as habilidades como forma de saber fazer, e as atitudes como forma de saber ser/agir. 

DO: dentro de um sentido operacional, competências individuais, nesta organização, são 

entendidas como o conjunto de conhecimentos e habilidades disponíveis no Sistema Evolução, 

que auxilia os gestores e colaboradores da cooperativa pesquisada no seu processo de 

acompanhamento e gestão de competências, conforme demonstra o anexo A. 

 

Políticas de capacitação 

DC: A definição teórica utilizada nesta pesquisa para políticas de capacitação baseia-se 

em um conceito em construção que procura organizar práticas e diretrizes educacionais no 

sentido de promover o desenvolvimento contínuo da aprendizagem nas organizações 

(MARTINS, 1993). 

DO: No contexto onde a pesquisa foi desenvolvida, entende-se por política de 

capacitação as normas, regras e diretrizes educacionais que orientam os acessos às ações de 
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capacitação da organização pesquisada, disponibilizada nas políticas de gestão de pessoas da 

cooperativa, conforme demonstra o anexo B, disponibilizada por meio de documentos internos. 

 

Capacitações 

DC: para a perspectiva das capacitações, esta pesquisa segue a linha de Boog (1999), 

para quem capacitação ou treinamento é uma ferramenta utilizada para adquirir desempenho 

em competências em curto prazo, enquanto desenvolvimento é mais orientado para ampliar as 

habilidades e competências dos indivíduos de futuras responsabilidades. 

DO: para esta pesquisa, capacitações são as ferramentas organizacionais, ligadas à área 

de gestão de pessoas, utilizadas para a capacitação dos colaboradores da cooperativa, cuja 

finalidade é melhorar o desempenho profissional. Na cooperativa pesquisada, as capacitações 

são disponibilizadas por meio de cursos, MBA’s, programas de formação de lideranças e 

imersões, dentre outras formas de capacitação que contribuem para o desenvolvimento dos 

colaboradores, conforme demonstrado no anexo C, a partir de análises de documentos internos. 

 

Estratégia 

DC: o conceito de estratégia, na visão de Andrews (1980), se refere a um modelo de 

decisões que uma empresa determina e revela para atingir seus objetivos, propósitos ou metas.  

DO: para o sentido prático, estratégia trata-se dos caminhos adotados pela alta direção 

da cooperativa para atingir os objetivos estratégicos do desenvolvimento da organização. No 

caso da cooperativa pesquisada, o instrumento conhecido como Roda da Fortuna, previsto no 

planejamento 2011-2015, conforme anexo D. 

 

Objetivos estratégicos: 

DC: o conceito de objetivos estratégicos, segundo Johnson, Scholes e Whittington 

(2011), é definido como declarações de resultados específicos a serem alcançados pelas 

diferentes áreas da organização. 

DO: objetivos estratégicos, para a organização pesquisada, são os resultados que 

auxiliam na sustentação e desenvolvimento do progresso da cooperativa, representados no 

anexo E, a partir de análises de documentos internos. 
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5.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O plano geral de estudo que caracterizou esta pesquisa, enquanto fenômeno de estudo, 

propôs as seguintes seções para apresentar a estrutura de investigação que foi utilizada ao longo 

do desenvolvimento deste trabalho: o estudo de caso, a definição do público participante, a 

forma de coleta de dados, o instrumento e os procedimentos de pesquisa, além da análise dos 

dados. 

Para atender a natureza do problema de pesquisa e das categorias analíticas que 

compõem o problema de pesquisa, optou-se pelo caminho da abordagem qualitativa. Esta forma 

de análise se mostra adequada para a análise dos fenômenos em seus cenários naturais, de modo 

que os elementos em estudo possam ser interpretados à luz dos significados que os atores a eles 

conferem (DENZIN; LINCONL, 2006).  

 Do ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa classificou-se como explicativa, pois 

os estudos explicativos, na visão de Gray (2012), procuram responder perguntas do tipo “por 

que” e “como”, ou ainda enfatizam a descoberta entre relações causais entre variáveis, 

caracterizando, enquanto proposta de pesquisa, uma das metodologias que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade. 

Para dar conta do fenômeno pesquisado, esta pesquisa também assumiu a identificação 

de pesquisa aplicada. Nesta modalidade descrita por Apolinário, (2004), o objetivo é resolver 

problemas ou necessidades concretas e imediatas, produzindo conhecimentos que puderam ser 

direcionados à aplicação prática em interesses locais da cooperativa pesquisada.  

Como estratégia de condução, esta pesquisa assume o caráter de estudo de caso único. 

Segundo Yin (2015), este modo de condução é adequado quando se pretende entender “como” 

ou “por que” ocorrem os fenômenos, o que converge com a pergunta que norteia o trabalho de 

pesquisa. 

 

5.5 O MÉTODO DO ESTUDO DE CASO 

 

O método utilizado para a viabilização desta pesquisa foi o estudo de caso, modalidade 

que se justifica quando se considera um estudo de caráter único, que ofereça perspectivas 

inovadoras ou mesmo críticas em relação à teoria existente, uma circunstância extrema, 

reveladora, ou que assuma uma posição particular como fenômeno de estudo, conforme Yin 

(2015). 
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Esta pesquisa também pode ser identificada como estudo de caso pelo fato de propor na 

sua intenção de investigação casos isolados ou de pequenos grupos, com o propósito básico de 

entender os fatos, fenômenos sociais. Trata-se de uma técnica utilizada em pesquisas de campo 

que se caracteriza por ser uma unidade ou grupo social com o objetivo de compreendê-los em 

seus próprios termos, ou seja, no seu próprio contexto. 

Para operacionalizar o estudo de caso, optou-se por um referencial teórico compatível 

com o tema pesquisado, bem como a seleção dos casos e o desenvolvimento dos protocolos 

para a coleta dos dados. 

Na fase seguinte, aconteceu a condução do estudo de caso, na qual foi realizada a coleta 

dos dados por meio de entrevistas e aplicação de questionários com perguntas abertas, voltadas 

à exploração da percepção do conteúdo das falas dos entrevistados.  

Na última etapa, com base nas análises obtidas por meio das entrevistas, chegou-se à 

etapa da intepretação dos dados obtidos por meio de comparativos com o referencial teórico, 

gerando os resultados da pesquisa, fechando o ciclo das três fases do estudo de caso proposto 

por Yin (2010). 

Dentre as modalidades de estudo de caso, optou-se pela estratégia do estudo de caso 

único. O estudo de caso único se justifica quando o caso é considerado extremo ou único. 

Quando o objeto de estudo apresenta um padrão de comportamento raro e para o qual não 

existem teorias explicativas que deem conta do fenômeno pesquisado. Esta modalidade de 

estudo apresenta situações instigantes e raras que justificam a análise em profundidade de 

qualquer caso em que ocorram dentro destes padrões de pesquisa, conforme destaca Yin (2010). 

A realização de estudo de caso único, segundo Yin (2010, p. 67), é justificável “se o 

caso se constituir em um evento raro ou exclusivo ou se servir a um propósito revelador”. 

O estudo de caso desta pesquisa partiu da realidade de uma cooperativa de crédito que 

passa por um cenário de rápido crescimento e enfrenta constantes mudanças estruturais em seus 

processos e serviços. A cooperativa pesquisada pertence a uma rede de mais de 100 

cooperativas, com mais de 1300 postos de atendimento, quase 18 mil colaboradores, e está 

presente na maioria dos estados brasileiros, comercializando produtos e serviços de natureza 

bancária. Nesta forma de configuração de sistema, ocorre o compartilhamento da mesma 

bandeira, políticas, normas e diretrizes que orientam a carreira dos colaboradores.  

A cooperativa que foi objeto do estudo atua em 47 municípios, possui cerca de 550 

funcionários e possui mais de 80 mil associados, destacando-se no seu segmento por ações de 

investimento e formação de colaboradores por meio de treinamentos, capacitações e programas 
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de desenvolvimento, visando fortalecer as competências de seu quadro de profissionais em 

meio a um cenário econômico altamente competitivo. 

Neste cenário, a cooperativa procura se diferenciar buscando valorizar o relacionamento 

e oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos associados e da sociedade em que ela atua (Bonatti, 2012). 

Ao contrário dos modelos de gestão tradicionais, a cooperativa inverte a sua pirâmide 

hierárquica trabalhando de forma próxima às necessidades dos associados, buscando oferecer 

relações de transparência e eficiência na prestação dos seus serviços, conforme demonstra a 

representação da figura 7. 

 

Figura 7 – Estrutura da cooperativa pesquisada 

 

Fonte: site da cooperativa pesquisada, 2016. 

 

Diante de um cenário de rápida expansão e crescimento da cooperativa, e pensando nos 

alicerces de sua sustentabilidade, tem-se a intenção de verificar de que maneira o 

desenvolvimento das competências, mediado pelas políticas de capacitação, está alinhado aos 

objetivos estratégicos de uma cooperativa de crédito. 

Assembléia de Núcleo - Associados

•Conselho Fiscal

Assembléia Geral -
Coordenadores de Núcleo

Conselho de 

Administração
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Para dar conta do estudo de caso pesquisado, dentre as modalidades de estudo de caso, 

optou-se pelo estudo de caso único, pelo fato dos gestores respondentes da pesquisa fazerem 

parte de uma cooperativa de crédito que reúne características únicas quanto à sua configuração, 

estrutura e forma de atuação. 

 

5.6 PÚBLICO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa entrevistou oito gestores da cooperativa e sua central, que, entre suas 

atribuições e responsabilidades, contribuem com o desenvolvimento das competências, 

elaboração de programas de aprendizagem, visando o alcance dos objetivos estratégicos da 

organização. 

Dentre os cargos que mais se encaixaram com o propósito deste trabalho, pela 

abrangência, representatividade e envolvimento das práticas, destacam-se: diretor executivo, 

diretor de operações, diretor de negócios, assessor de gestão de pessoas, gerente de gestão de 

pessoas, gerência de serviços de gestão de pessoas, gerente regional de desenvolvimento. 

Para descrever o papel de cada um dos entrevistados, procedeu-se a uma análise de 

documentos internos da cooperativa, que referenciam as responsabilidades de cada um dos 

participantes que compuseram esta pesquisa. 

Neste contexto, o papel do diretor executivo é gerir a cooperativa no que tange aos 

negócios e às pessoas, visando a obtenção de resultados, o cumprimento de metas e o 

relacionamento com as empresas centralizadoras e as diversas entidades nos municípios de sua 

área de atuação. 

O papel do diretor de operações é implementar e gerir as políticas de segurança, 

controles internos, riscos, custos, contratos, administração de pessoal e padronização 

organizacional, de processos e de dependências, analisar a escrituração contábil das carteiras, 

responder pelo planejamento financeiro corporativo da diretoria executiva, acompanhar e 

controlar o desempenho dos indicadores financeiros, a fim de garantir a solidez das 

cooperativas. 

O diretor de negócios responde pela maximização dos resultados e o alcance das metas 

da(s) cooperativa(s), através da elaboração do plano tático e da coordenação da atuação dos 

assessores de negócios e dos gerentes das unidades de atendimento, no que tange ao 

desenvolvimento dos negócios, a fim de garantir a solidez da cooperativa e à sua boa imagem. 
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O assessor de gestão de pessoas responde pela aplicação do modelo de gestão de pessoas 

do sistema junto aos gestores da cooperativa, adaptando-o conforme as especificidades do 

ambiente, atuando como apoio à gestão das cooperativas e da diretoria executiva, auxiliando os 

gestores na tomada de decisão, no que tange aos assuntos da área, visando à promoção de um 

bom clima de trabalho e a busca dos resultados planejados. 

O papel do gerente de gestão de pessoas é garantir a aplicação das políticas de gestão 

de pessoas, atuando como apoio às cooperativas, prestando suporte à diretoria executiva da 

central e auxiliando diretores e presidentes de sua área de atuação, no que tange a atividades de 

cargos e salários, benefícios, treinamentos e desenvolvimento, liderando e facilitando o 

desenvolvimento do trabalho das equipes, auxiliando em contratações e negociações de 

relações humanas e de trabalho. 

O gerente de serviços de gestão de pessoas lidera atividades do departamento pessoal, 

formulando políticas de cargos, salários e benefícios, desenvolve estratégias de atração e 

seleção de pessoas e educação corporativa, auxilia no desenvolvimento de ações para a 

promoção da gestão de desempenho, coordena pesquisas de clima organizacional e orienta 

sistemicamente relações humanas e de trabalho, reportando suas ações à presidência e aos 

diretores do sistema. 

A última classificação refere-se ao gerente regional de desenvolvimento, que tem por 

atribuições orientar e apoiar os gerentes das unidades de atendimento da cooperativa no que 

tange à gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão de compliance, gestão do quadro social, 

buscando a maximização de resultados e o alcance de metas estabelecidas no planejamento 

estratégico corporativo, a fim de garantir a solidez da cooperativa. 

 

5.7 PROCEDIMENTOS 

 

Para viabilizar a pesquisa de acordo com as considerações éticas, o projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Campus Curitiba 

(PUC).  

Os participantes foram convidados a participar da pesquisa nos locais de trabalho e, 

inicialmente, foram informados acerca dos objetivos da pesquisa, bem como a respeito dos 

procedimentos que seriam realizados. Posteriormente, os interessados em participar do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE), no qual fica expresso 

que foi garantido o sigilo dos dados e dos participantes envolvidos na pesquisa. 
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Para a operacionalização das entrevistas, foi feita a gravação e transcrição na íntegra, 

para análise, e os dados de fonte secundária foram obtidos na cooperativa que participou do 

respectivo estudo por meio do Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD).  

 

5.8 COLETA DE DADOS 

 

O procedimento metodológico utilizado para estudos de caso, de acordo com Yin 

(2010), pressupõe a existência de muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, 

portanto o estudo baseou-se em várias fontes de evidências, convergindo dados em formato de 

triângulo e beneficiando-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para realizar a 

coleta de dados. 

De acordo com o autor, há seis possíveis fontes de evidência para estudos de caso, 

sendo:  

a) Documentação;  

b) Registro em arquivos;  

c) Entrevistas;  

d) Observação direta;  

e) Observação participante;   

f) Artefatos físicos.  

 

Logo, esta pesquisa pode utilizar múltiplas fontes de evidência, como a documentação, 

entrevistas e observação direta, atendendo às recomendações de Yin (2015) sobre a triangulação 

de dados que gera maior confiabilidade e validez para a pesquisa caracterizada como estudo de 

caso.  

Conforme orientação do autor, de maneira geral o desenvolvimento, coleta e análise dos 

dados pretende atender o protocolo de pesquisa, conforme demonstra o quadro 3: 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Quadro 3 – Etapas da coleta e tratamento de dados 

Etapas Objetivos Materiais 

1. Análise dos documentos 

Identificar materiais 

disponibilizados pela 

organização, relacionado ao 

fenômeno de pesquisa. 

Sites 

Material impresso 

Revistas 

Jornais 

Relatórios 

Artigos 

2. Formulação da entrevista 

Formular e organizar questões 

com o objetivo de mapear 

competências, capacitações e 

objetivos estratégicos. 

Revisão teórica 

3. Aplicação do pré -teste 

Como prova preliminar do 

roteiro, a fim de identificar 

falhas no entendimento, 

complexidade e desnecessidade 

de questionamentos, etc. 

Aplicado aos colegas do 

programa PPGCOOP 

4. Correções do pré -teste 

Correções e alterações no 

roteiro, conforme resultado do 

pré-teste. 

Complementação teórica 

5. Realização da entrevista semiestruturada 

Contato com os respondentes 

pessoalmente, conforme agenda 

disponibilizada pelos 

entrevistados. 

Fala 

Materiais de apoio teórico 

Gravação de áudio e vídeo 

6. Acompanhamento das respostas 

Contato visual de ações e 

posicionamento dos 

entrevistados. 

Utilização dos sentidos 

7. Análise dos dados 

Triangulação de informações a 

fim de responder aos 

questionamentos da pesquisa. 

Conhecimento gerado pelo autor 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Os estudos acadêmicos presentes nas pesquisas utilizam dois tipos diferentes de dados, 

os primários e os secundários, que por vezes também são utilizados em conjunto. 

Segundo Ferraresi (2002), entende-se por dados primários aqueles dados originados 

pelo pesquisador com o objetivo de abordar o problema de estudo. Neste caso, o grupo de 

gestores/diretores pesquisado torna apropriado o método de entrevista em profundidade.  

A entrevista em profundidade, segundo Fontana e Frey (1994), é um recurso 

metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, 

recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter 

informações que se deseja conhecer. Desta maneira, os dados não são apenas colhidos, mas 

também resultado de interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo inteligente e 

crítico com a realidade.  

Para Richardson (1999), nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar 

um assunto ou aprofundá-lo, abrindo possibilidades para descrever processos e fluxos, com-

preender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas obtendo juízos de valor e 
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interpretações, caracterizando a riqueza de um tema para explicar fenômenos de abrangência 

limitada. 

Para dar conta do fenômeno pesquisado, além da entrevista em profundidade, foi 

utilizada a fonte de dados secundários. Os dados secundários, segundo Ferraresi (2002), são 

obtidos através de consultas a documentos oficiais da organização, publicações e impressos 

internos, além de outros documentos externos à organização, de origem comprovada e fidedigna 

que possam conter informações relacionadas ao tema de pesquisa.  

Os dados secundários utilizados nesta pesquisa foram aqueles de origem interna de 

caráter descritivo (autorizados pela organização), disponíveis em apresentações institucionais, 

relatórios anuais, entre outras formas. 

A referência para a “análise documental” utilizada nesta pesquisa remete a informações 

públicas da organização, como páginas e publicações presentes em artigos e sites da instituição. 

Yin (2015) sugere que, no caso das análises documentais, os dados sejam tratados a partir de 

uma fonte estável de dados, expostos a uma revisão contínua e com possibilidade de 

comparação entre diversas fontes e evidências. 

Para a coleta dos dados primários, foi utilizado o método da observação direta e de 

entrevista semiestruturada com membros da diretoria, gerência e assessoria, envolvidos na 

organização pesquisada. 

As entrevistas desta pesquisa foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas 

por meio da técnica da análise de conteúdo.  

 

5.9 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para o desenvolvimento da análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (1977), este modelo pode ser compreendido como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a interferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens. 

A análise de conteúdo apresenta diversas vantagens quando composta com outras fontes 

de geração de dados e técnicas de análise, já que a comunicação é o aspecto central na interação 

social (WEBER, 1990). Este tipo de técnica permite ao pesquisador utilizar um método para 

codificar o texto (conteúdo) em vários grupos (ou categorias), dependendo do critério 

selecionado. 
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As categorias são o coração da análise de conteúdo e podem ser definidas como “marcas 

significativas” em função das quais o conteúdo será classificado, conforme destacam Freitas e 

Janissek (2000).  

Para Milne e Adler (1999), o processo de “medição” destas categorias pode ser feito por 

palavras, números de sentenças ou produção de páginas que se expõem na literatura pesquisada.  

Para operacionalizar a pesquisa, os dados foram transcritos por meio do modelo da 

Atlas/TI, que auxiliou na análise de uma grande quantidade de dados qualitativos, 

possibilitando uma melhor organização das informações e permitindo a validação dos 

resultados obtidos.  

De acordo com Bardin (2004), a análise de conteúdo pode ser representada pelo 

conjunto de três fases distintas, conforme demonstra a figura 8. 

 

Figura 8 - Análise de conteúdo 

  

Fonte: Bardin, 2004, p. 61. 

 

A fase da pré-análise corresponde à formulação do plano de análise. Nesta etapa, o 

pesquisador organiza as ideias iniciais a fim de delimitar o esquema das operações que irá 

conduzir.  

Neste modelo, o pesquisador dispõe de três fases: a escolha dos documentos a serem 

analisados, a formulação das hipóteses e objetivos, e a definição dos indicadores que se pretende 

atingir. Cabe à fase de exploração do material a análise dos documentos propriamente dita, que 

pode se dar manualmente ou por intermédio de programas de computador. 

A segunda fase de Bardin (2004) corresponde à codificação, ou seja, a transformação 

dos dados brutos em representações de conteúdo. Nesta etapa, revelam-se três sub etapas: a do 

recorte ou escolha das unidades de análise, a enumeração ou escolha das regras de contagem 

ou a classificação e agregação das escolhas e categorias. 

A terceira fase de Bardin (2004) se refere ao tratamento dos dados, inferências e sua 

interpretação. Nesta fase, as categorias são agrupadas como um conjunto de elementos que 

Pré-análise Exploração do material
Tratamento dos dados, 

interferências e 
Interpretação
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possuem características em comum. A formação das categorias obedece ao critério semântico 

(temas), sintático (verbos, adjetivos) e lexical, classificação segundo o seu sentido, conforme 

demonstra a figura 9, ilustrada por Bardin (2004). 

 

Figura 9 - Etapas da análise de conteúdo 

 

Fonte: Bardin, 2004, p. 96. 

 

Yin (2010) complementa a ilustração de Bardin (2004) destacando que, além da 

construção das etapas, o pesquisador deve utilizar como estratégia de análise mais do que o 
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formato mecânico de compilação, assumindo uma postura de enxergar múltiplas fontes de 

evidências, por isso o estudo de caso demanda técnicas de triangulação.  

No caso da cooperativa pesquisada, o protocolo do estudo de caso serviu para orientar 

como proceder na modalidade do estudo de caso único, constituindo os caminhos adotados para 

aumentar a confiabilidade da pesquisa. 

Este protocolo contém os procedimentos e regras gerais a serem seguidos na aplicação 

do instrumento de coleta de dados (YIN, 2010), conforme demonstra o quadro 4, com as 

representações das categorias, questões de estudo e autores que fundamentam a pesquisa. 

 

Quadro 4 - Comparativo entre categorias, autores e questões de estudo 

CATEGORIAS 

 

ANALÍTICAS 

FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
QUESTÕES DE ESTUDO 

Competências  

Ambrosini (2009) 

Bahry e Tolfo (2004) 

Barney (1991) 

Boterf (1995) 

Boyatzis (1982) 

Dierictx e Cool (1998) 

Durand (1998) 

Dutra (2001) 

Dutra (2004) 

Fernandes (2004) 

Fleury e Fleury (2004) 

Le Boterf (2003) 

McClelland (1973) 

Mills, Platts, Borune e Richards 

(2002) 

Penrose (1959) 

Peteraf (1993) 

Prahalad e Hamel (1990) 

Ruas (2001) 

Spencer e Spencer (1993) 

Streobants (1997)  

Teixeira (2007) 

Wernerfelt (1984) 

Winter (2003) 

Zarafian (2001) 

 

1. Como surgiram as competências na 

cooperativa? 

2. Na sua percepção, as competências 

desempenhadas pelos colaboradores 

refletem os valores do negócio que a 

cooperativa representa? 

3. Na sua percepção, as competências atuais 

são suficientes para medir o desempenho 

dos colaboradores? 

4. Na sua percepção, qual o grau de 

convergência entre os cargos e as 

competências dos colaboradores da 

cooperativa? 

5. Na sua percepção, quais são os fatores que 

favorecem o processo de desenvolvimento 

de competências? 

6. Quais são os fatores que inibem o processo 

de desenvolvimento de competências? 

continua 

 

 

 

 

continuação 

Políticas de 

capacitação 

Albuquerque e Leite (2009) 

Boog (1999) 

7. As ações promovidas pelas políticas de 

capacitação atingem a necessidade de 
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Bohalander e Snell (2010) 

Davenport e Prussak (2002) 

Denisi, Hitt e Jackson (2003) 

Dobbin (1998) 

Dye (2001) 

Easterby-Smith, M. Burgoyne. J. 

Araújo (2001) 

Eboli (1999) 

Guimarães (1999) 

Ienaga (1998) 

Malkovich e Bourdreau (2010) 

Martins (1993). 

Meister (1999). 

Nadler, Gerstein e Shaw (1992) 

Stephen Ball e Richard Bowe 

(1992) 

Senge (1990) 

Ulrich (2001) 

Teece (1997) 

desenvolvimento das competências dos 

colaboradores? 

8. Qual a sua percepção sobre as ações 

desenvolvidas pelos apoiadores do 

processo de formação de competências nas 

cooperativas e nas centrais? 

9. Na sua percepção, o processo de formação 

de competências, mediado pelas políticas 

de capacitação, está alinhado com os 

objetivos estratégicos? 

Objetivos 

estratégicos 

Andrews (1980) 

Ansoff e Mac Donnel (1993) 

Breene (2007) 

Bryson (1988) 

Daft (1999) 

Dinsmore (1999) 

Drucker (1988) 

Guimarães (1998) 

Ienaga (1998) 

Johnson, Scholes e Whittington 

(2011) 

Lopes (2009) 

Neely, Adams e Kennerley (2002) 

Prahalad e Hamel (1990) 

Thompson e Strickland (2000) 

Tilles (1997) 

10. Na sua percepção, nos últimos anos o 

desempenho gerado pelas competências 

dos colaboradores tem atendido os 

objetivos estratégicos da cooperativa? 

11. Os indicadores utilizados para medir o 

desempenho dos colaboradores são 

adequados? 

12. A gestão de desempenho promovida pela 

cooperativa tem contribuído para o avanço 

da carreira dos colaboradores? 

13. Qual a avaliação dos objetivos estratégicos 

alcançados nos últimos anos? 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

A partir da representação do quadro comparativo, inicia-se a sequência no processo de 

análise e interpretação dos dados desta pesquisa. 

Para análise dos dados, realizou-se a análise de conteúdo com o auxílio do software 

Atlas.TI, versão 5.0, por meio da identificação das unidades de significação (citação ou 

quote/quotation) e atribuição de um rótulo (código ou code).  Segundo Bardin (2010), a 

codificação consiste na transformação dos dados brutos, o que, por meio de um recorte, permite 

atingir uma representação do conteúdo capaz de evidenciar para o pesquisador características 

presentes no material analisado.  

Para realizar o processo de triangulação das fontes de evidência presentes neste estudo 

de caso, além das entrevistas, foram utilizadas outras fontes de evidência através de registros 
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de arquivos, documentos, jornais, site da cooperativa pesquisada e a observação direta do 

próprio pesquisador, contribuindo para o desenvolvimento das análises dos dados. 

O apêndice A, baseado na técnica de codificação de Bardin (2010), representa de forma 

estruturada como se formou as categorias, subcategorias e unidades de registro que 

contribuíram para as análises que realizadas nesta pesquisa. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A seguir, são apresentados os resultados das análises dos dados obtidos por meio das 

respostas dos entrevistados, arquivos, relatórios, jornais e demais documentos internos que 

proporcionaram a compreensão sobre como se comportam as categorias, subcategorias assim 

como as unidades de registro que compõem esta pesquisa. 

Conforme já citado as análises e interpretações estão embasadas no método de análise 

de conteúdo de Bardin (2010) com apoio do software ATLAS TI versão 5.0 que proporcionou 

a interpretação dos dados disponibilizados pela Cooperativa pesquisada. 

A estrutura das análises está representada da seguinte maneira: os itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

e 6.5 representam subcategorias que compõem a categoria competência. Os itens 6.6, 6.7 e 6.10 

representam a categoria política de capacitações e por fim, os itens 6.9, 6.11, 6.12 e 6.13 

representam a categoria objetivos estratégicos. 

 

6.1 PERCEPÇÕES SOBRE A ORIGEM DAS COMPETÊNCIAS NA COOPERATIVA 

ESTUDADA 

 

A origem das competências dentro das organizações, na visão de Teixeira (2007), está 

conectada à área de gestão de pessoas como ferramenta que auxilia as estratégias do 

empreendimento, geralmente associadas a sistemas de avaliação de candidatos, processos 

internos, aprendizagem, gestão da carreira, remuneração e avaliação do desempenho, visando 

o alcance dos resultados estratégicos da organização.  

 Segundo Dutra (2004), a palavra competência tem assumido significados variados no 

mundo do trabalho, geralmente o termo faz referência a conhecimentos, habilidades e atitudes 

que o profissional tenta desempenhar no seu cotidiano de trabalho. 

De acordo com os dados levantados, a partir da fala dos entrevistados, a origem das 

competências na cooperativa pesquisada teve como motivadores uma necessidade do 

Planejamento Estratégico de (2010) da Cooperativa diante da necessidade de se desenvolver 

uma metodologia que estivesse mais alinhado com as necessidades de geração de resultado da 

Cooperativa, conforme demonstra o trecho do entrevistado a seguir. 

 

[...] As competências que utilizamos na Credicoop, trabalho em equipe e cooperação, 

relacionamento, foco no resultado, flexibilidade e conhecimento técnico, estão 

vigentes desde 2010 e foram definidas a partir dos princípios do cooperativismo, dos 

valores, crenças, direcionadores do planejamento estratégicos. Cada competência 

possui um resultado esperado que se desdobra em comportamentos observáveis, os 
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quais servem como referência para atuação dos colaboradores em seu dia a dia de 

trabalho e devem pautar a forma como realizam suas entregas e buscam seus 

resultados.  

 

Neste período, diante da necessidade de se obter uma metodologia de acompanhamento 

mais integrada com as necessidades do negócio, foram desenvolvidos estudos na época 

buscando mapear competências que tivessem relação com os cargos, com o modelo de negócio 

vigente. Neste viés aparece também a necessidade de crescimento e desenvolvimento buscando 

melhorar os patamares de produtividade. 

 

[...]. As competências surgiram da necessidade de avançar em métricas de 

acompanhamento e desenvolvimento de colaboradores. Através de um mapeamento 

das competências necessárias para o bom desempenho dos cargos, desenvolvimento 

das pessoas e para maior produtividade.  

 

A necessidade de avançar na gestão de desempenho fez com que a Cooperativa, 

buscasse referências de mercado e por meio de escolas de negócios que pudessem gerenciar de 

maneira mais efetiva o desempenho dos colaboradores. Posteriormente em 2011 esta 

metodologia foi incorporada dentro da plataforma do sistema Evolução que atualmente é o 

software que auxilia o gestor nas suas práticas de Gestão de desempenho. Os trechos dos 

entrevistados auxiliam no entendimento sobre como a origem das competências  

aconteceu dentro da Cooperativa pesquisada.  

 

[...]. As competências na cooperativa além do que tem sistemicamente implantados 

né. Primeiro no sistema foi discutido e implantado práticas de mercado e aquilo que 

cabia para o nosso modelo de negócio, enquanto instituição financeira cooperativa e 

foi implementada através da ferramenta chamada evolução, planos de 

desenvolvimento individual né e tudo mais né. 

 

[...] Nós fizemos uma MBA na Estação Business Scholl, pelo IBMEC em Curitiba e 

lá    nessa MBA, nós tivemos um módulo neste MBA de Gestão por Competências e 

aí que se tornou né, que veio a tona a gente medir essa o GAP e procurar a fazer o 

programa de desenvolvimento dos colaboradores ligado a uma metodologia de Gestão 

por Competências. Então é isso surgiu aí através de uma MBA que nós realizamos. 

 

[...] O conceito de competências nas cooperativas resulta da implantação do projeto 

de Gestão de Desempenho, implantado em 2010, para avaliar as competências comuns 

a todos os cargos e seus comportamentos observáveis. 

 

[...] Não sei responder. Sei que foi construída através dos objetivos estratégicos do 

Sicredi, buscando o engajamento de todos os colaboradores e que esses possam 

trabalhar com cooperação. 
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As análises dos documentos internos convergem para o entendimento de que a 

metodologia que embasa as competências da cooperativa pesquisada tenha surgido em 2010 a 

partir dos direcionamentos do planejamento estratégico, pois o atual software, conhecido como 

Evolução que auxilia no gerenciamento das competências e avaliações, data do mesmo período 

e, desde então, tem produzido ciclos de avaliações, conforme demonstra o anexo F. 

A figura 10, rodada no software Atlas TI, representa de forma gráfica a origem das 

competências da cooperativa em estudo.  

 

Figura 10 - Origem das competências 

 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Entender a origem das competências na Cooperativa pesquisada é um elemento 

importante para auxiliar no entendimento sobre como foi organizado e estruturado o método de 

Gestão de desempenho utilizado para auxiliar nos rumos do empreendimento. Neste caminho 

se fez necessário buscar compreender sobre os diferentes motivadores que levaram a Credcoop 

a implantar um sistema de gestão de competências que acabou dando origem nas competências 

que hoje são utilizadas pela organização. 
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No próximo item os dados fornecidos pelos entrevistados demonstram a percepção 

sobre o alinhamento entre as competências e os valores praticados pela organização. 

 

6.2 ALINHAMENTO ENTRE COMPETÊNCIAS E VALORES 

 

Nas últimas décadas, o conceito de competências vem buscando abordagens mais 

integrativas, além das competências técnicas tradicionais no trabalho. Autores como Ruas 

(2001) e Dutra (2004), corroboram com esta proposta das competências dentro de um prisma 

mais integrado, levando em consideração a conexão de elementos envolvendo a visão, missão 

e valores da organização para o processo de formação das competências organizacionais. 

Na Cooperativa pesquisada, essas competências vistas de modo mais integrado, podem 

ser percebidas de acordo com a análise dos dados que demonstrou que existe um alinhamento 

entre os respondentes, os quais acreditam que as competências estejam alinhadas com os valores 

da organização, porém, diante de um cenário de rápido crescimento, também existe a 

preocupação pela manutenção dos valores que garantem a diferenciação do modelo perante os 

seus concorrentes.  

 

[...] Sim, a Credcoop tem uma característica em sua forma de atuação e atendimento 

a seus clientes, no caso associados, e as competências vão ao encontro e atendem as 

necessidades, valores do negócio que a cooperativa representa. Com ênfase em um 

atendimento pessoal e personalizado aos associados, atuando muitas vezes como 

consultor financeiro do associado as competências desempenhadas tem sido o motor 

do sucesso e crescimento que a cooperativa vem obtendo. 

 

As análises dos dados internos da cooperativa pesquisada convergem para o 

entendimento de que as competências que embasam a filosofia do empreendimento estão 

convergentes com os valores da organização, pois os documentos internos demonstram 

evidências por meio de programas de capacitação que reforçam a ideologia do empreendimento, 

valores e crenças que sustentam os ideais da cooperativa, como o programa Crescer, 

demonstrado no anexo C. 

Os dados levantados a partir das falas dos entrevistados dão dimensão sobre a 

intensidade do alinhamento entre as competências e os valores da organização buscando 

assegurando o cumprimento do planejamento estratégico desde a fase da contratação do futuro 

colaborador, conforme demonstra os trechos relatado pelos entrevistados. 
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[...] As competências são uma reafirmação das atitudes que esperamos dos 

colaboradores. Comunicação, influência, relacionamento, trabalho em equipe e 

cooperação, foco no resultado, flexibilidade, visão estratégica e conhecimento 

técnico, liderança...  

 

[...] Há sem dúvida, né, então, justamente em cima das diretrizes da cooperativa, nós 

discutimos quais são os valores da cooperativa, né. Então, como exemplo, a nossa 

cooperativa, ela vive a comunidade, a sociedade em que ela atua. Então, a qualidade 

no atendimento, no relacionamento, tem que ser um indicador que o colaborador se 

desenvolva cada vez mais, né. Então, quando a gente discutiu isto antes, quando a 

gente vai abrir uma vaga, quando a área de gestão de pessoas vai buscar um 

colaborador, eles identificam dentro do check list se esta é uma competência forte ou 

se tem isso no perfil daquele candidato.  

 

Apenas uma das falas deu um sentido mais complementar sobre a categoria abordada, 

mencionando a necessidade de que as competências devem ser trabalhadas constantemente. A 

seguir, as respostas dos entrevistados que auxiliam na compreensão entre as competências e os 

valores. 

 

[...] É algo que sempre tem que ser trabalhado, que um dia será consolidado. Tem que 

estar no radar, tem que estar nos programas de capacitação. Até porque, né, a gente 

tem um crescimento exponencial da base de colaboradores e eu acredito que a gente 

precisa estar retomando este assunto para que todos estejam aderentes aos valores da 

organização.  

 

A figura 11 representa de forma ampliada a visão dos entrevistados quanto ao 

alinhamento das competências. 
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Figura 11 – Alinhamento entre competências e valores 

 

 

Fonte: o autor, 2016.  

 

No próximo item, visando compreender como as competências se desenvolvem dentro 

da organização, buscou-se por meio dos dados levantados a partir dos documentos internos e 

das falas dos entrevistados o entendimento sobre a convergência entre as competências e os 

cargos da Cooperativa pesquisada. 

 

6.3 CONVERGÊNCIA ENTRE AS COMPETÊNCIAS E OS CARGOS  

 

Na medida em que o conceito de competência vai “evoluindo”, entram em cena novas 

variáveis diante de realidades cada vez mais dinâmicas, as novas competências proporcionam 

uma conversão maior entre os saberes que vem de encontro com as necessidades do indivíduo 

da organização e das tarefas representadas pelo cargo na sua amplitude dentro da organização 

(FLEURY; FLEURY, 2001). 

Conforme já referenciado neste trabalho, Dutra (2001) colabora com esta linha de 

pensamento, pois considera que os indivíduos dentro das organizações exercem tarefas com 

variações de complexidade. Neste jogo organizacional, o grau de complexidade que um 
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indivíduo realiza seu trabalho dependerá do grau de maturidade profissional que este indivíduo 

possui ao longo do espaço, do cargo e da projeção de sua carreira. 

Na Cooperativa pesquisada o sincronismo entre as competências e cargos ainda 

demonstra pontos de divergência de acordo com os dados levantados por meio da análise de 

documentos internos e por meio das falas dos entrevistados. Para tentar compreender como esta 

dinâmica acontece dentro da Cooperativa pesquisada, apresenta-se os dados que representam o 

entendimento da convergência entre cargos e competências e na sequência os dados que 

apontam para a falta de sincronia entre as competências e cargos. 

Dentre as respostas que acreditam na convergência entre os cargos e as competências, 

destaca-se a resposta do entrevistado que acredita na diferenciação do modelo do negócio, 

conforme o trecho a seguir. 

 

[...] Há, hoje tá muito claro para a cooperativa que o primeiro passo para a cooperativa 

é primeiro definir o que nós queremos para determinado cargo, depois buscar uma 

pessoa que tenha este perfil para determinado cargo, né, então, diferente de um banco 

privado, enfim, ou público, né, a cooperativa se preocupa muito com a qualidade do 

atendimento do associado, não é simplesmente um relacionamento de quem atende, 

de quem vende para quem compra um produto financeiro, então a competência entre 

os cargos e as competências é muito grande na cooperativa, até porque é uma 

preocupação muito grande nossa hoje. 

 

[...] Cada cargo possui suas competências definidas, e através das rotinas de avaliação 

e feedback colaboradores são orientados e buscam cada vez mais melhorar suas 

competências para melhorar avaliação e desempenho. 

 

No entanto, as análises dos dados demonstraram que parte dos entrevistados acreditam 

que as competências atuais não são suficientes para dar conta da realidade encontrada pelos 

colaboradores no cotidiano de suas atividades. Segundo estes entrevistados o atual sistema de 

avaliação de competências utilizado pela Cooperativa não dá conta dos desafios encontrados 

no cotidiano das tarefas desempenhadas pelos colaboradores, conforme demonstram os trechos 

das respostas dos entrevistados. 

 

[...] Na verdade, ela vai muito no macro e pouco o específico. Aquelas perguntas 

referentes às competências da Evolução não dão conta da nossa realidade e o sentido 

da competência poderia ser revisitado. 

 

[...]  Percebo que hoje existe uma divergência entre competência e cargos. Precisamos 

identificar as áreas, cargos e competências de acordo com o grau de complexidade e 

especificidade de cada cargo. ”  
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A análise dos dados internos corrobora para o entendimento de que existe oportunidade 

de melhoria no alinhamento entre as competências e os cargos da Cooperativa pesquisada. As 

competências existentes no sistema Evolução, conforme anexo B, convergem com a fala do 

entrevistado, pois são aplicadas a todos os cargos e, desta forma, não conseguem contemplar as 

necessidades dos diferentes cargos existentes na Cooperativa. Por outro lado, a análise dos 

dados internos também revelou que a descrição de cargos, disponível no anexo K, especifica 

responsabilidades e níveis de tarefas, bem como medidas de avaliação. No entanto, este 

instrumental não é utilizado para parâmetros de gestão de desempenho na Cooperativa 

pesquisada, nem tampouco traz na sua composição qualquer associação com a metodologia que 

organiza as competências dos cargos presentes no sistema Evolução. 

De acordo com a análise dos dados a partir das respostas dos entrevistados, entende-se 

que a Cooperativa vem evoluindo o seu sistema de avaliação de desempenho buscando 

responder as necessidades dos colaboradores diante dos desafios encontrados no cotidiano. No 

entanto o alinhamento entre as competências e os cargos poderia ser melhor sincronizado 

embora tenham auxiliado no desenvolvimento da Cooperativa conforme demonstra a resposta 

de outro entrevistado. 

 

[...] Acredito que as competências para a grande maioria dos colabores estão 

adequadas e dão sustentabilidade para que ele exerça seu trabalho da melhor forma.  

 

A figura 12 representa de forma gráfica a convergência entre as competências e o os 

cargos dos colaboradores na cooperativa em estudo. 
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Figura 12 – Convergência entre competências e cargos 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Compreender como a Cooperativa alinha o desenvolvimento de suas competências com 

os cargos presentes na sua estrutura hierárquica da Cooperativa pode auxiliar no entendimento 

sobre expectativas de desempenho assim como no horizonte de carreira dos colaboradores e 

desta forma contribuir para a formação de valores e para a adesão de práticas e rotinas que 

estejam aderentes ao modelo de negócio. 

No próximo item, observa-se por meio da análise dos dados, quais os caminhos e 

práticas adotadas pela Cooperativa que tem auxiliado no desenvolvimento das Competências 

dos colaboradores. 

 

6.4 PERCEPÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

A ideia de avanço no processo de formação de competência e carreira, para Dutra 

(2001), remete a profissionais que trabalham em níveis de complexidade mais elevados, que 

agregam valores diferenciados para a organização. 

“O desenvolvimento de um indivíduo dentro de uma organização é a capacidade de uma 

pessoa assumir e executar atribuições e responsabilidades de maior complexidade, atingindo 

patamares superiores de carreira” (DUTRA, 2001, p. 28). 
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Quando estes indivíduos assumem mais responsabilidades e atribuições, agregam mais 

valor ao negócio e, desta forma, segundo Dutra (2001), isso se espalha pelos diversos níveis 

hierárquicos da organização, aumentando os patamares de remuneração e carreira. Neste viés, 

o desenvolvimento das competências está associado a um crescimento em termos de 

complexidade, no qual profissionais que atuam em posições de maior responsabilidade acabam 

sendo exigidos para desempenhar competências de maior grau de dificuldade. 

Para os colaboradores poderem progredir nas suas carreiras e aumentar o seu grau de 

contribuição na cooperativa pesquisada, é preciso entender quais os fatores que contribuem para 

o desenvolvimento das competências que sustentam o crescimento da organização. Neste 

sentido, os dados obtidos por meio das entrevistas demonstraram que itens como: treinamentos, 

feedback, planos de desenvolvimento pessoal, avaliações de desempenho, o apoio de 

ferramentas internas, a pesquisa de clima, as políticas de incentivo além da proximidade com a 

alta direção têm auxiliado no desenvolvimento das competências dos colaboradores da 

Cooperativa.  

 

[...] A central, junto com as cooperativas, promove várias frentes que contribuem para 

o desenvolvimento do colaborador, tais como treinamentos, imersões, pesquisa de 

clima, feedbacks, ações de reconhecimento, valorizações. Enfim, seja de maneira 

direta ou indireta, estamos sempre estimulando o desenvolvimento de nossos 

profissionais para que os mesmos possam superar os seus limites e avançar dentro da 

sua carreira profissional, contribuindo para si e para o sistema.  

 

[...] Temos várias frentes que são feitas periodicamente e contribuem para o avanço 

dos nossos colaboradores como treinamentos, imersões, pesquisa de clima, feedbacks, 

ações de reconhecimento, valorizações. 

 

As análises dos dados internos da cooperativa pesquisada convergiram com o 

posicionamento da maioria dos entrevistados por meio de evidências que puderam ser 

constatadas pelo jornal interno Catavento, reconhecendo práticas educacionais e ações de 

gestão do clima organizacional, conforme demonstra os anexos C e G. 

O jornal interno destacou que nos últimos anos a cooperativa tem investido em várias 

iniciativas de treinamento para colaboradores, associados e gestores e conselheiros, 

contribuindo para o desenvolvimento de seus profissionais e engajando as lideranças por meio 

do desenvolvimento de temas de aprendizagem que auxiliaram na resolução dos problemas do 

cotidiano, seja por meio de treinamentos presenciais, programas de desenvolvimento, imersões 

ou reuniões temáticas, conforme demonstra a reportagem do jornal interno, no anexo C. 
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O favorecimento do desenvolvimento das competências também foi destacado na 

resposta do entrevistado, referindo-se às ações de feedback e acompanhamento individual, 

conforme destacou a resposta do entrevistado. 

 

[...] Na verdade, eu percebo que o processo de avaliação de desempenho favorece, 

pois está estruturado de forma a medir as competências dos colaboradores, mas 

também os objetivos individuais, conforme atividades, projetos que o colaborador está 

inserido, tendo por objetivo de contratar metas individuais que suportem o 

atingimento das metas das áreas, das empresas e do Sicredi como um todo. Essa 

sistematização do processo de avaliação por competências e objetivos profissionais a 

partir da adoção de critérios comuns auxilia no estabelecimento de uma cultura do 

feedback formal e informal como uma prática constante entre gestores e 

colaboradores, auxiliando no desenvolvimento de planos de desenvolvimento 

adequados às necessidades de cada colaborador e que potencializam seu 

desenvolvimento, dar suporte aos demais processos de gestão de pessoas. 

 

As análises dos dados internos convergiram para o entendimento de que existe uma 

cultura de feedback, partindo das evidências proporcionadas pelas funcionalidades 

disponibilizadas pelo sistema Evolução no site da cooperativa pesquisada, que tem sido 

utilizado pela rede colaborativa, servindo de suporte para o desenvolvimento das ações de 

feedback e acompanhamento gerencial. Dentre as funcionalidades deste sistema, ficou 

evidenciado, conforme anexo H, que o software permite que o colaborador possa construir 

comparativos sobre o seu desempenho e entendendo o seu atual estágio de desenvolvimento e 

de suas competências, permitindo interações e trocas de informações com sua chefia. 

Dentre os fatores que favorecem o desenvolvimento da organização, podemos notar na 

resposta do entrevistado que existem práticas que direcionam a gestão do desempenho da 

organização e, por consequência, auxiliam no processo de formação e desenvolvimento de 

competências da cooperativa. 

 

[...] O processo de avaliação de desempenho favorece, pois está estruturado de forma 

a medir as competências dos colaboradores, mas também os objetivos individuais, 

conforme atividades, projetos que o colaborador está inserido, tendo por objetivo 

contratar metas individuais que suportem o atingimento das metas das áreas, das 

empresas e da cooperativa como um todo.  

 

A figura 13 fornece uma visão ampliada sobre os fatores que cercam a categoria 

Favorecimento do desenvolvimento das competências abordada nesta pesquisa. 
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Figura 13 – Favorecimento do desenvolvimento de competências 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

No próximo item, a categoria abordada representará por meio dos dados obtidos na 

pesquisa as respostas dos entrevistados quanto aos fatores que inibem o desenvolvimento das 

Competências dos colaboradores que trabalham na Cooperativa. 

 

6.5 PERCEPÇÃO SOBRE OS INIBIDORES DE COMPETÊNCIA 

 

O desenvolvimento das competências e da carreira do indivíduo, conforme já abordado 

neste trabalho, depende de uma sequência de eventos que, segundo Schein (1990), contribuem 

para um movimento de auto percepção das experiências efetivas de cada indivíduo com o seu 

processo de criação e interação com o ambiente de trabalho, funcionando como um conjunto 

de forças que orienta os passos do desenvolvimento das competências e da carreira do 

indivíduo. 

A ideia do avanço do processo de formação de competência e carreira remete a 

profissionais que trabalham em níveis de complexidade ao longo do tempo e progridem para 

níveis mais elevados agregando valores diferenciados para a organização. Desta forma, o 

indivíduo dentro da organização vai evoluindo na medida em que consegue executar atribuições 



69 

 

 

 

e responsabilidades de maior complexidade, atingindo patamares superiores de desempenho e 

carreira, conforme destaca Dutra (2001). 

O exercício de aproximar o desenvolvimento de competências e das carreiras dos 

colaboradores, diante de realidades complexas e dinâmicas que envolvem a realidade presente 

hoje no sistema financeiro intermediado pela cooperativa de crédito pesquisada, ainda enfrenta 

uma série de situações que podem comprometer o desenvolvimento do colaborador. De acordo 

com os dados levantados, observa-se que dentre as principais formas de inibição do 

desenvolvimento das competências destacam-se: a falta de uniformidade nos níveis de 

formação dos gestores, a falta de preparo dos novos profissionais atrelado ao o forte ritmo de 

crescimento, tem contribuído em determinados momentos para a inibição do desenvolvimento 

das competências, conforme demonstra as respostas dos entrevistados. 

 

[...] Estamos com lideranças em diferentes níveis de formação e isso também traz um 

impacto direto no processo de aprendizagem.  

 

[...] A dificuldade de entendimento por parte dos gestores da importância das 

competências de seus colaboradores, pelos diferentes estágios dos gestores, pela 

capilaridade do Sistema e pelo número de colaboradores. 

 

De acordo com os dados levantados a partir das entrevistas, a metodologia de 

acompanhamento utilizada para a integração e formação dos novos profissionais independente 

da responsabilidade do cargo, ainda precisa de ajustes para aumentar o alinhamento entre as 

competências e o modelo de negócio patrocinado pela Cooperativa. Neste cenário, embora a 

cooperativa possua o sistema de avaliação de desempenho conhecido como Evolução, para 

auxiliar os gestores nas suas práticas de gestão de desempenho, muitos dos gestores ainda se 

encontram em diferentes níveis de maturação, o que pode impactar em avaliações pouco 

eficazes com as necessidades de desenvolvimento dos colaboradores. 

 

Ainda nós não temos um programa mais consolidado, efetivo, né, de 

desenvolvimento das competências dos colaboradores para cada um dos cargos, e aí 

é um processo de gestão de acompanhamento desta competência, né, ainda tem um 

espaço importante para avançar neste sentido. Estamos com lideranças em diferentes 

níveis de formação e isso também traz um impacto direto no processo de 

aprendizagem. 

 

A resposta do entrevistado converge com as análises dos dados disponíveis em 

documentos internos, conforme demonstra o anexo I. Neste viés, embora a redação da missão 

e da visão da cooperativa sirva para orientar os rumos do empreendimento enquanto filosofia 
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do negócio, ainda se encontram dificuldades para alinhar a metodologia que embasa o 

desenvolvimento de competências com os direcionadores estratégicos do empreendimento. 

Além dos aspectos envolvendo um maior alinhamento das competências com os 

propósitos da organização, outros inibidores também se destacam, como a necessidade de se 

ampliar a consciência dos colaboradores pelo seu autodesenvolvimento. A percepção de um 

dos entrevistados demonstra que, embora a cooperativa promova iniciativas de treinamento e 

desenvolvimento, nem todos os colaboradores compreendem como estas ações podem lhe 

auxiliar no desenvolvimento de suas competências. 

 

[...] Eu acho que, hoje, o que inibe o processo de desenvolvimento das competências 

é aquele colaborador que não busca o seu autodesenvolvimento, mas também as 

ferramentas para que ele se desenvolva, enfim, todas as condições que ele desenvolva 

as competências que nós valorizamos para determinado cargo, a cooperativa, hoje, dá. 

São vários treinamentos internos, externos, programa de desenvolvimento. Agora, a 

gente sabe que isso não é suficiente, o que vai realmente fazer a diferença é quando o 

colaborador percebe a importância daquelas competências ou o desenvolvimento das 

suas competências e busca o seu autodesenvolvimento. 

 

O cenário atual enfrentado pela cooperativa pesquisada é outro elemento importante 

presente no ponto de vista dos gestores entrevistados. Segundo eles, o momento pelo qual a 

cooperativa vem passando, com um número crescente de contratações, alta rotatividade entre 

os colaboradores e uma estrutura de quadro acima dos padrões normais das cooperativas, 

contribuem para a falta de um acompanhamento mais próximo à necessidade do colaborador e 

do empreendimento, conforme demonstram as falas. 

 

[...] Estamos passando por um processo de crescimento muito rápido, estamos sempre 

correndo atrás para dar conta de um grande número de pessoas que estão começando 

e este ciclo cada vez mais rápido. 

 

Para se ter uma proporção da fala do entrevistado, a análise dos dados internos 

disponibilizados por meio de cartazes de vagas, confirma o cenário de expansão vivenciado 

pela cooperativa, que precisa, além de contratar, acomodar os seus processos, rotinas e 

atividades sem perder a qualidade de prestação de serviço ao associado. Conforme fontes 

internas da cooperativa pesquisada, em um único processo foram abertas 35 vagas na região de 

SP, segundo o anexo J, disponibilizado para os veículos de comunicação locais e destinado à 

busca de candidatos. 

 

A figura 14 fornece uma visão ampliada sobre os fatores que interferem na categoria 

inibidores do desenvolvimento de competências. 
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Figura 14 – Inibidores do desenvolvimento de competências 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

No próximo item, busca-se compreender se as ações promovidas pelas Políticas de 

Capacitações têm atendido a necessidade de desenvolvimento das competências utilizadas 

pelos colaboradores. 

 

6.6 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

O cenário no qual estas organizações estão inseridas tem desafiado as organizações à 

otimização de recursos, tendo como ponto de partida a revisão do planejamento estratégico e, 

consequentemente, atingindo também as práticas de aprendizado organizacional que auxiliam 

na sustentação das diretrizes estratégicas. 

Neste contexto, a educação corporativa tem ganhado cada vez mais espaço, 

oportunizando o desenvolvimento de colaboradores, associados, fornecedores e comunidade, 

visando atender às diretrizes estratégicas para guiar os rumos da organização (Meister, 1999). 

O papel da educação corporativa, na visão de Eboli (2004), é de que se trata de uma 

ferramenta importante da organização para poder planejar e desenvolver as competências 

empresariais e humanas consideradas críticas para a estratégia de negócios. 
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De acordo com a análise dos dados obtidas por meio das respostas dos entrevistados, 

compreende-se que a maneira como as políticas de capacitações estão estruturadas, por meio 

de estímulos e ações educacionais, contribuem para o desenvolvimento das competências e das 

carreiras dos profissionais da cooperativa, conforme demonstram as respostas dos 

entrevistados. 

 

[...] Eu acho que atualmente sim, tanto com os programas de desenvolvimento para 

gestores, então a central, o banco cooperativo, né, eles promovem uma série de 

treinamentos e capacitações, imersões, o próprio meu caso, a gente visita outros países 

enxergando como é o cooperativismo de crédito, como é que ele se desenvolve em 

outros países, enxergando com (...), a própria central tem plano de desenvolvimento 

para outras gerências e assessorias e a cooperativa também busca, né, um plano de 

desenvolvimento ideal adequado, então eu acho que sim. 

 

A Cooperativa pesquisada, tem investido em várias iniciativas de treinamento e 

desenvolvimento dos seus colaboradores conforme demonstra o anexo C, sendo referência para 

outras Cooperativas do mesmo segmento conforme demonstra a resposta do entrevistado. 

 

[...] O comprometimento do colaborador é considerado a referência, relacionado a 

busca/aproveitamento nas capacitações e nos questionamentos buscando promover 

um melhor entendimento na prática e compartilhando com toda a equipe, atualmente 

a cooperativa possui modelos de capacitação que considero como referência no 

desenvolvimento dos colaboradores. 

 

No entanto, algumas respostas dos entrevistados também forneceram evidências de que 

falta sincronia entre as políticas de capacitação promovidas pela cooperativa com as 

necessidades do modelo de negócio oferecido, comprometendo o desenvolvimento de 

competências, conforme demonstra a resposta do entrevistado. 

 

[...] As políticas de capacitações promovidas pela cooperativa têm contribuído muito 

para o desenvolvimento das competências, mas não são suficientes. Entendo que 

precisa haver sincronismo de todas as áreas, envolvimento constante dos gestores e 

gerentes de cada unidade e departamento para ir de encontro, sensibilizando as 

equipes da necessidade e benefícios que o desenvolvimento de competências vem 

agregar no sucesso pessoal e profissional. E sem um compromisso e vontade pessoal 

de cada colaborador em crescer se desenvolver, políticas apenas não serão suficientes 

para atingimento dos objetivos propostos em competências. 

 

De acordo com os dados obtidos a partir das respostas dos entrevistados, percebe-se que, 

embora as políticas de capacitação auxiliem no desenvolvimento do aprendizado dos 

colaboradores, se notam lacunas no sincronismo destas políticas com a convergência das 

competências consideradas chaves para a sustentabilidade do negócio. A falta de sincronismo 

e alinhamento pode ser percebida também pelas consultas realizadas a partir de documentos 
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internos, como no caso da redação que embasa as políticas de capacitação, conforme demonstra 

o anexo B e conforme demonstra a resposta de outro participante da pesquisa que reconhece os 

esforços produzidos, porém acredita que existe uma grande oportunidade para sincronizar as 

ações promovidas pelas políticas de capacitações dentro de um sistema mais alinhado com o 

desenvolvimento de competências mais aderente ao modelo de negócio. 

 

[...] Eu entendo né que contribui né, mas não que atenda integralmente né, como eu 

disse eu vejo que hoje nós temos inúmeras iniciativas né de formação de capacitação. 

Mas estas iniciativas por muitas vezes elas não estão aderentes ao processo de gestão 

por competências estão associadas a necessidade de capacitação de gestão dos 

colaboradores.... Então assim eu sempre falo que é melhor fazer do que não fazer nada, 

mesmo que elas não estejam tão aderentes ao modelo... mas vejo que temos uma 

oportunidade grande neste processo, para otimizar os recursos que nós investimos... 

maximizar, potencializar os recursos que nós investimos em capacitação né. 

 

Vale ressaltar que no cruzamento das informações obtidas por meio das análises internas 

dos materiais internos disponibilizados pela Cooperativa pesquisa, também fica evidente que 

embora a política de capacitação reúna informações embasadas em trilhas e níveis de 

aprendizagem por meio de uma plataforma e-learning, que disponibiliza informações sobre 

produtos e serviços, além de valores direcionados à filosofia do empreendimento, elegendo 

critérios e regras de participação voltadas ao âmbito sistêmico, não foi percebido conexão direta 

com os objetivos estratégicos da cooperativa pesquisada.  

Vale destacar também que a cooperativa segue um modelo sistêmico adotado em 2012, 

no entanto, deste período para cá, não foram encontrados registros que testassem a metodologia 

da atual política de capacitação, envolvendo fóruns de debates, encontros regionais, dentre 

outros mecanismos que pudessem colocar à prova a sua eficácia. 

A figura 15 representa de forma gráfica o estado atual do alinhamento entre a política 

de capacitação e o desenvolvimento de competências promovido pela cooperativa pesquisada. 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Alinhamento entre política de capacitação e desenvolvimento de competências 
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Fonte: o autor, 2016. 

 

No próximo item, destaca-se a compreensão dos entrevistados sobre o papel dos 

apoiadores do processo de desenvolvimento de competências. 

 

6.7 APOIADORES DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

O papel dos apoiadores em estimular práticas de capacitação está em fortalecer o 

desempenho no cargo ou função que o colaborador desempenha ou mesmo servir de base para 

o progresso de funções/cargos ou responsabilidades superiores (BOOG, 1999). 

O objetivo do treinamento é contribuir para a realização das metas gerais da empresa. A 

força gerencial neste contexto deve manter-se alinhada às propostas estratégicas e orientar as 

demandas de treinamento de acordo com as metas propostas. Caso contrário, boa parte dos 

investimentos da empresa pode ser desperdiçada, com treinamentos mal dirigidos, mal 

concebidos ou avaliados inadequadamente. 

O desafio das práticas educacionais, passando pelos amplos conceitos da educação 

corporativa e suas políticas de capacitação, ainda encontra dificuldades para organizar 

iniciativas que se conectem de forma mais convergente com as necessidades da organização. 

No cenário da Cooperativa pesquisada a análises dos dados levantados a partir das falas 

dos entrevistados demonstrou que os apoiadores possuem papel fundamental na promoção de 
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práticas de aprendizado que auxiliam no desenvolvimento das competências. Todavia, precisam 

acompanhar e conhecer mais as particularidades e demandas de cada região da cooperativa. 

Segundo os dados analisados, no modelo atual os apoiadores fornecem para as unidades 

uma grade de treinamentos pré-pronta que nem sempre atende às dificuldades encontradas pela 

rede colaborativa. As capacitações promovidas pelos apoiadores são influenciadas por um forte 

viés de produtos, sem o devido alinhamento com as necessidades do associado, ficando lacunas 

no modelo de negócio patrocinado pela cooperativa. A resposta do entrevistado auxilia no 

entendimento sobre as oportunidades de melhoria no papel dos apoiadores dentro da 

organização pesquisada. 

 

[...] Os apoiadores da Central, embora promovam algumas iniciativas, precisariam 

estar ainda mais conectados às cooperativas e compreender melhor as suas 

necessidades de formação. Muitas seguimos uma grade pré-pronta que nem sempre 

atinge a necessidade real da cooperativa. Os apoiadores da cooperativa, na minha 

visão, ainda estão muito voltados para a entrega dos produtos e ainda não contempla 

as competências da Creedcoop como um todo.  

 

Parte das respostas destacam o papel dos apoiadores nos processos de formação de 

aprendizagem dos colaboradores, auxiliando com capacitações e ferramentas que, ao longo dos 

anos, têm agregado valor para os colaboradores, conforme destaca a resposta do entrevistado a 

seguir. 

 

[...] Eu acho que, hoje, as áreas que promovem as áreas que apoiam os processos de 

formação de competências estão muito melhor. Eu, quando entrei no sistema há 15 

anos atrás (sic), era mais um RH do que propriamente uma área de gestão de pessoas, 

então tínhamos poucas ferramentas, as pessoas não eram tão bem preparadas assim e 

hoje a gente enxerga que tanto lá no CAS, no centro administrativo, quanto na central 

e na nossa cooperativa, as coisas têm se acelerado na mesma velocidade que a 

cooperativa cresce, então a gente vê que a qualidade deste apoio, das novas 

ferramentas, do apoio aos novos colaboradores e da diretoria têm melhorado 

significativamente. 

 

Vale ressaltar que a análise dos dados internos também evidenciou que a cooperativa 

tem desenvolvido várias iniciativas de formação e desenvolvimento para todo o seu quadro de 

colaboradores, e nos últimos anos tem trabalhado fortemente no desenvolvimento dos 

apoiadores dos processos de aprendizagem (assessores, gestores e conselheiros). O 

desenvolvimento destes programas tem contribuído para a preparação de profissionais com 

disciplinas estratégicas para o desenvolvimento da cooperativa, conforme demonstra o anexo 

C. 
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A importância do papel dos apoiadores está vinculado fortemente a processos de Gestão 

de desempenho, conforme destaca a resposta de outro entrevistado que destaca a participação 

destes profissionais como promotores na transmissão de valores e grandes articuladores nos 

processos de formação e avaliação das competências que compõem e dão forma ao perfil 

exigido pela Cooperativa e também contribuem para orientar e reforçar as ações educacionais 

necessárias para a progressão das carreira dos profissionais conforme destaca o respondente. 

 

[...] A Gestão de Desempenho é o elemento central da gestão das pessoas na Credcoop, 

impactando em todos os demais processos, desta forma, os apoiadores precisam estar 

atentos aos impactos nos processos como: atração e Captação: as competências 

avaliadas nos candidatos internos e externos são as mesmas da avaliação de 

desempenho, o que possibilita que o Sicredi contrate e movimente profissionais 

aderentes ao perfil de competências e, consequentemente, aos valores e à cultura 

organizacional. Além disso, o resultado da avaliação de desempenho é considerado 

em processos de atração e captação interna para: oportunizar desafios e crescimento 

profissional aos colaboradores de alto desempenho e movimentar lateralmente 

colaboradores para áreas aderentes ao seu perfil e aspiração de carreira. 

 

A figura 16 representa graficamente a percepção dos entrevistados sobre o papel dos 

apoiadores na cooperativa pesquisada. 

 

Figura 16 – Percepção sobre apoiadores do desenvolvimento de competências 

 

Fonte: o autor, 2016. 
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No próximo item apresenta-se a compreensão dos respondentes desta pesquisa se 

existem evidencias que tem auxiliado no progresso da gestão de desempenho e da Carreira dos 

colaboradores.  

 

6.8 GESTÃO DE DESEMPENHO E CARREIRA 

 

O papel da área de gestão de pessoas como entidade de suporte e apoio à rede 

colaborativa deve auxiliar no alinhamento de práticas e políticas, visando engajar e 

comprometer os indivíduos com a estratégia da organização. Neste modelo, os funcionários são 

vistos como parceiros do trabalho e trabalham “juntos” para conquistar os resultados da 

organização. Desta forma, segundo Ulrich (2001), é comum encontrarmos práticas promovidas 

que visam valorizar o desenvolvimento das carreiras dos colaboradores atreladas à entrega de 

metas organizacionais. 

Neste viés, conforme Dutra (2001), a ideia de avanço no processo de formação de 

competência e carreira remete a profissionais que trabalham em níveis de complexidade mais 

elevados, que agregam valores diferenciados para a organização, conforme já destacado no 

referencial deste trabalho. 

Neste modelo, na medida em que estes indivíduos assumem mais responsabilidades e 

atribuições, agregam mais valor ao negócio, desta forma, para Dutra (2001), isso se espalha 

pelos diversos níveis hierárquicos da organização e nos diferentes patamares de remuneração e 

carreira. O desenvolvimento da competência e do desempenho está associado a um crescimento 

em termos de complexidade de tarefas, no qual profissionais que atuam em posições de maior 

“dificuldade” acabam sendo exigidos para desempenhar competências de maior visibilidade 

dentro do cenário organizacional. 

A cooperativa pesquisada possui várias iniciativas de ações de gestão de desempenho e 

carreira visando estimular o desenvolvimento da sua rede colaborativa. Os dados obtidos por 

meio das respostas dos entrevistados e as análises dos documentos internos conforme anexos 

C, J, N e P disponibilizados pela Cooperativa pesquisada, convergem para o entendimento de 

que a cooperativa contribui para o desenvolvimento de seus colaboradores, embora possam 

aperfeiçoar ainda mais o seu sistema de gestão de desempenho e carreira conforme destaca a 

resposta do entrevistado. 

 

[...] Em partes acredito que sim. Como eu disse não é somente isto é a questão das 

competências é a questão dos objetivos, é a questão de atingir os objetivos estratégicos 
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é tudo isso faz parte né, mas quero acreditar que em parte tem contribuído uma parte 

que a pessoa para pensar sobre aquilo, reflete sobre aquilo, gestor conversa com ele 

sobre aquilo... ele tem uma nota sobre aquilo ele tem uma nota sobre aquela 

competência então quero acreditar que tem contribuído... claro que não há um método 

aí para acompanhar isso para medir para acompanhar né. 

 

De acordo com os dados analisados a partir das respostas dos entrevistados, entende-se 

que a gestão de desempenho por meio do apoio da cooperativa e do papel gerencial vem 

auxiliando a cooperativa avançar no seu processo de gestão de desempenho, conforme destacam 

as respostas dos entrevistados.  

 

[...] Então nos discutíamos antes de ter o modelo de gestão de desempenho embora 

ainda não esteja 100% maduro, mas vem se desenvolvendo na cooperativa, a gente 

discutia muito as metas as diretrizes os indicadores da unidade da cooperativa mas 

nunca como o Gestor...O gerente da unidade praticaria junto aos seus colaboradores. 

 

O antigo sistema de Gestão de desempenho conforme destaca a resposta de outro 

entrevistado acabava indo muito de encontro aos direcionadores da Unidade de Atendimento 

porem sem a participação clara sobre como o colaborador poderia auxiliar no atingimento da 

meta. Com a virada do novo Sistema de Gestão de desempenho esse processo começa a definir 

as responsabilidades e a acompanhar de forma mais próxima as principais entregas do 

colaborador, conforme destaca a resposta deste outro entrevistado. 

 

[...] a gente discutia muito as metas as diretrizes os indicadores da unidade da 

cooperativa mas nunca como o Gestor... O gerente da unidade praticaria junto aos 

seus colaboradores. Da mesma forma os colaboradores não sabiam exatamente como 

seriam medidos no dia a dia lá na unidade, depois de implanta o modelo de gestão de 

desempenho isso começou a ficar mais claro, então o colaborador ele sabe da área de 

negócio o que ele deve entregar para o seu gestor imediato em relação a agenda plano 

de ação as principais entregas que são os números definidos pra ele. 

 

A valorização do papel da gestão de desempenho atrelada a carreira do colaborador foi 

citada destacando aspectos como feedbacks e treinamentos que vem contribuindo para o 

desenvolvimento da carreira do colaborador conforme destaca a resposta do entrevistado. 

 

[...] Sim, atrelada aos treinamentos, feedbacks pontuais, direcionamentos e os 

colaboradores buscando seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Vale destacar o papel do Gestor como principal tutor da Gestão do desempenho do 

colaborador por meio do PDI com feedbacks e treinamentos vem auxiliando na Gestão do 

desempenho do colaborador conforme demonstra a resposta do outro entrevistado. 
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[...] em relação a agenda plano de ação as principais entregas que são os números 

definidos pra ele, enfim em que momento que o gestor senta para o colaborador para 

falar para fazer o seu PDI, direcionando o seu feedback, em que momento é importante 

fazer o treinamento, em que momento é importante fazer a capacitação deste 

colaborador. Tudo isso tá dentro da Gestão de Desempenho que a gente vem 

praticando junto com as nossas unidades. 

 

De acordo com os dados analisados outro elemento que contribui para o crescimento da 

carreira dos colaboradores são os rituais internos de valorização e promoção diante da 

necessidade de expansão e crescimento da Cooperativa e do Sistema a qual ela faz parte, neste 

sentido constantemente os colaboradores estão sendo convocados para assumir novos desafios 

e responsabilidades. 

 

[...] A cooperativa tem um forte processo de valorização e promoção internos, muitos 

colaboradores vem crescendo em funções e vem suprindo as necessidades nos mais 

variados cargos de gerencias na cooperativa e também exportado colaboradores para 

outras cooperativas e centrais. 

 

[...] Sim, temos várias histórias de progresso dentro do nosso quadro de colaboradores 

onde através da gestão de desempenho houve avanço no âmbito de carreira com nas 

entregas. 

 

Para se ter dimensão da preocupação da Cooperativa com o desenvolvimento de seus 

colaboradores, conforme a analise dos dados internos só no ano de 2015 a cooperativa investiu 

em mais de 122 ações, viabilizando formações em MBA´s e programas de desenvolvimento 

gerencial, investindo cerca 1,2 milhão em ações conforme demonstra o exemplo no anexo P. 

A figura 17 representa de forma gráfica o entendimento dos entrevistados sobre a 

conexão entre a carreira e a gestão de desempenho da cooperativa pesquisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Gestão de desempenho e carreira 
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Fonte: o autor, 2016. 

 

No próximo item, apresenta-se as análises envolvendo a adequação dos indicadores de 

desempenho praticados pela Cooperativa pesquisada. 

 

6.9 ADEQUAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Neste item, os entrevistados foram indagados sobre a adequação dos indicadores 

utilizados pela organização para atuar na gestão do desempenho do colaborador.  

De acordo com Daft (1999), o alinhamento entre o desempenho da empresa com a visão 

de modelo de negócio utilizado pode levar a organização a repensar as suas estratégias de 

posicionamento comercial, na medida em que estes resultados convergem ou se distanciam dos 

interesses dos steakholders. Nessa etapa, de reavaliação dos indicadores de desempenho, a 

organização procura reafirmar ou mesmo modificar os propósitos que embasam e direcionam 

os rumos do empreendimento, mediante as informações conquistadas nas etapas anteriores.  

De acordo com os dados analisados sobre os indicadores utilizados para medir o 

desempenho dos colaboradores, ainda não há um consenso entre os respondentes da pesquisa, 

pois parte deles acreditam que os mesmos necessitam de melhorias para poder atender de 

maneira mais convergente com os interesses da Cooperativa. 
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A fragilidade na metodologia utilizada pela organização pode ser observada quando os 

respondentes da pesquisa tentam segregar as avaliações dos colaboradores das avaliações da 

Cooperativa como um todo. Aparentemente de acordo com os dados levantados no 

direcionamento macro a Cooperativa vai bem porem as avaliações individuais ainda não 

transmitem segurança conforme demonstra a resposta do entrevistado. 

 

[...] Individualmente ainda creio que tenham um espaço para melhoria, porque ainda 

a gente não consegue enxergar individualmente os colaboradores, ou poucos 

indicadores a gente tem esse número individual, mas enxergando a unidade de 

atendimento já é um passo importante para a cooperativa. 

 

[...] Os indicadores são limitados ao modelo de proximidades consolidadas, a 

metodologia individual está em fase de desenvolvimento, atualmente pouco influencia 

no crescimento da cooperativa, porem com despertar necessidade de avanço. 

 

As fragilidades da metodologia que embasa o atual sistema de indicadores utilizado pela 

Cooperativa, também aparece diante de movimentações envolvendo promoções ou 

desligamento baseado muitas vezes em aspectos subjetivos conforme demonstra o 

posicionamento de outro respondente da pesquisa. 

 

[...] Não. Geralmente nos baseamos promoções ou desligamentos em avaliações 

subjetivas. Nossas avaliações poderiam ter mais embasamento técnico com fatos, 

dados e evidências que comprovassem um pouco melhor o histórico do colaborador. 

 

De acordo com os dados analisados dentre os apoiadores do atual sistema de gestão de 

desempenho aparecem sinalizações indicando os excelentes resultados alcançados pela 

Cooperativa nos últimos anos conforme demonstra a resposta de outro Gestor participante da 

pesquisa. 

 

[...] Os indicadores utilizados se mostraram extremamente adequados, prova disso são 

os excelentes resultados e crescimento alcançados nos últimos anos. 

 

A figura 18 representa de forma ampliada a visão dos entrevistados sobre o estado atual 

da adequação dos indicadores de desempenho utilizados pela cooperativa. 

 

 

 

Figura 18 – Adequação dos indicadores de desempenho 
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Fonte: o autor, 2016.  

 

A análise dos dados internos demonstra que, embora a cooperativa possua várias 

iniciativas e programas que tenham contribuído para o alcance dos seus objetivos estratégicos, 

conforme demonstra a figura 18, existe uma predominância de indicadores financeiros que 

precisariam ser complementados por meio de análises qualitativas que dessem uma amplitude 

sobre os resultados alcançados.  

No âmbito do desempenho individual, embora os colaboradores tenham contribuído 

para o desenvolvimento da cooperativa e parte dos entrevistados considere como adequadas as 

medidas atuais, a análise dos dados coletados demonstra a necessidade de complementos ou 

mesmo de adequação de tais medidas. 

De acordo com a análise das informações disponibilizadas no site da cooperativa 

pesquisada, a avaliação que acontece de forma anual não dá conta do nível de complexidade 

das tarefas, dos desafios e dos contextos encontrados pelos colaboradores de acordo com a área 

de atuação, durante a execução do trajeto do ciclo disponibilizado pelo sistema Evolução, 

conforme demonstra o anexo N. 

As medidas que compõem o sistema de avaliação são fruto de uma metodologia criada 

em 2011, e de acordo com as análises dos dados obtidos nesta pesquisa, aparece a necessidade 

de revisar a metodologia buscando medidas e formas de avaliações e acompanhamento que 

sejam mais convergentes com os objetivos do empreendimento cooperativo. 

Os objetivos estratégicos encontrados na cooperativa pesquisada e que orientam as 

metas dos colaboradores são frutos de uma metodologia de planejamento estratégico que foi 

realizada em 2010, com o objetivo de orientar os rumos do empreendimento. De acordo com a 
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análise de documentos internos disponibilizados pela cooperativa, durante o ciclo de 2011 a 

2015, a cooperativa se propôs alcançar os seguintes objetivos estratégicos: 

- Aumentar a base de associados de 38 para 60 mil associados. 

- Aumentar os depósitos totais de 322 milhões para 600 milhões. 

- Aumentar os ativos de crédito de 296 milhões para 700 milhões. 

- Aumentar os ativos totais de 423 milhões para 1 bilhão de reais.   

 

De acordo com os dados levantados por meio da análise de documentos internos, o 

alcance dos objetivos estratégicos previstos durante o ciclo 2011-2015 possibilitou um 

incremento de 30% da base de associados, 24% de incremento dos ativos de crédito, 39% de 

incremento em depósitos totais e 21% de incremento em ativos totais. Vale ressaltar que as 

demais “medidas” direcionadas na Roda da Fortuna, conforme a representação demonstrada no 

anexo E, são reafirmações de valores e orientações de conduta que não estão parametrizados 

pela cooperativa. 

A cooperativa promove ações de encontro gerencial mensalmente, visando monitorar e 

orientar ações que possam contribuir para o alcance das metas dentro dos prazos previstos, 

conforme demonstra o anexo O. 

Embora os objetivos estratégicos do ciclo 2011-2015 tenham contribuído para o 

desenvolvimento da cooperativa, oportunizando uma maior participação no mercado, fica a 

oportunidade para desenvolver medidas mais integrativas, levando em consideração a sua 

cultura, os seus valores e sua missão e a satisfação dos associados que representam a 

cooperativa pesquisada. 

No próximo item, apresenta-se as análises sobre como a Credcoop associa o seu 

planejamento estratégico, com as suas necessidades de capacitação de forma sincronizada com 

as necessidades de desenvolvimento das competências de seus colaboradores. 

 

6.10 ALINHAMENTO ENTRE COMPETÊNCIAS, CAPACITAÇÃO E ESTRATÉGIA 

 

O desenvolvimento das competências é tratado por autores como Zarafian (2001) e Le 

Boterf (2003) como um conceito em transformação, geralmente associado ao desenvolvimento 

de pessoas, processos, desempenho, em diferentes níveis de complexidade, com abordagens 

que ora podem ser encontradas com foco no indivíduo, ora como competências da organização. 
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Segundo Guimarães (1998), neste cenário, o papel das capacitações cada vez mais é 

atuar como um meio estratégico para a promoção e desenvolvimento de competências que 

sustentam a estratégia de desenvolvimento do empreendimento. 

De acordo com a análise dos dados a partir das respostas dos entrevistados, entende-se 

que existe um alinhamento entre as competências, capacitações e a estratégia da cooperativa 

pesquisada, uma vez que as competências foram formadas a partir das ações estratégicas da 

cooperativa, e a capacitação foi apontada como um dos pilares para o desenvolvimento e 

crescimento da cooperativa conforme demonstram os trechos das respostas dos entrevistados.  

 

[...] Acredito que sim, né, há um alinhamento das competências com os objetivos, 

claro que são coisas distintas, né, mas, ao mesmo tempo, complementares. Sem as 

competências não atinge os objetivos, e somente atingir os objetivos e ter um 

descolamento das competências também não é saudável. Então, elas estão sim 

interligadas.  

 

[...] Há sem dúvida nenhuma, um exemplo né nós construímos com os assessores e 

gerentes quais as diretrizes que precisaríamos este ano, depois que a gente definiu as 

diretrizes quais as competências que seriam necessárias para a gente atingisse essas 

diretrizes e depois da eleição destas competências nós junto com a áreas de gestão de 

pessoas nós definimos qual o cronograma de capacitação que seria necessário para 

que tivesse convergência e atingirmos essas diretrizes. 

 

[...] Sim dentro de uma das diretrizes estratégicas da cooperativa, temos o eixo 

colaboradores engajados. Acredito que todo o esforço esteja alinhado com a visão de 

futuro e estratégia da cooperativa. 

 

A figura 19 representa de forma gráfica o alinhamento entre as competências, a política 

de capacitação e a estratégia da cooperativa em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Alinhamento entre competências, capacitação e estratégia 
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Fonte: o autor, 2016. 

 

Embora as respostas dos entrevistados apontem para um alinhamento entre as 

competências, as ações de capacitação e a estratégia da cooperativa pesquisada, existem 

evidências, por meio da análise de documentos internos, conforme demonstram os anexos A, C 

e L, que existe oportunidade para uma sincronia maior na ligação e associação entre esses 

modelos. 

A redação das competências organizadas de forma genérica para todos os cargos não 

atende às necessidades de desenvolvimento dos cargos. Uma vez que as competências e as 

capacitações não convergem de maneira integrativa, conforme os dados já analisados em outras 

questões desta pesquisa, a estratégia que apoia o desenvolvimento da cooperativa baseia-se em 

pilares financeiros e de expansão, porém deixando passar oportunidades de melhorias no seu 

modelo de negócio que poderiam potencializar ainda mais os seus diferenciais. 

No próximo item apresentam-se as análises envolvendo a convergência entre as 

competências o desempenho organizacional. 

 

6.11 CONVERGÊNCIA ENTRE COMPETÊNCIAS E O DESEMPENHO 

ORGANIZACIONAL 

 

A gestão de desempenho concebida dentro de uma consciência estratégica da 

organização direciona as ações de recrutamento e seleção, treinamento e gestão de carreira, 

integrando o processo de avaliação de desempenho, que visa rastrear as lacunas no processo de 

formação de competências. Esse processo, segundo Tilles (1997), quando integrado com as 

alianças estratégicas envolvendo os acionistas, empregados, executivos, clientes e 
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fornecedores, auxilia a organização na sustentação da sua gestão de competências e 

desempenho organizacional, dando sentido e um sentimento de continuidade. 

Na Creedcoop, o sentimento sobre a a convergência entre as competências e 

desempenho organizacional, de acordo com os dados analisados, ainda divide opiniões a 

respeito do entendimento de como este alinhamento acontece dentro da Cooperativa 

pesquisada.  

Dentre os respondentes apoiadores destacam se elementos que associam as 

competências ao desempenho organizacional, aparecem respostas que acreditam no vínculo 

com os valores do empreendimento e a maneira como o atendimento é realizado simboliza o 

“desempenho”, os objetivos, os resultados. Os trechos dos respondentes exemplificam o 

posicionamento favorável. 

 

[...] No meu entendimento, as competências estão baseadas nos norteadores do 

Sicredi, onde se busca principalmente o vínculo e desdobramento da estratégia, 

refletindo o Jeito Sicredi de Ser e atingimento dos objetivos do Sistema.  

 

[...] Sim. As competências mapeadas atualmente são suficientes para medição do 

desempenho. 

 

Dentre os respondentes apoiadores desta categoria, destaca-se de um entrevistado que 

condiciona o seu apoio vinculado o conteúdo de sua resposta a uma suposta gestão de 

desempenho conforme demonstra o trecho. 

 

[...]Sim, ser for bem trabalhada são suficientes, desde que tenha um acompanhamento     

correto, realizando feedback, e dando um suporte e direcionamento de melhorias aos 

colaboradores. 

 

Entre os respondentes que acreditam que não haja convergência entre as competências 

e o desempenho organizacional, destacam-se elementos posicionando sobre a importância dos 

subgrupos por função e necessidade que impulsiona o crescimento e a expansão da cooperativa, 

conforme demonstram os trechos dos respondentes. 

 

[...] Atualmente as competências são as mesmas para todos os cargos, acredito que 

precisamos rever e criar competências inerentes a cada cargo, para amplitude da 

diferenciação entre os mesmos. 

 

[...] Não, eu acho que suficiente nunca são. A cooperativa vem crescendo e cada passo 

que a cooperativa dá há um mundo novo a ser descoberto. Acredito que são vários 

desafios que aparecem, né, por exemplo, agora na nossa entrada em São Paulo, onde 

existe um público urbano extremante bancarizado, em que nós somos mais uma lá 

nesse mar de bancos e nós temos que mostrar lá que nós temos os produtos, que o 
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banco tem, mas que nós não somos uma instituição financeira bancária, somos uma 

instituição financeira cooperativa, então, por exemplo, as competências que nós temos 

hoje de relacionamento, habilidade na abordagem, a mobilidade, são suficientes para 

o momento que a gente vive agora, mas talvez não sejam suficientes para um mundo 

tão urbanizado igual a gente vive em São Paulo, talvez a gente tenha que discutir 

outras novas competências aí.  

 

De acordo com os dados disponibilizados pelas respostas dos entrevistados e de acordo 

com a análise dos dados internos disponibilizados pelo software Evolução, conforme anexo A, 

são percebidos fortes indícios de que a redação atual que embasa a metodologia de 

desenvolvimento de competências precisa ser revisada. 

A maneira como essa metodologia está organizada, embora tenha auxiliado para o 

alcance dos resultados nos últimos anos, ainda precisa se tornar mais integrativa, levando em 

consideração os cargos, o negócio, além do contexto socioeconômico das regiões de atuação da 

cooperativa. 

A Figura 20 representa de forma gráfica a convergência entre as competências e o 

desempenho dos colaboradores na cooperativa em estudo.  

 

Figura 20 – Convergência entre competências e desempenho 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

No próximo item, os dados analisados visam compreender como a Cooperativa pesquisa 

percebe a eficácia dos seus objetivos estratégicos. 
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6.12 PERCEPÇÕES SOBRE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

As organizações adotam diferentes sistemas de medidas para poder avaliar os seus 

objetivos estratégicos, no entanto, nota-se uma predominância por sistemas financeiros, 

conforme já dito por Schroeder (2005).  

De acordo com Dinsmore (1999), o valor agregado não deveria estar apenas associado a 

ativos financeiros, mas também contemplar outros balizadores do negócio, levando em 

consideração a sua estrutura, capacidade produtiva, marca, índice satisfação dos clientes, 

qualidade dos processos. 

De acordo com a percepção dos respondentes da pesquisa, os resultados estratégicos 

alcançados na forma de objetivos e metas alcançados nos últimos anos foram satisfatórios 

levando em conta o crescimento da Cooperativa acima dos patamares mercado. 

Este item mostrou uniformidade e consenso entre os respondentes sobre o crescimento 

da cooperativa nos últimos anos, conforme demonstra as respostas dos entrevistados. 

 

[...] Não poderia ser melhor, né. Se você ver que o sistema cresce 25 a 30% ao ano, e 

a cooperativa no mesmo período cresce em alguns indicadores até mais, então a gente 

sim tem a percepção que os resultados estão sendo alcançados, sem sombra de dúvida, 

lógico que todos nós queremos sempre mais, né, então a entrada em novos mercados 

tanto da nossa cooperativa como de outras cooperativas do sistema. A presença hoje 

nacional que o sistema tem exige que a gente se desafie cada vez mais, né, mas no 

momento atual no modelo que a gente tem atuado sim, estamos extremamente 

contentes.  

 

[...] A avaliação é positiva uma vez que a cooperativa cresce a cada ano, aumentando 

o seu grau de participação no mercado, aumentando a sua visibilidade. 

 

[...] Uma avaliação bastante positiva, nós tivemos um crescimento bom nos últimos 5 

anos, pegar aí o último ciclo do planejamento foi bom, um crescimento fantástico do 

empreendimento neste período. Então tivemos sim um desempenho acima do 

mercado, acima de outras cooperativas que fazem parte do sistema, então um 

desempenho excelente da cooperativa neste último ciclo. 

 

[...] Excelentes, um crescimento acima do mercado, várias oportunidades de 

crescimento profissional, cooperativa expandindo com colaboradores engajados e 

associados encantados. 

 

A figura 21 representa graficamente o depoimento dos gestores entrevistados sobre os 

resultados estratégicos alcançados pela cooperativa nos últimos anos. 

 

Figura 21 – Avaliação dos objetivos estratégicos 



89 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

As respostas dos entrevistados convergem com os dados internos disponibilizados pela 

cooperativa pesquisada, demonstrando evolução nos principais indicadores previstos no 

planejamento estratégico, no que se refere ao ciclo 2011-2015, no qual a cooperativa tem se 

destacado como sinônimo de crescimento e solidez no mercado em que atua e ganha cada vez 

mais espaço, aumentando em 96% a sua base de associados e incrementando em 102% o seu 

patrimônio líquido, conforme a representação o anexo E. 

No próximo item os entrevistados expressão o seu posicionamento quanto a 

sustentabilidade dos objetivos estratégicos. 

 

6.13 SUSTENTABILIDADE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Conforme já referenciado neste trabalho, para a sustentabilidade dos objetivos 

estratégicos da organização, é preciso preparar a busca de um modelo mais integrado de gestão, 

entendido na visão de Guimarães (1998) como a resultante de três fases sequenciais: o 

planejamento, o acompanhamento e a avaliação.  

Quando questionados se o desempenho gerado pelas competências dos colaboradores 

tem atendido aos objetivos estratégicos da cooperativa os respondentes destacaram elementos 

atrelado aos programas de desenvolvimento e capacitação realizado pela cooperativa, conforme 

demonstra a resposta do entrevistado. 

[...] Os últimos anos, houve significativo avanço nas competências do quadro de 

colaboradores, através de fortes cargas de treinamento e políticas de incentivo ao 

desenvolvimento de competências o que contribui de maneira direta para o sucesso e 

crescimento que a cooperativa vem tendo nos últimos anos, sendo destaque entre as 

cooperativas da central. 
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Contudo o desempenho gerado pelas competências dos colaboradores ainda pode ser 

melhorado conforme destaca a resposta do entrevistado. 

 

[...] Nos últimos anos temos alcançados os objetivos estratégicos, porém estamos 

entrando em um momento de estruturação das áreas para continuar entregando as 

metas com mais qualidade e desenvolvimento das equipes. No macro, sim, mas ainda 

temos oportunidades para desenvolver melhor as competências para uma melhor 

qualidade das entregas.  

 

Conforme já destacado em outras questões desta pesquisa, a resposta do entrevistado 

contribui para o entendimento que a metodologia de competências não está alinhada da maneira 

como poderia com o sistema de avaliação de desempenho vigente, impactando na qualidade 

das entregas. 

A análise dos dados internos disponibilizados pela cooperativa pesquisada, conforme 

demonstra a organização dos objetivos estratégicos no anexo E, revela que a cooperativa tem 

alcançado os seus objetivos estratégicos, porém ainda com oportunidade de melhorias nas suas 

entregas, conforme demonstra a resposta do outro entrevistado. 

 

[...] Tem contribuído né não isoladamente né. Como eu falei anteriormente faz uns 3 

ou 4 anos que nós viemos evoluindo neste contexto, mas ainda não está tão bem 

sincronizado, isso tudo claro que compromete um pouco, mas temos avançado e temos 

tido resultado positivo né, não tanto como gostaríamos né de mas temos resultados 

positivos né. 

 

A análise dos dados internos contribui para o entendimento de que existem 

oportunidades de melhoria na forma como é organizado e acompanhado o desenvolvimento dos 

objetivos estratégicos, uma vez que a cooperativa pesquisada possui duas formas de 

acompanhamento de seus objetivos estratégicos: uma sistêmica e outra da própria cooperativa. 

O anexo E auxilia na compreensão sobre como funciona o planejamento sistêmico que 

orienta as ações da cooperativa e de suas unidades de atendimento, fornecendo informações 

sobre como aumentar o seu valor, onde expandir e quais capacitações auxiliam no 

desenvolvimento da organização. 

Os dados internos disponibilizados pela cooperativa pesquisada revelaram que existe 

um acompanhamento destas iniciativas estratégicas sistêmicas com a participação das 

cooperativas, porém dentro de um formato sistêmico, conforme demonstra o anexo M. Todavia, 

estas ações não convergem diretamente com os objetivos estratégicos seguidos pela 
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cooperativa, servindo como uma espécie de mecanismo de apoio e orientação que apoiam os 

objetivos estratégicos da cooperativa pesquisada. 

O “Planejamento Estratégico da Cooperativa” é acompanhado por medidas financeiras, 

conforme demonstra o anexo H, que representa as principais medidas de desenvolvimento 

adotadas pela cooperativa, envolvendo o crescimento da base de associados, o aumento dos 

ativos de créditos, depósitos, o patrimônio líquido, além de índices de eficiência e satisfação do 

associado. 

Vale ressaltar que, embora a cooperativa possua uma metodologia sistêmica de 

acompanhamento de seus indicadores, o sistema ao qual ela pertence permite que as 

cooperativas, dentro do exercício de sua autonomia, incrementem, modifiquem ou adotem 

medidas compatíveis com a sua realidade de atuação. 

Neste sentido, a cooperativa pesquisada adotou como filosofia e orientação de conduta 

do seu negócio a Roda da Fortuna, conforme apêndice E, que orienta as ações, posturas e 

principais responsabilidades envolvendo associados, operações, finanças e pessoas para auxiliar 

no desenvolvimento de práticas que auxiliem no desenvolvimento de seus objetivos estratégicos 

previstos no ciclo 2011-2015. 

De acordo com os dados analisados por meio dos dados internos disponibilizados pela 

cooperativa pesquisada, os objetivos estratégicos que a cooperativa segue são expressados por 

meio de um resumo de metas financeiras e de expansão de base de associados que possui 

convergência com o modelo de negócio e com as diretrizes sistêmicas, porém deixando de 

integrar outros elementos que poderiam auxiliar na sustentação dos diferenciais do modelo do 

empreendimento, conforme demonstra o anexo E. 

A figura 22 representa de forma gráfica a percepção dos gestores entrevistados sobre a 

sustentabilidade do desempenho gerado pelas competências dos colaboradores para o alcance 

dos resultados estratégicos.  

 

 

 

 

Figura 22 – Sustentabilidade dos objetivos estratégicos 
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Fonte: o autor, 2016. 

 

Compreender como a Cooperativa tem sincronizado o desenvolvimento das 

competências de seus colaboradores para o alcance dos objetivos estratégicos pode auxiliar no 

entendimento sobre a sustentação dos resultados da Cooperativa. 

No capítulo seguinte abordar-se as aplicações práticas da pesquisa. 
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7 APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

A oportunidade de poder analisar a dinâmica organizacional envolvendo o alinhamento 

das competências mediado pelas políticas de capacitação para o alcance dos resultados 

estratégicos foi importante para a compreensão de modelos teóricos e práticos desta pesquisa. 

No viés acadêmico, a literatura aplicada nesta pesquisa demonstrou que, embora a 

literatura tenha evoluído nas últimas décadas envolvendo os temas competências, educação 

corporativa e objetivos estratégicos, vale destacar que a ligação entre esses temas ainda é um 

processo recente dentro da literatura pesquisada. Ademais, os autores divergem sobre modelos 

teóricos envolvendo a definição das competências, sobre os modelos de educação corporativa, 

ou mesmo sobre a eficácia dos objetivos estratégicos utilizados pelas organizações. 

No campo das competências, percebe-se, por meio da literatura utilizada nesta pesquisa, 

que os autores têm evoluído para perspectivas mais integrativas, buscando entender este 

fenômeno de estudo, além de meras capacidades técnicas, dando ênfase também ao contexto 

que o indivíduo está inserido e sua capacidade de mobilização de recursos para gerar resultados 

por meio do desenvolvimento de suas competências, conforme destacam autores como Zarafian 

(2001) e Le Boterf (2003). 

Embora os conceitos tenham evoluído para conceitos mais integrativos, ainda percebe-

se que as competências e seu sistema de classificação correm o risco de se tornar obsoletos ou 

com pouca relevância, na medida em que a configuração dos desafios, das tarefas e da 

complexidade das operações muda dentro da realidade da organização; portanto, embora as 

competências sirvam de base ou mesmo de norteadores para avaliações e reflexões voltadas 

para a melhoria do desempenho dos colaboradores, vale ressaltar que as mesmas devem sofrer 

revisões com certa periodicidade, buscando integrar na sua composição elementos que tenham 

convergência com os propósitos da organização e dos steakholders que participam dela. 

O desafio de identificar e desenvolver competências dentro das organizações torna-se 

uma tarefa desafiadora na medida em que as práticas educacionais promovidas pelas políticas 

de capacitação tentam se ajustar ao modelo de negócio vigente, buscando gerar estímulos e 

práticas de aprendizado para disseminar e aperfeiçoar as competências consideradas críticas 

para os objetivos estratégicos do negócio. 

Conforme já citado por Davenport e Prussak (2002), a dinâmica do aprendizado 

envolvendo a formação e organização destas capacidades envolve um amplo e complexo 

arranjo interno, submetido à junção de variáveis que podem enfrentar barreiras na transmissão 
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do aprendizado dentro da amplitude e da complexidade das áreas e tarefas encontradas em cada 

configuração disponível no ambiente organizacional. 

Dentre as principais barreiras encontradas para a disseminação da aprendizagem 

organizacional, conforme já destacavam Nadler, Gerstein e Shaw (1992), estão: a falta de 

clareza das expectativas dos papéis, a pouca autonomia e participação, a pressão exagerada por 

resultados, além do desalinhamento das políticas de capacitação com os propósitos 

organizacionais que, juntos, contribuem para um cenário de pouca fidelização para o 

engajamento da missão, dos valores e dos objetivos estratégicos do empreendimento. 

Estas oportunidades de melhorias e reflexões deixadas no âmbito acadêmico a estes dois 

constructos teóricos também se aplicam para o tema que se refere à identificação e avaliação 

dos objetivos organizacionais que, muitas vezes, é percebido dentro de uma perspectiva 

financeira isolada, deixando à margem outros elementos que contribuem para a sustentação do 

empreendimento coletivo, como no caso das cooperativas.  

Dentro de um sentido prático, este trabalho analisou correlações organizacionais por 

meio da capacidade dinâmica da organização em promover o alinhamento de competências 

mediado por políticas de capacitação para o alcance dos objetivos estratégicos. 

As oportunidades de melhorias foram observadas na relação entre as metodologias 

empregadas para o desenvolvimento de competências, as políticas de capacitação e o alcance 

dos resultados estratégicos que, embora produzam esforços e práticas para a sustentação do 

empreendimento, ainda carecem de sincronia, ajustes e alinhamentos para um melhor 

aproveitamento dos recursos empregados.  

A gestão de competências, conforme a análise dos dados demonstrou, tem suas origens 

alicerçadas no planejamento estratégico, porém ainda com lacunas quando correlacionamos 

este tema à expectativa de desempenho dos colaboradores. Neste sentido, as avaliações 

produzidas pelo desempenho dos colaboradores, assim como as ações envolvendo o 

desenvolvimento das capacitações, podem estar comprometidas, gerando lacunas de 

aprendizado que podem impactar nos resultados gerado pelo colaborador. 

O fato de ter competências genéricas aplicadas para todos os cargos, conforme 

demonstrou a análise dos dados, muitas vezes acaba se distanciando da realidade e da 

complexidade dos problemas encontrados no cotidiano dos colaboradores. A gestão de 

competências promovida pela cooperativa pesquisada precisa de um modelo mais sincronizado 

com a estrutura do negócio, buscando aproximar o seu modelo com as necessidades dos 

associados e com os objetivos estratégicos da cooperativa.  
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A educação corporativa promovida pela cooperativa por meio de sua política de 

capacitação precisa ampliar a sua redação, buscando construir um modelo mais integrado com 

as competências necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos da cooperativa. Embora 

a análise dos dados internos disponibilizados pela cooperativa pesquisada demonstre uma 

redação com trilhas e níveis de aprendizado, as respostas dos entrevistados, em diferentes 

momentos desta pesquisa, demonstraram que as capacitações na forma como estão estruturadas 

não interagem da maneira como poderiam, levando em consideração o portfólio de produtos, 

os valores da organização e as necessidades dos diferentes contextos vivenciados pelos 

colaboradores da cooperativa. 

Vale ressaltar ainda que o alcance dos objetivos estratégicos na cooperativa pesquisada, 

pela natureza de empreendimento, extrapola uma simples dimensão de desempenho financeiro. 

A pesquisa mostrou em diversas ocasiões que as ações construídas pelo sistema Evolução, 

embora tenham auxiliado a cooperativa até o presente momento, ainda necessitam de uma 

combinação mais integrada de esforços envolvendo a gestão da cooperativa na busca por 

métricas e formas de acompanhamento mais integradas com o modelo de negócio vigente, 

buscando agregar valor pela representação de medidas que fortaleçam a marca e auxiliem no 

processo de diferenciação perante os seus concorrentes. 

No capítulo seguinte, são apresentadas as considerações finais obtidas por meio da 

pesquisa realizada. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Nas últimas décadas, as organizações têm passado por um constante exercício de 

planejamento, colocando em xeque as suas estratégias, na medida em que elas tentam alcançar 

novos patamares de qualidade e produtividade. Este processo, para Stewart (1998), tem exigido 

da organização e de seus colaboradores uma reorganização de práticas e arranjos 

organizacionais a fim de potencializar os seus recursos na corrida por novas fontes de vantagens 

competitivas, como no caso da Cooperativa pesquisada na busca acelerada pelo 

desenvolvimento das competências dos seus colaboradores. 

A instituição que aceitou fazer parte deste estudo pertence ao segmento das 

Cooperativas de Crédito e, pela natureza de sua constituição jurídica, compartilha: filosofia, 

portfólio de produtos, políticas, normas e diretrizes sistêmicas que auxiliam no crescimento e 

desenvolvimento da marca. Todavia, vale destacar que, apesar de atuarem sistemicamente, cada 

Cooperativa possui autonomia para atuar de acordo com as suas necessidades, adotando 

procedimentos que ora convergem com as suas diretrizes sistêmicas, ora vão de encontro com 

as necessidades da região de sua área de atuação. 

O papel do colaborador neste sistema em transformação apresenta dilemas como no caso 

do duplo papel vivenciado pelo profissional que, embora possua responsabilidades como 

prestador de serviços, também assume a postura de dono do empreendimento, participando de 

decisões por meio de assembleias que direcionam os rumos do empreendimento. Neste viés, o 

entendimento das responsabilidades e papéis assumidos por esta configuração de ambiente de 

trabalho precisa estar bem integrado à proposta do modelo de negócio para poder engajar as 

capacidades da rede colaborativa.  

Nesta corrida pela organização de capacidades internas, a pesquisa se propôs analisar o 

fenômeno de estudo que envolve a dinâmica envolvendo o desenvolvimento de competências, 

mediado por políticas de capacitação, para o alcance dos objetivos estratégicos. Essa dinâmica, 

quando bem engendrada, pode se tornar um recurso valioso para os gestores, na medida em que 

a organização aprende a sustentar o seu desempenho por meio de metodologias mais integradas 

com os propósitos do empreendimento.  

Para viabilizar a pesquisa que se propôs entender essa dinâmica organizacional, optou-

se por seguir a metodologia da pesquisa qualitativa, que norteou os rumos da condução da 

estratégia do estudo de caso único. Esta modalidade oportunizou entrevistas e análises de 

documentos e materiais que contribuíram para o entendimento sobre o estado atual do 
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fenômeno de estudo, envolvendo o desenvolvimento de competências, mediado por polícias de 

capacitação, para o alcance dos objetivos estratégicos.  

Para entender sobre a dimensão deste fenômeno de pesquisa na Cooperativa pesquisada, 

foi importante entender questões envolvendo as eventuais lacunas entre as competências 

adquiridas e as requeridas.  

Neste viés, entende-se pelos dados levantados, a partir dos dados levantados a partir das 

respostas dos entrevistados, que, embora as competências da cooperativa estejam baseadas no 

planejamento estratégico e auxiliem os processos de gestão de desempenho dos colaboradores, 

ainda existem oportunidades para elencar novas competências ou mesmo dimensionar as 

competências por cargo, pois, conforme já exposto, o fato de ter competências genéricas 

aplicadas para todos os cargos, muitas vezes, acaba se distanciando da realidade e da 

complexidade dos problemas encontrados no cotidiano, contribuindo para avaliações que 

podem ter pouca convergência com os desafios encontrados pelo colaborador para a execução 

de suas atividades. 

O entendimento dos fatores que favoreceram o desenvolvimento das competências pode 

contribuir para o entendimento de práticas que auxiliam a organização na geração dos seus 

resultados. Dentre os fatores que favoreceram o desenvolvimento das competências dentro da 

organização, de acordo com os dados levantados junto aos entrevistados, pode se destacar as 

práticas de gestão de pessoas envolvendo as ações de capacitação e gestão de desempenho, que 

aparecem na configuração de MBA’s, programas de desenvolvimento e ações de feedback e 

PDIS, viabilizados pelos gestores por intermédio do sistema Evolução. 

 O desenvolvimento destas ações tem contribuído para a cooperativa fortalecer as 

competências de seus profissionais, gerando práticas de aprendizado que oportunizam o avanço 

das carreiras na organização, conforme os dados levantados a partir das respostas de parte dos 

entrevistados. 

Em contrapartida, a pesquisa também demonstrou os fatores que inibem o 

desenvolvimento de competências dos colaboradores da cooperativa pesquisada, os quais 

apontaram para situações envolvendo a forte necessidade de expansão da cooperativa, a falta 

de clareza dos papéis e responsabilidades dos colaboradores, falhas no acompanhamento dos 

gestores, elevado número de colaboradores, além de políticas de capacitação pouco alinhadas 

com os propósitos do empreendimento, o que acaba comprometendo o desenvolvimento dos 

profissionais da cooperativa. 
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As políticas de capacitações na forma como estão configuradas, conforme demonstrou 

os dados levantados, não contribuem de forma clara na sua redação quanto aos caminhos 

necessários para o progresso e desenvolvimento das competências de seus profissionais. 

Segundo os dados analisados, as trilhas e os níveis de aprendizagem propostos precisam ser 

revisitados com maior frequência e buscar uma sincronia maior com as competências 

consideradas chaves para o modelo e com os objetivos estratégicos do empreendimento.  

Vale ressaltar que as trilhas e os níveis de formação disponibilizados, na redação 

presente na política de capacitação, referem-se a uma plataforma e-learning que está 

direcionada ao conhecimento dos produtos e serviços, além de posturas e práticas do sistema. 

No entanto, embora auxiliem com o desenvolvimento de competências técnicas e 

comportamentais dos colaboradores, cada cooperativa intensifica o estímulo de práticas de 

acordo com as necessidades de seu quadro de colaboradores. Neste viés, o colaborador acaba 

deixando os aspectos ligados ao seu autodesenvolvimento deixando de lado para dar prioridade 

a tarefas ligada ao atendimento dos associados, conforme os dados levantados a partir das 

respostas dos entrevistados desta pesquisa. 

O entendimento das capacitações como elo estratégico entre as competências e os 

objetivos estratégicos do empreendimento necessita de uma participação maior dos apoiadores 

nos processos de aprendizagem realizados pela organização, pois, segundo os dados levantados 

a partir da percepção de parte dos entrevistados, os apoiadores demonstram fragilidades na 

identificação, na sensibilização e no envolvimento dos gestores para a promoção de 

capacitações que possam acompanhar de forma mais sustentável o alcance dos objetivos 

estratégicos da organização. 

A Cooperativa pesquisada, de acordo com os dados levantados, sente orgulho de ter 

alcançado os seus objetivos estratégicos, com resultados acima da média do mercado para o seu 

segmento de atuação, tornando-se referência para outras cooperativas do seu sistema. A 

superação dos objetivos estratégicos propostos no ciclo 2011-2015 permitiu à cooperativa 

ampliar em 30% a sua base de associados, aumentar em 24% os seus ativos de crédito, crescer 

em 39% os depósitos totais e incrementar em 21% os seus ativos totais. No entanto, na medida 

em que a cooperativa avança na comercialização dos seus produtos e serviços, sente-se a 

necessidade de atuar com medidas que, além de produzirem patamares favoráveis de 

desempenho, também demonstrem sustentabilidade para os diferentes steakholders que apoiam 

o empreendimento. 
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De acordo com os dados levantados, a viabilização de um cenário de alto desempenho 

foi possível devido a inúmeras frentes voltadas ao desenvolvimento de seus profissionais, 

envolvendo capacitações, avaliações de desempenho, além de todas as ações de 

acompanhamento gerencial destinado ao alcance de metas. No entanto, o posicionamento dos 

objetivos estratégicos da maneira como estão configurados, fortemente embasados em 

balizadores financeiros, deixam de fora oportunidades de análises envolvendo a estrutura, 

capacidade produtiva do colaborador, o impacto da marca para o associado, o grau de satisfação 

com a comercialização dos produtos e serviços, a qualidade dos processos desempenhados, 

além de outras medidas que, quando posicionadas de maneira integrativa, poderiam contribuir 

de forma mais efetiva para a sustentabilidade do empreendimento. 

As medidas que compõem os objetivos estratégicos, embasadas em pilares financeiros, 

de acordo os dados levantados, atingem parcialmente as necessidades das formações dos 

colaboradores, dando ênfase a critérios técnicos e pouco embasados nos diferenciais do modelo 

Cooperativo. Desta forma, os sistemas de avaliação que auxiliam no alcance dos objetivos 

necessitam de ajustes com enfoque mais qualitativo para que possam aproximar as necessidades 

do desenvolvimento das competências dos colaboradores ou, ainda, para que produzam 

cenários mais próximos das realidades e dos contextos encontrados pela cooperativa junto à sua 

base de associados. Na forma como as medidas estão estruturadas, facilmente pode-se produzir 

cenários ou análises descontextualizados e em descompasso com a sustentação do 

empreendimento. 

A dinâmica interna, vivenciada pela cooperativa pesquisada por meio do arranjo 

envolvendo o desenvolvimento das competências, mediado por políticas de capacitação, para o 

alcance dos objetivos estratégicos, de acordo com os dados levantados a partir das entrevistas 

e dos documentos internos disponibilizados pela cooperativa, permitiram concluir que a 

cooperativa vem reunindo esforços para poder engajar, ensinar e comprometer o seu quadro de 

colaboradores com os seus objetivos estratégicos por meio de várias ações promovidas pela 

área de gestão de pessoas e por meio de capacitações e formas de avaliações de desempenho 

que contribuem para o desenvolvimento da carreira do colaborador e para o alcance das 

objetivos estratégicos da organização. Todavia, a análise dos dados também permitiu entender 

que os modelos que embasam o desenvolvimento das competências e as políticas de 

capacitação, e que sustentam os objetivos estratégicos, necessitam de atualizações, revisões e 

sincronia entre as práticas que muitas vezes se encontram com abordagens isoladas que 

impactam nas orientações e direcionamentos promovidos pela cooperativa. 
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Por meio da análise dos dados internos da Cooperativa pesquisa foi possível concluir 

que embora as metodologias tenham surgido dentro do mesmo período (2010-2011), fica nítido 

pelo levantamento de dados a partir das entrevistas e documentos disponibilizados pela 

cooperativa pesquisada, que são três metodologias distintas, criadas em contextos diferentes, 

com estruturas de redações com baixo grau de convergência entre as mesmas. Neste viés, na 

medida em que a cooperativa avançou ao longo do ciclo 2011-2015, os desafios encontrados 

pela organização tornaram estes instrumentos ainda mais distantes da realidade da cooperativa. 

A análise dos dados demonstrou que devido ao viés fortemente financeiro, estes 

instrumentos foram pouco potencializados na cooperativa pesquisada, com ações de 

sensibilização e acompanhamento dos gestores que precisam de mais intensidade e 

envolvimento. Da maneira como estes instrumentos estão disponibilizados dentro da estrutura 

da cooperativa pesquisada, acabam funcionando como uma espécie de guias de orientação com 

pouca conexão com os desafios encontrados no cotidiano dos colaboradores. Desta forma, uma 

vez que a redação das competências não está convergente com os desafios propostos pelos 

objetivos estratégicos, o sistema de avaliação acaba produzindo análises com fatos e dados que 

nem sempre revelam o grau de esforço gerado pelo colaborador, contribuindo para análises que 

não dão conta da realidade enfrentada pelo colaborador.  

Diante de um quadro de competências e objetivos estratégicos que possuem espaço para 

melhorias nos seus arranjos e proposições, as ações de capacitação promovidas pelas políticas 

de capacitação, por sua vez, não contribuem com a mesma efetividade que poderiam contribuir, 

uma vez que os caminhos de desenvolvimento não estão claros sobre como as grades de 

treinamento disponibilizadas pela cooperativa podem contribuir para o desenvolvimento da 

carreira do colaborador e sobre os caminhos necessários para que o mesmo possa se engajar 

para alcançar os objetivos estratégicos.  

No modelo como as políticas de capacitação foram disponibilizadas para a organização, 

elas acabaram se tornando uma ferramenta coadjuvante no processo de promoção do 

conhecimento organizacional para suportar as necessidades de crescimento e expansão que 

poderia ter mais efetividade na força de sua redação se contemplasse as competências e 

objetivos organizacionais com mais sincronia com os desafios encontrados pelos colaboradores. 

Fica a oportunidade para a organização, por meio da área da gestão de pessoas e por 

meio da diretoria, promover práticas de integração e aprendizado, buscando fortalecer o 

desenvolvimento de competências e as suas políticas de capacitação de forma mais integrada 

com os objetivos estratégicos do empreendimento para gerar resultados mais sustentáveis para 
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a perenidade do empreendimento cooperativo, levando em conta os interesses dos seus 

diferentes steakholders. 

Neste viés, fica a oportunidade para futuras pesquisas que se proponham a contribuir 

com o cooperativismo visando entender e estudar capacidades internas dessas organizações, 

visando agregar valor ao empreendimento a partir de reflexões que possam potencializar ainda 

mais o desenvolvimento de competências, mediado por políticas de capacitação, para o alcance 

dos objetivos estratégicos da cooperativa. 
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APENDICE A – Categorias, subcategorias e unidades de registro 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORIAS UNIDADES DE REGISTRO AUTORES

1 COMPETÊNCIAS

1. ORIGEM DAS COMPETÊNCIAS 

2. FATORES QUE FAVORECEM O 

DESENVOLVIMENTO DAS 

COMPETÊNCIAS

3. FATORES QUE INIBEM O 

DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS

4. COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS A 

VALORES 

5. COMPETÊNCIAS ASSOCIADA A 

DESEMPENHO

6. COMPETÊNCIAS ASSOCIADA A 

CARGOS

 


1.Desenvolvimento de Pessoas,  recursos, conjunto de 

conhecimentos e habilidades, conjunto de sabres ou 

conhecimentos, capacidades dos indivíduos.

2. Saber mobilizar, saber transferir, saber engajar, 

saber aprender, assumir responsábilidades, agregar 

valor.

3. Variações de complexidades dentre as tarefas, 

diferentes níveis de maturação, grau de autonomia, 

relevância das atividades para a organização,  

experiências inefetivas.

4. Valores da organização tais como: preservação da 

natureza cooperativa do negócio, respeito à 

individualidade do associado, valorização e 

desenvolvimento das pessoas,respeito às normas 

oficiais e internas, transparência na gestão que 

auxiliam de forma indireta no desenvolvimento das 

competências dos profissionais. 

5. Conhecimentos, habilidades e atitudes que formam 

o desempenho, tais como: relacionamento, trabalho em 

equipe, foco no resultado...

6. Niveis de complexidade baseada em tarefas, 

responsábilidades, atribuições.

1. Prahalad e Hamel (1990), Penrose (1959), 

McClelland (1973), Stroobants (1997), 

Durand (1998), Le Boterf (2003).

2. Fleury e Fleury, 2001 e Dutra (2001), 

Prahalad e Hamel (1990)

3. Fleury e Fleury, 2001 e Dutra (2001), 

Schein (1990) 

4. Ruas (2001), Senge (1990), Eboli (2004)

5. Fleury e Fleury, 2001 e Dutra (2001), 

Durand (1998), Zarafian (2001), Lawer (1995), 

Elliot (1998) 

6.  Zarafian (2001),  Stroobants (1997),Dutra 

(2001), Ruas (2001)

2
POLÍTICAS DE 

CAPACITAÇÕES

1. POLÍTICAS DE CAPACITAÇÕES 

CONTRIBUEM PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS 

COMPETÊNCIAS

2. O PAPEL DOS APOIADORES NO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS

3. PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS, MEDIADO POR 

POLÍTICAS DE CAPACITAÇÕES ESTÁ 

ALINHADO COM OS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

1. Práticas educacionais, diretrizes educacionais, 

regulamentação, organização e planejamento das 

rotinas educacionais, instrumento orientador das 

capacitações produzidas pela Cooperativa.

2. Profissinais, agentes, atores, protagonistas, 

articuladores, vinculados a Central e a Cooperativa 

que apoiam as práticas de aprendizado da organização.

3. Arranjo organizacional, alinhamento organizacional, 

sincronismo organizacional envolvendo a formação de 

competências, com o apoi das capacitações para poder 

chegar ao alcance dos objetivos estratégicos

1. Martins (1993), Meister (1999), Eboli 

(2004),Easterby-Smith, Burgoyne e 

Araújo (2001). Stephen Ball e Richard 

Bowe (1992)

2. Ulrich (2001), Albuquerque e Leite 

(2009), Meister (1999)

3. Dobbin (1998), Ienaga (1998), 

Milkovich e Bourdreau (2010), 

Guimarães (1999), Daft (1999).

3
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

1. DESEMPENHO GERADO PELAS 

COMPETÊNCIAS ATENDEM OS 

OBJETIVOS ESTRÉGICOS

2. AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

1. Métricas, indicadores de desempenho, metodologia, 

resultados, avaliações das competências, modelo de 

gestão de desempenho.

2. Metas, objetivos, declarações de resultados, 

planejamento e gestão dos objetivos estratégicos, 

avaliações dos objetivos que orientam o negócio. 

1.Daft (1999), Tilles (1997), Guimarães (1998), 

Thompson e Strickland (2000)   

2. Johnson, Scholes e Whittington (2011), Tilles 

(1997), Guimarães (1998), Thompson e 

Strickland (2000)  

4 OUTRAS DIMENSÕES

1. INDICADORES DE DESEMPENHO

2. GESTÃO DE DESEMPENHO AUXILIA 

NO DESENVOLVIMENTO DAS 

CARREIRAS

1. Medidas comparativas que orientam os rumos do 

negócio tais como: medidas financeiras, vendas, taxas 

de crescimento, níveis de dividendos ou valorizações 

das ações, dentre outras medidas.

2. Metodologias, caminhos, rumos que auxiliam no 

desenvolvimento das carreiras.

1. Neely, Adams e Kennerley (2002) Prahalad e 

Hamel (1990), Zarafian (2001), Le Boterf (2003) 

e Ruas (2004)

2. Dutra (2001), Ulrich (2001). 

CATEGORIAS

APÊNDICE A - CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE REGISTRO
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista em profundidade  

 

1. Apresentação inicial: o propósito da entrevista no contexto de uma pesquisa 

acadêmica na Escola de Negócios da PUCPR. O que é, por que faço, quando 

concluo, importância para a cooperativa.   

2. Esclarecimentos sobre a abordagem: o motivo da escolha do participante.  

3. Esclarecimentos sobre duração da entrevista (uma hora) e formas de registro.  

4. Consentimento para uso de gravador. 

5. Esclarecimentos sobre o termo de consentimento: leitura compartilhada e espaço 

para eventuais dúvidas.  

6. Esclarecimento sobre o Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD).  

7. Início da entrevista: nome completo, área de atuação, cargo, se já atuou ou atua como 

gestor de projetos, tempo de trabalho na cooperativa.  

 

Questões de pesquisa 

 

1. Como surgiram as competências na cooperativa? 

Essa variável procura avaliar como foi organizada a formação das competências que medem 

o desempenho dos colaboradores na cooperativa, visando entender a metodologia que 

embasou os estudos, as definições das competências, bem como a distribuição destas 

competências por cargo. 

 

2. Na sua percepção, as competências desempenhadas pelos colaboradores refletem os valores 

do negócio que a cooperativa representa? 

Essa variável visa analisar se as competências estão alinhadas com os valores, crenças e jeito 

que refletem a cultura e identidade de negócio proporcionada pela cooperativa. 

 

3. Na sua percepção, as competências atuais são suficientes para medir o desempenho dos 

colaboradores? 

Essa variável visa entender, entre as competências desempenhadas pelos colaboradores, 

quais auxiliam no processo de diferenciação e sustentação perante o mercado. 
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4. Na sua percepção, qual o grau de convergência entre os cargos e as competências dos 

colaboradores da cooperativa? 

Nesta variável procura-se entender se as competências que definem os cargos convergem 

com a necessidade de desenvolvimento dos colaboradores. Neste cenário, buscamos 

entender se existem lacunas entre cargos e competências, se as competências estão 

atualizadas, ou mesmo se elas servem de referência para o colaborador poder sustentar o seu 

trabalho. 

 

5. Na sua percepção, quais são os fatores que favorecem o processo de desenvolvimento de 

competências? 

Esta variável busca compreender, diante do atual cenário, quais são os desafios, 

oportunidades e perspectivas que a cooperativa possui para aperfeiçoar o desenvolvimento 

das competências dos seus colaboradores. 

 

6. Quais são os fatores que inibem o processo de desenvolvimento de competências? 

Esta variável busca compreender, diante do atual cenário, quais são os fatores que podem 

inibir o desenvolvimento das competências dos seus colaboradores. 

 

7. As ações promovidas pelas políticas de capacitação atingem a necessidade de 

desenvolvimento das competências dos colaboradores? 

Essa variável visa analisar se as ações de capacitação promovidas pela cooperativa têm 

atendido às necessidades de desenvolvimento das competências dos colaboradores.  

 

8. Qual a sua percepção sobre as ações desenvolvidas pelos apoiadores do processo de formação 

de competências nas cooperativas e nas centrais? 

Essa variável visa analisar qual o grau de aproximação dos apoiadores com as necessidades 

de desenvolvimento da cooperativa. 

 

9. Na sua percepção, o processo de formação de competências, mediado pelas políticas de 

capacitações, está alinhado com os objetivos estratégicos? 

Nesta variável busca-se compreender se os objetivos estratégicos que orientam o 

desenvolvimento da cooperativa possuem sincronia com o desenvolvimento de 

competências promovido pelas políticas de capacitação. 
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10. Na sua percepção, nos últimos anos o desempenho gerado pelas competências dos 

colaboradores tem atendido aos objetivos estratégicos da cooperativa? 

Esta variável visa analisar a correlação se o desempenho proporcionado pela competência 

dos colaboradores tem atendido aos objetivos estratégicos da cooperativa. 

 

11. Os indicadores utilizados para medir o desempenho dos colaboradores são adequados? 

Esta variável procura entender se a metodologia que embasa os indicadores de desempenho 

dos colaboradores é adequada e suficiente para sustentar o crescimento da cooperativa. 

 

12. A gestão de desempenho promovida pela cooperativa tem contribuído para o avanço da 

carreira dos colaboradores? 

Esta variável visa compreender se existem evidências no cotidiano que sustentam o 

progresso da carreira do colaborador  por meio de uma gestão de desempenho promovida 

pela cooperativa. 

 

13. Qual a avaliação dos objetivos estratégicos alcançados nos últimos anos? 

Esta variável visa compreender a sustentabilidade dos resultados alcançados pela 

cooperativa nos últimos anos. 
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ANEXO A – Classificação das competências e dos comportamentos disponíveis no sistema 

evolução 

 

Tabela 1 – Competências e comportamentos  

COMPETÊNCIA COMPORTAMENTO OBSERVÁVEL 

Trabalho em Equipe e 

Cooperação 

Busca o engajamento das pessoas para o trabalho coletivo, respeitando e levando em 

consideração todas as contribuições. 

Concentra sua energia em resolver questões ao invés de encontrar culpados. 

É disponível e participativo em outros trabalhos quando solicitado. 

Relacionamento 

Coloca-se no lugar do outro para identificar suas expectativas e necessidades, interagindo 

com cortesia. 

Constrói redes de relacionamentos internas e externas baseadas em integridade, respeito 

mútuo e reciprocidade. 

Comunica-se de forma assertiva, transmitindo as mensagens com clareza e segurança e 

sabendo ouvir os outros. 

Foco no Resultado 

Cumpre o que prometeu fazer, sistematizando os passos necessários para alcançar e superar 

as metas e objetivos do Sistema. 

Identifica as etapas, os recursos e os meios para realizar o trabalho, buscando melhorias nos 

padrões de desempenho. 

Age de forma proativa, antecipando acontecimentos e apresentando alternativas. 

Flexibilidade 

Adapta-se facilmente aos novos cenários: trabalhos, processos, equipes e ferramentas. 

Age com diplomacia, respeitando diferenças e hierarquias funcionais. 

Integra-se ao ambiente, demonstrando disposição para assimilar mudanças. 

Conhecimento Técnico 

Desenvolve e aplica habilidades e capacidades, permanecendo atualizado em áreas técnicas e 

funcionais, que lhe permitem sugerir soluções que agregam valor. 

Cria e persegue planos de desenvolvimento próprios (autodesenvolvimento) e aplica os novos 

conhecimentos na prática. 

Busca sempre o melhor método para os processos de trabalho, analisando as situações e 

considerando os riscos e as consequências de suas ações. 

Liderança (Cargo de 

Gestão) 

Capta, desenvolve, gerencia desempenho, retém e reconhece pessoas, garantindo um 

ambiente favorável à inclusão. 

Mantem sua equipe engajada, compartilhando informações, aportando conhecimento e 

mantendo a sinergia do trabalho. 

Sabe lidar com os erros, estimulando o aprendizado por meio deles e criando oportunidades 

de contínuo desenvolvimento no local de trabalho. 

Comunicação e Influência 

(Cargo de Gestão) 

Comunica-se de forma clara e concisa, empregando níveis de detalhes e terminologias de 

acordo com a situação e o público, certificando-se que a mensagem foi recebida e 

compreendida. 

Encoraja discussões abertas sobre questões, ideias e pontos de vista discordantes para 

desenvolver o sentimento de participação e sabe escutar. 

Estabelece e cumpre rotina de comunicação com sua equipe, compartilhando resultados do 

Sistema e assuntos de sua área. 

Visão e Estratégia (Cargo 

de Gestão) 

Pensa e age em sentido amplo, além de sua própria área, antecipando elementos internos e 

externos que causam impacto ao negócio. 

Implementa e mantém sistemas, ferramentas e políticas que viabilizem a estratégia, 

considerando as necessidades locais. 

Possui visão estratégica para construir uma visão de futuro para alcançar as prioridades do 

negócio. 

Fonte: site da cooperativa pesquisada. 
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ANEXO B – Política de capacitações presentes na cooperativa pesquisada 

 

 

Fonte: Credcoop (2016). 

 

 

 



124 

 

 

 

ANEXO C – Capacitações na cooperativa pesquisada 

 

 
Fonte: Credcoop (2016). 

 

 
Fonte: Credcoop 2016. 
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Fonte: Credcoop (2016). 

 

 

Fonte: Credcoop (2016). 
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ANEXO D – Planejamento estratégico utilizado sistemicamente na CREDCOOP 

 

 

Fonte: Creedcoop, 2016. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO UTILIZADO NA COOPERATIVA CREDCOOP 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 

 

 

 

 



128 

 

 

 

ANEXO E – Objetivos estratégicos utilizados na CREDCOOP 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO F – Ciclos do sistema evolução 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO G – Reportagem do Jornal Interno Catavento sobre as melhores empresas para se 

trabalhar 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO H – Funcionalidades do sistema evolução  

 

Painel Geral do sistema Evolução 

 

Fonte: Creedcoop, 2016. 

 

Sistema de avaliação de competências no sistema Evolução 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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Plano de Desenvolvimento Individual 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO I - Missão da CREDCOOP 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO J - Anúncio de vagas na CREDCOOP 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO K - Descrição de cargos da CREDCOOP 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO L - Visão da CREDCOOP 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO M – Relatório das iniciativas estratégicas utilizadas sistemicamente na CREDCOOP 

 

1) Aumentar o relacionamento comercial com os associados e os clientes atuais 
 

Situação atual 

A receita por associado é abaixo do mercado, com diferentes graus de relacionamento entre os variados perfis de 

associados. Ex.: com crédito rural x sem crédito rural. 

A partir dessa análise, identifica-se uma oportunidade de aumentar a rentabilidade por associado através de 

iniciativas comerciais e oferta de pacotes diferenciados por segmento e tipos de associados. 

 

Plano que se viabilizará através: 

• da padronização das políticas, processos, métricas de aumento de relacionamento na gestão da abordagem 

comercial; • do aprimoramento das ferramentas de CRM para identificar oportunidades na base de associados; 

• de programas estruturados de fidelização e incentivo à utilização dos produtos e serviços do sistema; 

• da gestão e monitoramento de benefícios, prêmios, vantagens, descontos, integrada na gestão da precificação. 

 

2) Aumentar a penetração nos municípios atuais: conquistar novos associados e clientes 
 

Situação atual 

Nossa quota de mercado varia muito por município. A proposta é minimizar essa diferença, aumentando a quota 

de mercado nos municípios abaixo da média. Medida que implica no aumento de ...% nos ativos de crédito, uma 

vez que temos ... municípios com números inferiores aos considerados ideais. Esses números variam conforme: 

tamanho e vocação do município, posição competitiva atual e taxa de crescimento do município. 

Existe, assim, a oportunidade para aumentar a penetração nos municípios que estamos presentes, capitalizar os 

recursos atuais, aumentar o crescimento, a eficiência e a rentabilidade por cooperativa, fortalecendo nossa 

posição competitiva. 

 

Projeto que se torna viável através de: 
• políticas de captação de novos associados integradas na gestão da abordagem comercial; 

• desenvolvimento de modelos e ferramentas específicas; 

• alinhamento do sistema de incentivos; 

• foco em relacionamento: associações, PJs, etc.; 

• integração de programas de aquisição em parceria com a comunidade local - programas de responsabilidade 

social, educação, meio ambiente. 

 

3) Aumentar a participação nos estados atuais: novos municípios pequenos e médios 
 

Situação atual 

Existem municípios pequenos e médios, nos estados onde o Sicredi está presente, com características similares 

aos centros em que ocupamos uma posição de liderança. Essas cidades têm vocação agrícola, baixo nível de 

competição e crescimento significativo da economia local (PIB) e da penetração do crédito. 

Porém, nosso modelo de UA atual não permite a abertura de UAs em centros muitos pequenos. 

 

Portanto, para aumentar a rentabilidade por cooperativa focando na abertura de novas unidades, sugere-

se: 

• desenvolver, através de área central responsável, modelos econômico-estatísticos destinados a auxiliar as 

cooperativas para identificar e priorizar novos municípios para expansão dentro do mesmo estado; 

• criar modelo de UA mais apropriado entre os modelos predefinidos (UAs clássica vs. UA leve/PAA); 

• identificar a melhor localização física (ponto) das UAs em cada município, com base em informações, como 

fluxo de pessoas e empresas de um determinado porte e atividade econômica. 

 

[...] 

22) Desenvolvimento do quadro social 
 

Situação atual 
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O engajamento dos associados nas atividades da cooperativa está na essência do cooperativismo, porém a 

participação dos associados em assembleias e eventos das cooperativas é pequena e vem caindo. Existem 

programas sistêmicos de educação cooperativa e de nucleação sendo desenvolvidos (Crescer e Pertencer). 

 

O desenvolvimento do quadro social é a chave para garantir tanto a governança democrática do sistema 

como diferenciar o Sicredi de outras instituições financeiras. Para isso, é preciso: 

• aumentar a participação dos associados na vida das cooperativas; 

• medir e valorizar o engajamento dos associados através de incentivos tangíveis; 

• criar metas e métricas de engajamento dos associados por cooperativa e avaliá-las periodicamente nos 

indicadores definidos; 

• investimentos em pessoas para preparar os processos de gestão democrática. 
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ANEXO N – Objetivos do sistema evolução para o colaborador 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO O – Reunião gerencial realizada na sede da cooperativa 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 
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ANEXO P – Relatório das ações de treinamento realizadas em 2015 

 

 

Fonte: Credcoop, 2016. 


