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RESUMO 

 

A gestão do conhecimento tem sido um tema bastante discutido entre as 
organizações. Esse fato tem ocorrido, porque com base em algumas pesquisas, 
atualmente tem percebido que, organização que tem domínio em relação a 
informação e consequentemente a transforma em conhecimento de forma 
organizada e planejada em prol de seus resultados, tem a probabilidade de obter 
vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e legitimar algumas 
práticas que venha a proporcionar uma administração mais eficiente na geração de 
bons resultados. Diante desses fatores essa pesquisa tem por objetivo compreender 
como as políticas de crédito agrícola e comercial se institucionalizam a partir do fluxo 
de informações que ocorrem em uma cooperativa de crédito na construção do 
conhecimento. Em se tratando dos métodos utilizados para desenvolver a pesquisa, 
esta por sua vez, se baseou em uma pesquisa de natureza qualitativa, com o intuito 
de descrever os fatos ocorridos no ambiente organizacional da cooperativa, com 
base na entrevista realizada com vinte e dois colaboradores da área de crédito rural 
e comercial, e dentre esses colaboradores estão inclusos, o gerente de ciclo de 
crédito, os assessores de crédito comercial e rural, como também alguns analistas 
de crédito do setor. Como a pesquisa procura compreender as políticas de crédito, 
com base no fluxo de informação para gerar conhecimento para a cooperativa, esta 
pesquisa é classificada como estudo de caso, com a premissa de se conhecer o 
ambiente institucional baseado na gestão do conhecimento.  

 

 

Palavras-chave: Institucionalização; Conhecimento; Informação. 

 

  

 

 

 

 

 

 



9 

 

GRANZOTTI, Jane Paula Januário. Institutionalization and Structure of the 

Information Flow for the Knowledge Management Practices. Dissertation (Master in 

Knowledge Management in Organizations) - UNICESUMAR - Centro Universitário de 

Maringá. Advisor: Prof. Dr. Paulo Marcelo Ferraresi Pegino. Maringá, 2017. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Knowledge management has been a subject of much discussion among 

organizations. This fact has occurred because, based on some research, it has now 

perceived that an organization that has mastery over information and consequently 

transforms it into knowledge in an organized and planned way in favor of its results, 

has the probability of obtaining a competitive advantage in Competitors and 

legitimize some practices that will provide a more efficient administration in the 

generation of good results. Faced with these factors, this research aims to 

understand how agricultural and commercial credit policies are institutionalized 

through the flow of information that occurs in a credit cooperative in the construction 

of knowledge. In terms of the methods used to develop the research, this in turn, was 

based on a qualitative research, with the purpose of describing the facts that 

occurred in the organizational environment of the cooperative, based on the interview 

with twenty two employees of the cooperative. Rural and commercial credit area, and 

among them are the credit cycle manager, commercial and rural credit assessors, as 

well as some credit analysts in the sector. As the research seeks to understand credit 

policies, based on the information flow to generate. 

 

Keywords: Institutionalization; Knowledge; Information. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O universo das instituições financeiras é parte importante da economia 

nacional. De acordo com o Banco Central, atualmente existem cerca de 160 

instituições financeiras desempenhando atividades de intermediação financeira de 

diversos tipos, e subdivididas em perfis institucionais específicos como 

Conglomerados, Bancos Comerciais, Múltiplos e Caixa Econômica, Cooperativas de 

Crédito, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades 

Corretoras de TVM e Câmbio, Sociedades Distribuidoras de TVM, Sociedades de 

Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito Imobiliário e APE, 

Sociedades de Arrendamento Mercantil, Sociedades de Investimento, Sociedades 

de Crédito ao Microempreendedor, Agências de Fomento e Companhias 

Hipotecárias, e Administradoras de Consórcios (BACEN, 2017). 

Com base nas informações do banco central, o volume líquido de 

investimento direto do País (IDP) no ano de 2016 foi de US$44,2 bilhões no 

semestre e de US$75,1 bilhões no ano, com relação as reservas internacionais no 

conceito de caixa, encerraram o semestre em US$356,5 bilhões, com decréscimo de 

3,3% em relação ao final de junho (BACEN, 2016).  

Com base em fatores históricos, as instituições financeiras adquirem suas 

receitas particularmente “da diferença entre as taxas de juros pagas aos titulares de 

depósitos e das taxas de juros cobradas dos mutuários. ” Além das taxas de juros 

outro fator que tem gerado receitas para as instituições financeira são “as comissões 

e taxas cobradas para transações no mercado bem como honorários por gerenciar 

os ativos financeiros que são investidos nos mercados. ” Sendo assim, mediante 

essas informações, e de acordo com todo o papel desempenhado no mercado é 

necessário que as instituições desenvolvam capacidades de negociação no mercado 

com o intuito de melhorar a economia no país (TREMBLAY; POULIN, 2003, p. 16). 

Dentro do número estimado fornecido pelo banco central de instituições 

financeiras existentes no Brasil, a partir dos anos 90 entra em cena a cooperativa de 

créditos, com um número aproximado de 1099 cooperativas (BACEN, 2016). São 

instituições financeiras formadas por meio de associação de pessoas que oferecem 

serviços financeiros a seus associados. As cooperativas de créditos são instituições 

que não visam lucros, e o resultado positivo da cooperativa é dividido entre os 
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cooperados através das chamadas “sobras”, cujas divisões são calculadas tendo-se 

como base as operações realizadas pelos cooperados. No entanto, assim como 

ocorre a partilha com base nos resultados positivos, o cooperado também está 

sujeito a participar do rateio caso a cooperativa apresente perdas (BACEN, 2016). 

Apesar de sua natureza jurídica sem fins lucrativos, de ser desenvolvida por 

uma sociedade de pessoas de forma voluntária, e de ter como principal vertente o 

fator social na prestação de serviços a seus membros, as cooperativas de crédito 

são organizações que também têm desenvolvido estratégias de mercado. Essa 

realidade pode ser observada pelo fato de que o cooperativismo contribui de forma 

afetiva com o desenvolvimento nacional, proporcionando créditos para pequenos e 

médios empresários e agricultores rurais. Com essa liberação de crédito no mercado 

as cooperativas de Crédito têm alcançado alternativas e estratégias para competir 

com outras instituições financeiras existente no Brasil, principalmente as instituições 

bancárias (FRANCISCO; AMARAL; BERTUCCI, 2012). 

Baseado nessa estrutura surgiu o termo “coopetição”, um neologismo, 

estabelecido por uma conexão das ideias de cooperação e competição. Essa 

interface considera que as organizações devem criar estratégias de cooperação 

determinando atingir objetivos estabelecidos, porém com práticas de gestão em 

competição. Na prática, essa teoria constitui um jogo de negócio entre os agentes 

que formam o ambiente institucional da cooperativa formando uma rede de valores 

que procura se beneficiar estrategicamente no ambiente organizacional (CALDEIRA, 

et al. ,2015).  

Desse modo, mesmo que as cooperativas de créditos trabalham com práticas 

cooperativistas, é necessário primeiramente desenvolver práticas de aprimoramento 

de estratégia empresarial e consequentemente  as estratégias de alinhamento 

organizacional no qual envolve a relação entre a estrutura organizacional com base 

no cooperativismo e a execução da estratégia, essas práticas de gestão tornam- se 

necessárias para promover uma integração do seu desenho organizacional com a 

vantagem competitiva (SOUSA; SUGAHARA, 2015). 

Por outro lado, há o elemento da legitimação no processo de autogestão das 

cooperativas que precisa aparecer em seus desenhos organizacionais, e que deve 

ser orientado à responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade 
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entre os membros participantes (SOUSA; SUGAHARA 2015). Assim, se por um lado 

as imposições competitivas do mercado levam as cooperativas a aderirem às 

estratégias empresariais, por outro a natureza da cooperação que se inscreve nesse 

tipo de organização demanda um tipo de estrutura com menor grau de racionalidade 

instrumental, o que sugere um interessante jogo adaptativo entre as práticas de 

mercado institucionalizadas nos ambientes competitivos dessas organizações e 

suas estruturas internas. 

Assim, ainda que essas instituições se originem a partir de vínculos não 

necessariamente empresariais entre os seus associados, as circunstancias 

ambientais que as envolvem exigem agilidade e eficiência para alcançar resultados 

econômicos satisfatórios e oferecer aos seus cooperados chance de progresso. 

(PINHEIRO, 2008). Esse aparente dilema da cooperativa de crédito leva ao 

desenvolvimento de formas participativas de gestão abertas para seus associados, e 

nas quais cada associado é entendido como proprietário da instituição, ao mesmo 

tempo em que são necessárias práticas de gestão alinhadas à competição 

(RODRIGUES 1997). 

Nessa interface provocada pela “coopetição”, a Gestão do Conhecimento 

aparece como uma variável interveniente que proporciona, ao mesmo tempo, o 

alcance de êxito competitivo e o envolvimento dos associados nos processos aliados 

à gestão da cooperativa (SILVA; LIMA, 2010)  

Essas práticas de gestão instigadas entre cooperativa de crédito e o 

desenvolvimento de sua adequação nesse contexto de mercado competitivo, tem 

colocado a gestão do conhecimento como um fator importante na gestão de 

cooperativas. Sendo assim, a pesquisa realizada pelos autores, Dias, Gassem e 

Medeiros (2013), sobre gestão do conhecimento nas cooperativas de créditos, foi 

um estudo para demonstrar que a gestão do conhecimento tem sido uma área, que 

tem tentado oferecer subsídios para auxiliar as organizações a desenvolver uma 

gestão voltada ao conhecimento e aplicada em todas os setores das cooperativas 

para atender de forma eficiente seus associados. 

Dessa forma, de acordo com os autores, a gestão do conhecimento é 

desenvolvida durante os processos da organização, e demonstrou que os 

colaboradores têm consciência da necessidade de trabalhar a gestão do 
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conhecimento de modo que poderá tornar a cooperativa mais competitiva no 

mercado. Foi verificado também que existe uma preocupação constante em buscar 

novos conhecimentos para melhorar a capacidade dos colaboradores e 

consequentemente o desempenho das tarefas realizadas (DIAS; GASSEM; 

MEDEIROS, 2013). 

Desse modo Dalkir (2011), explica que a gestão do conhecimento se 

preocupa em capturar e partilhar o know-how entre os colaboradores que executam 

trabalhos semelhantes no processo organizacional. Para a autora, o processo de 

compartilhamento do conhecimento não deve ser desenvolvido apenas com base 

nos conhecimentos específicos, mas também discutido entre os participantes do 

processo, principalmente naquilo que se refere às preocupações estratégicas da 

instituição. Essas práticas de gestão tornam-se importantes pelo fato de que a 

gestão do conhecimento representa uma abordagem sistemática em que tenta 

desenvolver pesquisas em diversas ciências, e essa prática pode contribuir para 

melhorar as habilidades individuais e a partir dessas habilidades o desenvolvimento 

das capacidades profissionais para a geração da inovação e uma instituição com 

processos mais eficientes e eficazes.  

A institucionalização da gestão do conhecimento tem sido um campo pouco 

explorado, no entanto alguns autores como (Lanzara; Patriotta, 2007; Will, 2008; 

Kuniyoshi, 2008; Lino, 2013) têm desenvolvido algumas pesquisas sobre esses 

assuntos. Como é uma área considerada interdisciplinar várias segmentações de 

mercado têm demostrado preocupação em adquirir e desenvolver essas práticas de 

gestão do conhecimento para melhorar o desempenho organizacional, sendo assim, 

ela foi pesquisada em alguns setores, entre eles destaca-se, indústria 

automobilística, engenharia, elétrico- eletrônico e educação profissional.  

No caso da empresa Fiat em Melfi, ao tentarem institucionalizar a gestão do 

conhecimento na estruturação por meio de bases tecnológicas o sistema levou a 

uma institucionalização incompleta, no qual causou problemas de reprodutividade 

voltada a ordem cognitiva institucional. Esse processo de institucionalização 

dependia de um fechamento sócio - técnico, que tinha como principal fundamento o 

desenvolvimento de delegação de forma eficiente de suas funções, que não foi bem 

estruturado, como também falhas no sistema de conhecimento que neste caso 
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mostrou ser complexo em se tratando de questões na maquinaria de produção 

(LANZARA; PATRIOTTA, 2007). 

Com relação a empresa Fluor Corporation, embora os gestores tenham 

realizado várias tentativas para trabalhar com a gestão do conhecimento e por 

inúmeras vezes ter ocorrido falhas no processo, o programa dinâmico voltado ao 

conhecimento na organização com o passar do tempo e por meio de várias 

tentativas foi legitimado. Dessa forma constatou-se que os fatores que levaram a 

empresa Fluor Corporation, a legitimar suas práticas de gestão do conhecimento é o 

desenvolvimento de um planejamento que proporciona um alinhamento do programa 

com a cultura da organização, a promoção de manter continuadamente sua 

manutenção e trabalhar com o intuito de facilitar a utilização do programa. Dessa 

forma toda a influência social e mudanças externas na qual a empresa estava 

institucionalizada, foi benéfica para a empresa Fluor Corporation juntamente com a 

colaboração de todos os envolvidos na organização a trabalhar para a evolução do 

programa de gestão do conhecimento, com isso a empresa passou a obter um 

programa altamente respeitado e em consequente, a gestão do conhecimento foi 

bem premiado e bem utilizado ao redor do mundo (WILL, 2008). 

Outro estudo realizado para verificar se as práticas de gestão do 

conhecimento estão sendo institucionalizadas, foi o caso da pesquisa realizada por 

Kuniyoshi (2008). Nesta pesquisa o autor estudou cinquenta e seis empresas do 

setor elétrico- eletrônico, os resultados desses estudos foi possível mediante um 

questionário eletrônico, e os resultados se deram a partir análises estatísticas. 

Nessa pesquisa verificou que os gestores dessas organizações têm procurado 

trabalhar com uma cultura que permite o compartilhamento e melhoria continua do 

conhecimento entre os colaboradores e proporcionar entre eles uma memória 

corporativa voltada à aprendizagem. Essa mudança nas práticas de gestão em que 

tem priorizado o conhecimento é para que as empresas melhorem seus produtos e 

serviços, e proporcionar melhorias no processo por meio de inovações e soluções 

criativas, ou seja, melhorar todos os processos existentes para aumentar a 

qualidade e a participação no mercado (KUNIYOSHI, 2008). 

Outro estudo realizado que teve por objetivo identificar diretrizes 

organizacionais para verificar a institucionalização voltada a gestão do conhecimento 

foi uma pesquisa feita em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, da 

Rede Federal de Educação Profissional, do Brasil. Neste estudo foi possível 
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verificar, que até o presente momento as instituições não haviam institucionalizado 

de fato a gestão do conhecimento nas instituições, no entanto, a partir desse estudo  

possibilitou a percepção da importância de institucionalizar a gestão do 

conhecimento, já que esse tipo de estudo tem sido debatido ao redor do mundo 

todo, pois percebeu-se que a gestão do conhecimento poderá proporcionar as 

instituições maior credibilidade de seus processos, e uma estratégia eficiente para 

que as instituições consiga enfrentar o processo de mudança que tem ocorrido na 

sociedade nos últimos tempos (LINO, 2013). 

Sendo assim, apesar da já existente tradição de pesquisa na gestão do 

conhecimento e de uma já profícua produção a partir da teoria institucional, pouco 

tem se discutido sobre as possibilidades de interseção entre ambas. Diante disso, o 

objetivo desse trabalho é identificar as intersecções entre a Teoria institucional e a 

Gestão do conhecimento com base em uma pesquisa realizada em uma cooperativa 

de crédito. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

           A presente pesquisa propõe desenvolver um estudo em uma 

cooperativa de crédito e de investimento denominada como Sicredi União Paraná 

São Paulo. Para o desenvolvimento desse estudo partiu-se de alguns pressupostos 

com base em literatura específica acerca de Gestão do Conhecimento, Teoria 

Institucional e cooperativismo.  Mediante a esses fatores o problema de pesquisa e 

os objetivos tem como propósito a interface entre gestão do conhecimento e a teoria 

institucional para verificar alguns aspectos acerca do conhecimento das políticas de 

crédito na cooperativa em análise.  

 

1.1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como ocorre o processo de institucionalização das políticas de crédito 

agrícola e comercial a partir do fluxo de informações, para a construção do 

conhecimento de uma cooperativa de crédito da região Sul do país? 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender como as políticas de crédito agrícola e comercial se 

institucionalizam a partir do fluxo de informações que ocorrem em uma cooperativa 

de crédito na construção do conhecimento.  

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1- Identificar as políticas de crédito agrícola e comercial da unidade da 

cooperativa objeto de estudo 

2- Analisar o fluxo de informações que ocorre entre a central e a 

superintendência regional e desta para a unidade da cooperativa em estudo  

3- Verificar como a superintendência regional transforma as informações da 

central em políticas de crédito agrícola e comercial na unidade 

4- Demonstrar como a unidade de atendimento a partir do conhecimento obtido 

pelas informações, adota (negocia) tais políticas creditícias  

5- Identificar alguns processos da gestão do conhecimento utilizados pela 

cooperativa para entender questões isomórficas institucionais 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

            A preocupação das organizações é estar bem economicamente, e legitimar 

suas práticas de gestão para tentar a sobrevivência no ambiente institucional. Sendo 

assim, este trabalho pretende contribuir com os estudos organizacionais voltados ao 

campo institucional, e tentar aproximar essa importante abordagem com a gestão do 

conhecimento, que na maioria das vezes não são estudas de forma integrada.  

Em se tratando do institucionalismo, este por sua vez, é uma tendência que 

tem demostrado ser um importante instrumento de estudo para que as empresas 

consigam a sobrevivência nesse ambiente técnico, e tonar suas práticas de gestão 

algo cada vez mais permanente, e que por meio dessas práticas haja uma 

contribuição para que ela consiga tornar-se sustentável no campo organizacional. 

Visto que, a sobrevivência no ambiente institucional parte da premissa de que a 

partir do momento em que a organização consiga legitimar algo, passa-se pela 

interpretação de que determinado processo é o certo e em sequência a esse 

processo a empresa ganha poder de agência, na qual, poderá muitas vezes ser um 

processo inovador no qual outras empresas tentarão imitar (DIMAGGIO; POWELL, 

1983). 
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Diante dos fatos de que a organização precisa tornar suas práticas de gestão 

legitimadas para que haja a possibilidade de melhorar seu desempenho 

organizacional, é que a gestão do conhecimento poderá ser um fator que venha a 

contribuir para que a empresa consiga legitimar essas práticas e criar poder de 

agência em relação a gestão do conhecimento, para que assim a instituição venha a 

se destacar de seus concorrentes, visto que, de acordo com Lastres (2013) a gestão 

do conhecimento e da informação são ferramentas que poderá melhorar o 

desempenho organizacional e proporcionar um desenvolvimento econômico. Visto 

que, por meio de uma gestão voltada a informação a organização incorpora ações 

relacionadas a mudanças em que visa desenvolver a gestão em uma nova realidade 

institucional (LASTRES, 2013). 

O desenvolvimento desta pesquisa envolvendo gestão do conhecimento e 

institucionalização tem como premissa procurar entender o ambiente institucional 

tanto interno como externo de uma organização financeira, que tem como finalidade 

otimizar alocação de recursos financeiros, tanto próprios como de terceiros, e nesse 

processo de gestão o capital intelectual para essas tais finalidades no processo de 

negociação tem um importante papel. E nesse processo de analisar o ambiente 

institucional essa pesquisa servirá como um parâmetro para entender como ocorrem 

certos fenômenos que motivam organizações do mesmo ramo de negócios obterem 

as mesmas práticas de gestão, mesmo estando distantes umas das outras em se 

tratando de fatores territoriais. 

Sendo assim, tona-se válido verificar como as cooperativas de crédito Sicredi 

União Paraná São Paulo que está localizada em várias regiões do Brasil tem 

trabalhado a gestão do conhecimento e informação, já que o capital intelectual tem 

se tornado um fator que poderá trazer resultados satisfatórios a organização. 

Diante dessas informações, esta pesquisa tem como tentativa procurar 

contribuir para demonstrar alguns fatores que poderá beneficiar as organizações por 

estarem desenvolvendo estratégias que proporcione a gestão do conhecimento e 

informação no campo organizacional e a necessidade das organizações 

institucionalizarem essas práticas para tentar desenvolver em seu capital intelectual, 

habilidades que venha possibilitar o melhoramento da capacidade organizacional. 

 

2 CAPITULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
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Esse capítulo tem como propósito apresentar por meio de uma revisão 

literária conceitos voltados a gestão do conhecimento e informação na perspectiva 

do ambiente institucional, sendo assim, será descrito também as principais 

definições do institucionalismo. 

O objetivo de abordar a gestão do conhecimento e informação no ambiente 

institucional é com o intuito de verificar se as organizações têm contribuído 

atualmente com uma política administrativa voltada a gestão do conhecimento, ou 

seja, se as instituições têm trabalhado por meio de uma cultura que propicie a 

legitimidade do conhecimento nas organizações. 

 

2.1 DEFINIÇÕES E TIPOS DE CONHECIMENTO  

 

O processo cognitivo humano é decorrente da capacidade de homens e 

mulheres em criar ou compor várias representações mentais e processos 

imaginários, a partir de memórias baseadas em sensações, sentimentos e ideias, 

resultantes de estímulos que o ser humano recebe no ambiente no qual está 

inserido. O conhecimento humano é, portanto, formado a partir de todas essas 

operações mentais vis-a-vis essas observações percebidas no universo simbólico-

social (SANTOS; SOUZA, 2010). 

Apesar da ênfase de Santos e Souza nos processos cognitivos, e portanto, 

individuais da construção do conhecimento, Edmondson (1999) salienta que o ato de 

compartilhar conhecimento é um processo social, e realizado, na maioria dos casos, 

em comunidades práticas e por grupos de trabalhos. De acordo com esse 

entendimento, o conhecimento baseado no mundo e nas coisas está condicionado 

por meio de contextos fornecidos pelos ambientes geográfico, ecológico e cultural. O 

papel desses contextos ambientais é o de produzir e também reproduzir 

determinadas formas sociais. Claro que, mesmo social, o aprendizado e o 

compartilhamento do conhecimento não são processos sempre conscientes. São 

também processos que possuem dimensões inconscientes e realizadas por meio de 

observações e explanações de visões de mundo e de valores das pessoas dentro do 

grupo social (EDMONDSON, 1999).  

Já que o conhecimento além de ser transmitido de forma consciente é 

também transmitido por pessoas de um mesmo grupo de forma inconsciente para 
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Mcdermott (1999), esse compartilhar de conhecimento possui um envolvimento que 

faz com que uma determinada pessoa, tenha a possibilidade de acompanhamento 

do pensamento de uma outra, para que haja uma compreensão da situação em que 

está sendo vivenciada (MCDERMOTT, 1999).  

Essa compreensão em que o ser humano passa a obter por meio do 

conhecimento é explicado por Moresi (2001), como um objeto de estudo voltado 

para a filosofia e a epistemologia, na qual, tinha como parâmetro a contemplação ao 

conceito e identificação para o crescimento pessoal, para que consequentemente 

houvesse aumento da sabedoria e satisfação do indivíduo (MORESI, 2001). 

Diante da explicação de Moresi de que o conhecimento parte de princípios 

filosóficos e epistemológicos, com o passar dos anos Castells, 2006, relata que o 

conhecimento que era aplicável apenas para o ser, passou a se relacionar também 

ao fazer, com esse fato elimina-se a exclusividade da satisfação pessoal, para se 

tornar um bem de dominação pública (CASTELLS, 2006). 

Por muito tempo se falou sobre a questão do conhecimento, no entanto 

raramente se chegava a uma definição concreta sobre o assunto. Na verdade, com 

o passar do tempo percebeu-se que o conhecimento é na verdade algo que pode 

ser observado por meio do aprendizado e experiência, um fato a ser demonstrado, e 

difícil de ser explicitado. As primeiras tentativas de estruturação do conhecimento 

vieram da Europa durante o século XVIII, esse movimento voltado a sistematização 

do conhecimento ocorreu a partir do movimento da criação das Escolas e da 

Enciclopédia, em que tinham por objetivo converter as experiências em 

conhecimento, com isso passou-se a gerar receitas de como fazer as coisas e 

consequentemente a criação de metodologias (CAVALCANTI; GOMES, 2001).  

Muitos autores tentaram definir de forma clara e objetiva o que se pode 

entender como ciência, e de acordo com vários fatores a definição mais precisa é 

encontrada no livro de Trujillo Ferrari, no qual é expressado a Metodologia da 

ciência, para o autor a ciência é uma sistematização do conhecimento, ou seja, “um 

conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de 

certos fenômenos que se deseja estudar”. Dessa forma pode-se entender que o 

fator conhecimento está atrelado as questões metodológicas, que trata as variadas 

formas de conhecimento, sendo assim, ao se falar da questão do conhecimento, 

além do cientifico ele também pode ser explicado e entendido por outros tipos na 

qual é definido como o conhecimento popular, que muitas vezes é denominado 
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como senso comum, não tem muita distinção do conhecimento científico, o que os 

diferencia é a forma, o modo, o método e até mesmo o instrumento que se deseja 

conhecer, e adquirido de forma espontânea de geração em geração entre os seres 

humanos (MARKONI; LAKATOS, 2003, p. 85). 

 Ainda de acordo com os autores, além do conhecimento cientifico e popular, 

há o conhecimento filosófico e o religioso. O filosófico, tem em seu ponto de partida 

as hipóteses que poderão ser submetidas pela observação, é um conhecimento que 

se baseia por meio de experiências e dificilmente da experimentação, se baseia pelo 

esforço da razão ao questionar problemas humanos, discernindo do certo ou o 

errado. Em se tratando do conhecimento religioso, este por sua vez, se baseia com 

questões relacionados a doutrina, que envolve proposições sagradas (MARKONI; 

LAKATOS, 2003). 

Desse modo ao se tratar de questões relacionadas ao conhecimento verifica-

se que é um assunto que proporciona uma interdisciplinaridade, visto que, para 

todas as áreas, ocorre uma construção do conhecimento. 

Diante desse fato Piaget fala que o conhecimento possui uma função 

biológica, que aparece por meio de uma ação e que é essencialmente voltado ao 

operacional e ligada a mudanças e transformações, são estruturas tratadas como 

cognitivas, em que a evolução ocorre pela interação que o ser tem com o meio 

ambiente com certa evolução para níveis mais superiores. (TRINDADE; PRIGENZI, 

2002). 

 Trindade e Prigenzi (2002), abordam que há uma relação entre dimensões 

epistemológicas e ontológicas do conhecimento. Para o autor a epistemologia 

envolve o conhecimento tácito “de natureza contínua, analógica, e transmitido por 

linguagem pessoal pouco formalizada e sistematizada”, e o conhecimento explícito 

“ao contrário, de natureza digital, é transmitido com mais facilidade por uma 

linguagem formal e sistematizada”, esse conhecimento está atrelado as informações 

arquivadas, bem como em bancos de dados. Em se tratando da dimensão 

ontológica, esta tem por objetivo compartilhar e desenvolver o conhecimento “como 

ação pessoal em um grupo social ou em uma rede digital”. Sendo assim, diante 

desses fatos para os autores Nonaka e Takeuchi (1997), cria-se uma compreensão 

de geração de se tornar possível a criação de novos conhecimentos (TRINDADE; 

PRIGENZI, 2002, p.10). 
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Desse modo, a dimensão ontológica, o pressuposto essencial é que o 

conhecimento é criado somente por indivíduos, e esse conhecimento criado pelos 

indivíduos, corresponde à criação do conhecimento organizacional que é entendida 

como um processo que amplia nas organizações, efetivando como parte da rede de 

conhecimentos de uma instituição. Em se tratando da dimensão epistemológica, o 

homem faz uma reflexão sobre o conhecimento no qual é algo produzido por ele 

mesmo, com base nas etapas de seu desenvolvimento e de seus limites (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

Para Marconi; Lakatos (2003) um fato considerado novo, ou até mesmo uma 

descoberta, pode acarretar o princípio de uma nova teoria. Ao longo de toda a 

história, pode ser verificado que vários conhecimentos de indivíduos que 

observaram determinados fenômenos descreveram fatos, que muitas vezes 

encontrados ao acaso e, a partir de estudos, possibilitou a produção de teorias 

importantes (MARCONI; LAKATOS 2003). 

 

2.2 PROCESSO DE INFORMAÇÃO  

 

Com o impacto causado pela evolução da tecnologia da informação na 

sociedade, e todas essas modificações ocorridas no modelo econômico, as 

instituições tem tentado desenvolver práticas de gestão que proporcione sua 

permaneça nesse ambiente de incertezas. Desse modo, é necessário estruturar e 

proporcionar o desenvolvimento da informação para que seja gerado novos 

processos e novas formas organizacionais (PIRES; LOPES; VALLS, 2013).  

Partindo dos pressupostos de que a informação pode proporcionar novos 

processos e novas formas organizacionais. Porter & Millar (1985) acredita que 

dificilmente alguma instituição irá escapar dos efeitos da revolução que a informação 

tem causado nos últimos anos. Para os autores cada vez mais torna-se necessário 

que os gestores invistam em recursos voltados a tecnologia da informação, pois ela 

tem se tornado um mecanismo tão importante como os recursos humanos, visto que, 

é por meio dessas informações recebidas que irá depender o fracasso ou o sucesso 

das tomadas de decisões, tanto pelos representantes como pelos colaboradores. 

Diante disso, verifica-se que a informação se tornou um elemento indispensável para 
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estabelecer nas organizações, possibilidades de atingir seus objetivos e 

proporcionar um aumento da competitividade.  

No entanto de acordo com as autoras, Pires, Lopes e Valls (2013), para que a 

informação proporcione o alcance dos objetivos esperados é necessário que se 

tenha um registro das informações, visto que, são processos fundamentais para que 

estabeleça o cumprimento da missão e objetivos, que a instituição se propõe a 

alcançar, bem como a melhoria dos processos organizacionais. Dessa forma, é 

imprescindível que a informação esteja disponível em momento adequado, pois a 

manipulação adequada dessas informações possibilitará a instituição obter com 

mais eficácia o desenvolvimento organizacional.   

Para que haja desenvolvimento organizacional por meio de uma gestão que 

possibilita o processo de informação, a organização deve disponibilizar essas 

informações de maneira adequada, precisa, clara, oportuna, consistente e 

principalmente que tenha um valor significativo, e que seja transmitida em um 

contexto organizacional, que proporcione benefícios em sua aplicação, tal como 

fator de apoio, o fator sinergia, como também aprendizagem organizacional 

(JÚNIOR; GUIMARÃES; JEUNON, 2014).  

Desse modo, pode-se concluir que a questão do aprendizado organizacional, 

e a valorização do capital intelectual, estabelecem um dos principais fatores a serem 

respeitados pelas organizações contemporâneas, visto que, o homem tem deixado 

de ser apenas um fator de produção, para desempenhar funções estratégias e 

melhorar o desempenho industrial por meio das informações recebidas, ou seja, o 

ambiente organizacional passou de uma produção totalmente industrial para um 

ambiente voltado a planos estratégicos com base na informação (JÚNIOR; 

GUIMARÃES; JEUNON, 2014).       

Por quase todo o século XX o ambiente institucional era marcado pela 

industrialização, após esse período com inúmeras transformações e mudanças, a 

era industrial deu espaço ao período marcado pela informação. Dessa forma, para 

que haja um desenvolvimento, é necessário não repetir as mesmas coisas do 

passado, e além de verificar processos de industrialização, é importante ter como 

base o conhecimento, no qual permite a possiblidade de criar e inovar em ambiente 

altamente complexo. Neste sentido, os processos de gestão e estratégias passam a 
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se tornar mais evidentes para que a organização se mantenha em evolução e auto 

renovação, obtendo como principal insumo uma gestão que propicia a participação e 

a informação. Sendo assim de acordo com os autores, o fator informação passa a 

ser o principal processo para se chegar ao conhecimento e sucessivamente a 

possibilidade de inovação (LEONARD; BASTOS, 2014) 

Com base na citação de Leonard e Bastos (2014) que afirmam que para que 

haja o conhecimento é necessário que se propicie um ambiente de informação. 

Davila, Fraga, Diana e Spanhol, (2013) abordam que a criação do conhecimento, se 

origina pela informação, para eles “a informação é um conjunto de dados 

contextualizados com relações entre si e dotados de relevância e significado. ” 

Mediante esses fatos, unicamente após utilizar a capacidade cognitiva para 

processar a informação, que o ser humano terá a capacidade de obter 

conhecimento, e após a utilização desse conhecimento na prática, irá ocorrer a 

transformação desse em competência. (DAVILA; FRAGA; DIANA; SPANHOL 2013, 

p. 03). 

Lastres & Albagli (1999) afirmam que por mais que tenha indícios de que o 

trabalho vivo não é mais considerado como um recurso produtivo fundamental para 

a organização, pelo fato de serem eliminados devido a automação crescente do 

processo de produção, as autoras contrapõem dizendo que o “trabalho (vivo) 

investe-se de uma centralidade ascendente na dinâmica e nas estratégias de 

acumulação contemporâneas ” (LASTRES; ALBAGLI, 1999, p. 15). 

 Para as autoras, essa centralidade do trabalho é desenvolvida no exato 

momento em que a informação, passa a atuar, como uma força produtiva 

determinante para melhorar o processo organizacional, e mediante esses fatos as 

organizações deixam de pensar apenas no fator matéria-prima, para verificar com 

maior intensidade o uso da informação, para melhorar o processo produtivo, sendo 

assim, para a obter uma maior valorização do capital-informação, por parte das 

instituições e proporcionar a criação do conhecimento( LASTRES; ALBAGLI, 1999).  

No entanto para Leonard e Bastos (2014), para que a instituição tenha a 

possibilidade de propiciar a criação do conhecimento, deve partir do princípio de 

desenvolver modelos de gestão no qual tem como principal foco a criação de 

informação, visto que, para os autores, para que consiga desenvolver nas 
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organizações uma gestão que proporcione a criação do conhecimento, antes de 

tudo é necessário a criação da informação.  

Baseado no tema da informação e conhecimento, Escrivão e Silva (2013),vão 

mais além, para os autores, há uma grande distinção entre informação e 

conhecimento, pois o conhecimento é algo que é adquirido ou criado, a partir do 

acesso às informações, dessa forma, para eles, o que ocorre nas organizações é o 

desenvolvimento da criação da informação e não do conhecimento, sendo assim, 

para que se tenha o princípio de uma gestão voltada a gestão do conhecimento é 

necessário que as instituições primeiramente priorizem a informação.  

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O conhecimento quando bem gerenciado pode se tornar um capital ilimitado, 

sendo assim, desenvolver sua administração de forma eficaz tem sido algo 

desafiador para muitas instituições. O termo gestão do conhecimento, é uma 

expressão bem recente que possui no mínimo três categorias. A primeira expressão 

é atribuída por Karl Wiig, que, no ano de 1986, fez o uso pela primeira vez, da 

expressão Knowledge Management nos Estados Unidos. A segunda é orientada por 

Takeuchi & Nonaka no qual no ano de 1987, desenvolveram e lideraram um grupo 

de pesquisadores para entender as pesquisas realizadas por Polanyi e tentar aplicá-

la nas organizações. Durante esse mesmo período, na Suécia, ocorreu a terceira 

expressão desenvolvida por Kar-Erik Sveiby que estudava estrategicamente fatores 

sobre a gestão dos recursos do conhecimento e indicadores para verificar os ativos 

intangíveis nas organizações empresariais (SOUSA,2014). 

Ainda de acordo com Souza (2014), esses estudos sobre gestão do 

conhecimento propiciaram a outros pesquisadores estudar sobre o tema, e os 

efeitos que o mesmo pode causar nas organizações. Dentre os iniciadores desse 

estudo no Brasil, está José Cláudio Cyrineu e Jayme Teixeira Filho, que buscavam 

desenvolver suas teorias com o propósito de aprimorar as já existentes, procurando 

estabelecer um vínculo desse estudo com a realidade e quais as necessidades das 

instituições quanto a esse assunto.  
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Com base na evolução e nos avanços sobre as pesquisas em gestão do 

conhecimento nos negócios organizacionais, Francini (2002), verificou que além da 

contribuição da informação da tecnologia e da comunicação para seu 

desenvolvimento, a gestão do conhecimento tem sido um instrumento que tem 

propiciado uma ligação com diversas áreas do conhecimento dentro das 

organizações, visto que, o conhecimento gerado dentro das organizações é algo 

multidisciplinar, visto que é necessário que essa competência organizacional 

alcance um limiar nas diversas áreas que a compõe para que assim consiga 

alcançar seus objetivos.      

Desse modo de acordo com a teoria de Francini (2002), em que a gestão do 

conhecimento envolve questões relacionadas à tecnologia, informação e 

comunicação Dalkir (2011), coloca que a gestão do conhecimento é um sistema na 

qual envolve pessoas, processos e tecnologia, e que caso essa estrutura seja bem 

desenvolvida, poderá obter criação de valores por meio da inovação. No entanto 

para que haja essa inovação é necessário promover dentro da organização um 

aprendizado organizacional continuado, ou seja, criar memórias organizacionais com 

o compartilhamento de informação e por meio dessas valiosas lições aprendidas ter 

conhecimento de como essa informação será aplicado dentro de cada processo 

organizacional.  

Ainda de acordo com a autora a variedade de disciplinas que se associa à 

Gestão do Conhecimento tem demonstrado que esta área conta com conhecimentos 

de origens de diferentes áreas como é o caso da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação.  Sendo assim, embora nem todos estejam voltados de forma positiva 

com relação a Gestão do Conhecimento, outros visualizam a Gestão do 

Conhecimento como uma forma de aumentar o âmbito das atividades que os 

profissionais de Biblioteconomia e Ciência da Informação podem desenvolver 

(DALKIR, 2011). 

 Desse modo, o fato da gestão do conhecimento ser um tema capaz de ser 

utilizado nas diversas áreas, e possibilitar o aumento da informação, esse tema pode 

ser tratado também como algo que possibilita o melhoramento do fator econômico 

da organização. Sendo assim, o conhecimento passou a ser discutido dentro das 

organizações e tratado também como economia do conhecimento. O conceito 

economia do conhecimento foi definido por Drucker (1969) por se tratar de um tema 
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utilizado em qualquer campo ou fonte, para estimular o desenvolvimento econômico 

organizacional (GUILE, 2008).  

Sendo assim, o conhecimento passou a adquirir um novo papel, e toda essa 

transformação envolvendo o conhecimento dentro das organizações possibilitou a 

mudança de uma economia voltada ao fator de produção para uma economia de 

serviços, significava, pois, a partir do momento em que o conhecimento de alguma 

forma sistemática propicia a transformação aplicada dos recursos, para melhorar o 

processo de produção pode-se dizer que o conhecimento, não é mais apenas o 

trabalho, e sim uma fonte de valor (BELL, 1974). 

Nesse contexto de complexidade e mudanças no setor econômico constata-

se que as instituições devem estar atentas ao ambiente institucional e desenvolver 

as práticas gerenciais que venha a proporcionar capacidades superiores acima das 

dos seus concorrentes. Desse modo, investir em tecnologia e informação para gerar 

conhecimento tem sido algo que diversas organizações têm encontrado para tentar 

superar esses novos desafios (NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007).   

Ainda no mesmo pensamento de que o conhecimento tem feito parte do 

desenvolvimento da economia avançada e como um processo de produção, Castells 

(1996), vai mais além, para o autor o conhecimento proporciona uma geração, um 

processamento e também a transmissão de informações, em que tem transformado 

a terra, o trabalho e o capital como fonte importante da produtividade e poder. Para 

o autor, a questão do conhecimento como fator de produção é global e em redes, e 

que tem como propósito a valorização da tecnologia da ciência como algo voltada a 

tecnologia da informação e comunicação – TIC, em que seu impacto na sociedade 

não só concentra -se na contribuição da tecnologia intelectual para proporcionar o 

desenvolvimento da economia, a TIC também proporciona capacidade de 

armazenamento de memória e uma velocidade de transmissão da informação 

(CASTELLS, 1996). 

Izerrougene (2010) cita que, com base no aspecto econômico do 

conhecimento, o trabalho é inserido em um mundo comunitário, para ele esse 

mundo é compartilhado e formado pela capacidade que o ser humano tem de se 

relacionar com seu semelhante, a qual, tem a probabilidade de se transformar em 

redes humanas de cooperação, e a informação acaba assumindo uma dimensão 

expressiva que constitui a vida social. 
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 Dessa forma, a economia do conhecimento se define como uma 

transformação estrutural que se expande em uma totalidade por meio da importância 

da externalidade de informação, na qual poderá proporcionar a instituição saberes 

organizacionais. Essa informação que deriva em conhecimento, consequentemente 

poderá proporcionar à organização a possibilidade de uma inovação, em que 

proporcionará a expectativa para uma acumulação de capital (IZERROUGENE, 

2010). 

Pode-se dizer também que a gestão do conhecimento surgiu como uma 

resposta em agregar valor à informação e melhorar o fluxo de interação em todos os 

setores da organização, de modo a propiciar que a organização tenha condições de 

se manter sustentável (SOUSA, 2014). 

Sendo assim, de acordo com Dalkir, (2005) para que haja esse 

desenvolvimento da informação para transformar em conhecimento, é necessário 

que se tenha o princípio desse conhecimento, ou seja, a criação de conhecimento, 

na qual, é constituído, por meio de um processo social entre indivíduos na qual, a 

transformação do conhecimento não é apenas um processo unidirecional, mas sim 

interativa e em espiral. Para a autora existem quatro modos de conversão do 

conhecimento.  

1- A partir do conhecimento tácito em conhecimento tácito: o 
processo de socialização. 
2- A partir do conhecimento tácito em conhecimento explícito: o 
processo de externalidades. 
3- A partir de conhecimento explícito em conhecimento explícito: o 
processo de combinação. 
4- A partir do conhecimento explícito em conhecimento tácito: o 
processo de internalização. (DALKIR, 2005, p. 53). 
 

Sendo assim, com base na citação de Dalkir essa interação entre o 

conhecimento tácito e o explicito resulta no processo de SECI, que sucede em 

quatro modos do conhecimento. Esses modos de conhecimentos de acordo com 

Nonaka & Takeuchi, são, a socialização em que prevê uma transmissão do 

conhecimento tácito em que proporciona uma conversão de tácito para tácito, esse 

processo ocorre por meio de compartilhamento das experiências entre os indivíduos 

de um mesmo grupo. A externalização que proporciona a conversão de tácito para o 

explicito, é um processo considerado articulado por meio de metáforas, conceitos, 

hipóteses, analogias e modelos. Em se tratando da combinação, essa é 

caracterizada na conversão de explicito para explicito, por meio de processos de 
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sistematização, esse processo ocorre com conhecimentos já explicitados, no qual as 

pessoas conseguem acesso por meio de computadores, documentos, redes e 

reuniões. Já a internalização favorece a conversão de explicito para tácito por meio 

da manifestação do conhecimento explícito ao conhecimento tácito. Todo esse 

processo é tratado pelos autores como a espiral do conhecimento, no qual ocorre 

um processo de transformação da informação em conhecimento (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

 

Quadro 1 - Espiral do Conhecimento 

 

Fonte:  NONAKA; TAKEUCHI, (1997, p. 80). 

 

Diante dessas informações sobre a espiral do conhecimento ainda de acordo 

com os autores, os indivíduos adquirem conhecimento movimentando-se por meio 

de ciclos entre o conhecimento implícito e o explícito, ou seja, são observadas 

informações codificadas, adquiridas de forma verbal, de documentos e experiências 

vivenciadas por meio da observação com os outros indivíduos, este processo de 

aprendizado pode ser estabelecido como socialização, que pode ser também ser 
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determinado como um método de proximidade com pessoas mais experientes 

(NONAKA;TAKEUCHI, 1997). 

Partindo da premissa de que o conhecimento é alcançado por meio de 

experiências, com outras pessoas, Freire e Spanhol (2014, p.11) abordam, que o 

“conhecimento é subjetivo e estético, e é constituído a partir de um processo 

relacional e criado por meio da prática. Sendo assim, seja por experiência ou 

observação, o conhecimento é o resultado da relação entre sujeito e objeto”. Diante 

dessas informações os autores colocam que há uma diferenciação em se tratando 

de conhecimento, para eles, o conhecimento explícito, é produzido pela 

comunicação, conhecido como declarativo, “que pode ser como o nome já diz, 

declarado, descrito, codificado para transformar-se em conhecimento organizacional. 

” Já o conhecimento implícito é produzido pela ação, isto é, construído por meio de 

uma “memória procedural, constituída das habilidades e hábitos enraizados na rotina 

diária” (FREIRE; SPANHOL, 2014, p. 11). 

Para os autores, Borho, Neto e Lima (2012, p. 252), o conhecimento pode ser 

reproduzido como resultado de um processo que se apodera das informações.  “As 

informações podem ser consideradas a base de criação, como também uma forma 

para comunicar e armazenar o conhecimento. ” Eles descrevem que o conhecimento 

partindo de sua essência é individual, no que se torna complexa a sua descrição. “O 

processo de transformação de dados em informação e desta em conhecimento 

depende de um processo cognitivo de apropriação e de representação. ” Dessa 

forma, para que haja a criação do conhecimento tona-se importante analisar as 

experiências relacionadas aos valores e do ambiente cultural no qual as pessoas 

estão envolvidas. O processo que possibilita a identificação como também a 

classificação do conhecimento organizacional não é corriqueira, no entanto as 

possibilidades de impulsionar no uso coletivo são grandes.  

Ainda de acordo com os autores, a gestão do recurso chamado de 

conhecimento, pode ser estabelecida como um conceito integrado de intervenção, 

na qual são analisadas a oportunidade de criação, de controle, como também de 

desenvolvimento da sua base operacional. Sendo assim, o recurso conhecimento 

pode ser considerado como um objeto na qual pode ser documentado e recuperado 

através das tecnologias de informação e de comunicação. (BORHO; NETO; LIMA, 

2012). 
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Embora frequentemente os termos informação e conhecimento, tenham sido 

usados de forma semelhante, existe uma distinção entre eles. “A informação 

proporciona um novo ponto de vista para interpretação de eventos ou objetos, que 

torna visível os significados previamente invisíveis ou ilumina conexões 

inesperadas”. Desta forma, a informação se torna um processo fundamental para 

que seja extraído e construído o conhecimento, sendo assim, parte do pressuposto 

que a informação é um fator capaz de produzir conhecimento. Diante desses fatos 

percebe-se que “a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento 

é criado pelo mesmo fluxo de informação” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 56). 

Desse modo, Dalkir (2005) explica que a gestão do conhecimento é uma 

gestão coordenada na qual envolve pessoas, processos, tecnologias e estrutura 

empresarial. Essa coordenação organizacional busca desenvolver uma gestão 

voltada a criação de valor por meio do uso do conhecimento e inovação. No entanto 

esse processo de criação de valor e eficiência organizacional, apenas de torna 

possível no instante em que a organização trabalhe com o compartilhamento de 

informação, e a criação do conhecimento, visto que, por meio das informações 

adquiridas poderá ocorrer melhoramento nas práticas organizacionais e 

consequentemente uma aprendizagem organizacional e criação do conhecimento.  

A criação do conhecimento não é um processo sequencial, irá depender de 

“interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e explícito”, dessa forma 

as organizações devem produzir e desenvolver ferramentas, estruturas e modelos 

para que seja formulado o compartilhamento do conhecimento (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008, p.56). Para os autores,  

{...} O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, 
números ou sons, e compartilhado na forma de dados, fórmulas 
cientificas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações de 
produtos ou manuais. O conhecimento tácito, por outro lado, não é 
facilmente visível e explicável. Pelo contrário é altamente pessoal e 
difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento 
dificultoso. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 19) 

 

O conceito do conhecimento tácito e explicito citado pelos autores é tratado 

por Polanyi (1966), de forma semelhante, porém em outras palavras, para a autora, 

todo conhecimento é disseminado do conhecimento tácito, ela pressupõe que esse 

conhecimento não é algo facilmente expressado de forma formalizada, tornando - se 

assim de difícil comunicação. No entanto em se tratando de conhecimento explícito, 
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este por sua vez pode ser codificado, em que expõe formas formais e linguística, de 

fácil transmissão e de se armazenar, é um conhecimento que pode ser exprimido 

por palavras ou algoritmos, dessa forma é um conhecimento que tem sido codificado 

e reconstruído (POLANYI, 1966).  

Toda essa transformação da informação em conhecimento, na qual cita os 

autores Nonaka & Takeuchi, e também Polanyi, são fatores que poderá contribuir 

para que haja a gestão do conhecimento nas organizações, visto que, para se obter 

conhecimento precisa-se da informação, para que na sequência seja transformada 

em uma administração voltada a gestão do conhecimento. Pois de acordo com 

Amaral; Ribeiro; Sousa (2007), a gestão do conhecimento tem o propósito de 

proporcionar a informação, pois não há como desenvolver gestão do conhecimento 

nas organizações sem que haja informação entre os participantes do grupo 

organizacional (AMARAL; RIBEIRO; SOUSA, 2007). 

Para os autores a gestão do conhecimento pode ser definida como um meio 

sistemático de proporcionar possibilidades de criar, manter e estimular uma 

organização de forma com que ela utiliza a melhor forma o conhecimento adquirido 

para atingir um bom nível de desempenho organizacional. Visto que a gestão do 

conhecimento tem por objetivo tanto permitir a criação como também a partilha do 

conhecimento, pois a gestão do conhecimento trata do conhecimento de forma 

global dentro da organização, em que traz ferramentas para o desenvolvimento de 

todas as áreas existentes na empresa (AMARAL; RIBEIRO; SOUSA, 2007). 

Dalkir (2005) também define a gestão do conhecimento como algo sistêmico 

de gerenciar o conhecimento, pois trata de um gerenciamento que envolve pessoas, 

tecnologias e processos estruturais da empresa na busca de criação de valor “por 

meio da reutilização do conhecimento e inovação. Para a autora a gestão do 

conhecimento envolve vários níveis como individuais e organizacionais; estratégico 

e operacionais; formais e informais”, e todos esses níveis tem como objetivos lidar 

com questões de gerenciamento do intangível que venha a ser o conhecimento 

(DALKIR, 2005, p.3). 

Lemos (1999), aborda que esse reconhecimento da gestão conhecimento 

como um recurso intangível na economia, refletiu diretamente no setor de produção 

e serviços, ou seja, houve uma transição da produção de bens materiais para uma 

produção que envolve a distribuição de informação e conhecimento. Para o autor, 

esses acontecimentos têm possibilitado nos últimos anos, um crescimento relativo 
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do setor de serviços e indústrias. Diante dessa nova realidade as empresas 

avançaram de forma estratégica, investir em educação empresarial e   treinamento 

para melhorar sua força de trabalho, no que tem refletido em uma valorização do 

conhecimento organizacional (LEMOS, 1999). 

Ainda de acordo com o autor, gerir conhecimento, é uma das alternativas para 

desenvolver o capital intelectual das organizações, visto que para ele essas 

escolhas em valorizar o capital intelectual, compõe uma estratégia empresarial de 

permanecer no mercado integrado a um ambiente institucional competitivo (LEMOS, 

1999). 

O capital intelectual na qual é abordado por Lemos como sendo um fator que 

pode proporcionar benefícios a organização, também é citado por Tapscott, (1997), 

para ele este capital intelectual é a soma do conhecimento de todos os participantes 

de uma organização, em outras palavras é a capacidade mental coletiva, como 

também a “capacidade de criar continuamente e consequentemente valor a 

organização”. De acordo com o autor o capital intelectual encontra-se em três 

formas e três lugares distintos, ou seja, para ele a “forma de conhecimento está 

dentro da cabeça de cada pessoa, ” a forma com que o “conhecimento adicional é 

gerado quando as pessoas se relacionam e compartilham o seu conhecimento. ” E 

por último ele coloca que uma outra forma de conhecimento está “armazenado em 

livros, revistas, jornais, fotografias, desenhos, fitas, discos, CD, CD ROM, bases de 

dados, etc.” (TAPSCOTT 1997, p.37).          

Com base nessa nova teoria, em que tem atribuído a gestão do conhecimento 

em um fator econômico, foi possível identificar duas correntes com base na 

produção e gestão do conhecimento. A primeira normativa sustenta que o 

conhecimento pode ser gerenciado e controlado, essa afirmação se sustenta pelo 

fato de que o conhecimento pode ser visto como um bem que poderá encontrar fora 

do indivíduo, ou seja, o conhecimento pode se tornar algo no qual as organizações 

tem a possibilidade de estocar, manipular como também transferir de um indivíduo 

para o outro por meio de tecnologias da informação e comunicação. No entanto a 

outra regulamentação, que pode ser considerada interpretativa, ressalta que a 

natureza tácita e o início do conhecimento são socialmente construídos a partir da 

interação dos indivíduos, considerado dinâmico e extensivamente arraigado por 

meio de práticas organizacionais (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2009). 
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Com base nessas normativas que aborda o conhecimento como algo 

controlável e estocado, mais que por outro lado, parte da premissa de ser 

constituído por meio de uma interação entre indivíduos. Rocha (2000) afirma que 

surge o conceito de uma nova economia que se baseia em uma gestão do 

conhecimento, porém esse desenvolvimento econômico não está baseado apenas 

na consequência de mais e mais informação, e sim relacionado ao desenvolvimento 

de um mecanismo que uma sociedade pode estimular, ou seja, a capacidade dos 

indivíduos de criar e aplicar conhecimentos.  

Ainda de acordo com o pensamento da autora, a informação e o 

conhecimento contribui para o crescimento e desenvolvimento organizacional, visto 

que, a produção e distribuição da informação é uma atividade considerada 

econômica, e porque as práticas de utilização do conhecimento melhoram a 

produtividade, e consequentemente a qualidade dos bens e serviços (ROCHA, 

2000). 

De acordo com lastres (1999), essa revolução informacional que coloca a 

informação como um fator importante nas organizações, trata de uma revolução 

tecnológica seguida pelos mesmos ideais da Revolução Industrial. No entanto, a 

revolução na qual tem ocorrido no atual momento, é uma revolução muito mais 

ampla, com propósitos que vai além da revolução industrial, visto que, constitui de 

certa forma um anúncio de uma nova civilização em potencial, pós-mercantil, que 

tem como um dos seus principais propósitos a transferência das máquinas, para 

uma valorização das funções cerebrais abstratas na qual tem sido o foco dessa 

revolução informacional.  

Para a autora essa transferência de valorização do capital intelectual 

consequência fundamental procura deixar de lado a manipulação humana para o 

desenvolvimento da informação e do conhecimento. Diante disso, a informação e 

conhecimento passam a ser considerados como papéis visíveis e estratégicos na 

nova ordem estabelecida pelas instituições, na qual se baseia novas oportunidades 

de crescimento empresarial (LASTRES, 1999). 

Dessa forma instituições que estabelecem uma gestão que proporciona o 

desenvolver das habilidades cognitivas e habilidades comportamentais, dos 

trabalhadores podem conferir as organizações atributos únicos e específicos, e 

eleva-la a um fortalecimento. Essas ações organizacionais têm suas origens na 

prospecção do ambiente organizacional, em busca de informações relevantes para 
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compreender o mercado e a consciência da importância do proporcionar 

aprendizagem organizacional para seu capital humano, poderá obter melhoras de 

seus negócios e produtividade, por meio da geração do conhecimento (NETO; 

BARBOSA; PEREIRA, 2007).   

Partindo da premissa de que o conhecimento é um recurso que pode 

melhorar a produtividade organizacional, na obra sociedade pós- capitalista descrito 

por Drucker (1993), o conhecimento é comparado a um contexto de uma revolução 

gerencial, visto que para o autor, conhecimento é sinônimo de gerenciamento eficaz, 

em que a gerencia de uma organização é responsável pela aplicação do 

conhecimento. Para o autor nos dias atuais, ao tratar de questões do conhecimento, 

este por sua vez, tem se tornado um recurso significativo, visto que os recursos 

tradicionais como, terra que são recursos naturais, mão de obra e o capital, 

tornaram-se secundários, visto que podem ser adquiridos facilmente, desde que haja 

conhecimento.    

Diante das informações com relação ao recurso conhecimento, Davenport e 

Prusak (1998) explicam que o conhecimento é resultante da informação que são 

consequências de um conjunto de dados. Dessa forma para os autores a informação 

são dados, que se tornam importantes e relevantes para a aquisição do 

conhecimento, sendo assim, o conhecimento só poderá ser gerado no momento em 

que é reconhecido pelas pessoas por meio de um conjunto de informação, na qual 

consequentemente essa informação será aplicada em suas ações do cotidiano. 

Sendo assim, o conhecimento após ser expandido através de meios físicos como 

também virtuais, acaba se tornando uma informação ou um conjunto delas, que 

após serem desintegrados torna-se um conjunto de dados, sendo assim para os 

autores o conhecimento relaciona-se ao uso inteligente da informação, na qual 

poder ser avaliado de certa forma, por meio da qualidade das ações ou decisões 

tomadas no dia a dia das decisões gerenciais. 
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Quadro 2 - Hierarquia de transformação de dados em informação e 

conhecimento. 

 

Fonte: Adaptado de Davenport e Prusak (1998). 

 

De acordo com as afirmações de que o conhecimento é fator importante para 

o desempenho organizacional, é necessário obter uma compreensão do que venha 

a ser a gestão do conhecimento, e para obter tal entendimento, é necessária uma 

compreensão sobre dados, informação e conhecimento, conforme citado por 

Davenport e Prusak, (1998). Sendo assim, na mesma linha de pensamento dos 

autores Dalkir também aborda que as organizações necessitam obter dados, 

informações para consequentemente obter a possibilidade de gerar o conhecimento, 

diante disso, de acordo com a autora: 

Dados: Um conjunto de fatos distintos e objetivos sobre os eventos. 
Informações: Uma mensagem, geralmente sob a forma de um 
documento ou de um alarme audível ou visível. Conhecimento: Uma 
mistura fluido de experiências, valores, informação contextual 
enquadrado, e uma visão especializada que fornece uma estrutura 
para avaliar e incorpora novas experiências e informações. Origina-
se e é aplicada na mente dos conhecedores. Nas organizações que 
muitas vezes se torna embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em organizacional rotinas, processos, 

práticas e normas. (DALKIR, 2005, p.48) 
 

Além das informações sobre dados, informações e conhecimento para tentar 

entender fatores que proporciona a gestão do conhecimento, é necessário também 
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entender a criação de um conhecimento, ou seja, em que consiste a teoria da 

criação do conhecimento, na qual é abordada pelos autores Nonaka e Takeuchi 

(1997).  

Essa teoria abordada no livro “Criação de Conhecimento na Empresa”, busca 

examinar os mecanismos e os processos nos quais é criado o conhecimento. Esses 

mecanismos não explicam de que forma as mentes produzem ideias, ou seja, como 

novos conhecimentos são produzidos, e sim o que fazer para facilitar a criação 

destes conhecimentos, visto que, os autores reconhecem que trata de algo abstrato 

(ESCRIVÃO; SILVA, 2011). 

Para os autores, o conhecimento é algo que não tem como ser criado do 

nada, sendo assim, é necessário um lugar que contribua com a informação, por 

meio da interpretação, no qual é fundamental que se crie um contexto, ou seja, um 

ambiente dinâmico de interação, que permita a possibilidade de se criar, 

compartilhar e disseminar o conhecimento. A esse mecanismo que tem como 

principal objetivo a questão do conhecimento é conhecido como BA, que os autores 

explicam que é um fator que, 

{...} fornece a energia, a qualidade e o local para a conversão do 
conhecimento ocorrer através da espiral do conhecimento. 
Ele é o espaço de compartilhamento na organização onde as 
relações emergem, possibilitando esse compartilhamento de tempo e 
espaço através da experiência direta, formando um contexto de 
linguagem comum entre os participantes do processo SECI. 
(ESCRIVÃO; SILVA, 2011, p. 05) 
 

Esse contexto organizacional, no qual é citado pelos autores, pode ser física, 

como em um escritório, uma sala própria para desenvolver negócios, como também 

pode ser virtual, como e-mail, teleconferência e outros. Vale ressaltar que para que 

ocorra esse procedimento, faz-se necessário que haja compartilhamento de 

informações entre dois ou mais indivíduos na organização (ESCRIVÃO; SILVA, 

2011). 
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3 PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO  

 

Os atributos acerca da teoria institucional tem sido um importante instrumento 

de estudo da análise de verificação de como as instituições desenvolvem suas 

habilidades e aumentam sua legitimidade aos olhos dos stakeholders. Ou seja, 

como essas empresas aumentam sua capacidade de sobreviver em um ambiente 

altamente competitivo, já que as organizações têm a responsabilidade de estar em 

constante inovação (JONES, 2010). 

No entanto Tolbert e Zucker relatam que antes de 1940, as organizações não 

eram reconhecidas por sociólogos como um fenômeno social, merecedoras de 

estudos próprios e mais aprofundados. Os estudos organizacionais só foram 

possíveis através dos trabalhos de Robert Merton e de seus discípulos, realizados 

após os anos de 1940. Anteriormente, as organizações eram consideradas como 

fonte de problemas que geravam desigualdade social e desvio social como também 

relações intercomunitárias e outros atributos que impossibilitavam uma análise nas 

organizações como tal (TOLBERT; ZUCKER, 1996). 

Dessa forma, atualmente, para entender o funcionamento de uma 

organização, é necessário antes de tudo compreender o ambiente social na qual ela 

está inserida, e conforme citado por Tolbert e Zucker (1996) sobre os estudos 

organizacionais, que não eram considerados como fenômenos sociais. Amarante 

(2013) relata que por volta dos anos de 1940 e início de 1950, os estudos 

organizacionais não associavam e muito menos levavam em conta os fatores 

externos e a sociedade como foco de sua análise. A importância do conceito de 

ambiente organizacional se deu a partir dos resultados dos estudos da teoria geral 

dos sistemas, em que coloca a sociedade como um fator importante para entender o 

ambiente institucional na qual a organização está inserida (AMARANTE, 2013).  

Whitley (1992) afirma que a teoria institucional tem sido considerada uma das 

principais abordagens de entendimento dos fenômenos organizacionais. Essa 

abordagem tenta explicar como as dimensões sociais e culturais podem influenciar 

na estrutura organizacional. Além de levar em consideração às abordagens 

econômicas, de acordo com as características do ambiente institucional de cada 

país, as diferenças organizacionais estão relacionadas com as diferenças 
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ambientais e a forma de como as organizações se adapta ao meio (WHITLEY, 

1992). 

Por volta de 1960, os estudos organizacionais passaram a incluir 

considerações sobre as forças do ambiente e as influências que ocasionavam na 

determinação da estrutura, dessa forma, as organizações passaram a ser explicadas 

por supra - organizacionais, e buscar uma adaptação às demandas do ambiente. 

Essa perspectiva centralizava sua atenção no proveito dos tomadores de decisões, 

que mantinham uma autonomia e um poder institucional sobre as demais 

organizações (TOLBERT; ZUCKER, 1996). 

Pode se dizer que a teoria institucional foi uma continuidade dessa revolução 

que se iniciou nos anos de 1960, quando se deu início a teoria dos sistemas abertos. 

No entanto no início dessa revolução foi considerado apenas o ambiente técnico, em 

que as organizações eram consideradas eficientes e eficazes por meio do seu 

processo de trabalho, porém durante a década de 70, os pesquisadores descobriram 

por meio de estudos que outros fatores como sociais e culturais também causavam 

um poderoso impacto nas organizações, sendo assim, a partir daí, deu-se início aos 

estudos que hoje é conhecido como o ambiente institucional, esse estudo é 

caracterizado, por elaborações de normas, e também por exigências em que as 

organizações devem seguir, caso queiram alcançar apoio e legitimidade do 

ambiente (SCOTT, 2008). 

Com base no pensamento do autor em que a as instituições passaram a ser 

visualizadas como sistemas culturais e sociais, as organizações passaram também a 

ser percebidas e compostas por elementos que podem ser definidos como 

regulativos, normativos, e também cultural-cognitivo, que associado aos recursos, 

proporciona uma forma de estabilidade e significado para a vida social como um 

todo (SCOTT, 2008). 

Ainda de acordo com Scott (2008), há uma diferença entre normas e valores, 

sendo assim, enquanto os valores determinam algo desejável, isto é, o que deve ser 

feito, as normas designam como devem ser feitos. Dessa forma, ao se falar em 

sistema normativo, este por sua vez, ao mesmo tempo em que procura definir 

objetivos, possibilita também definir os meios corretos para alcançá-los. Ao tratar de 

assuntos relacionados a normas e valores, verifica-se que algumas normas e 

valores se aplicam a toda a sociedade de um modo geral, enquanto outras se 

destinam apenas a um determinado grupo de atores.  
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A concepção cultural-cognitiva confere a legitimidade às organizações, no 

qual implica em um fortíssimo valor simbólico na medida em que se tornam aparente 

no ambiente em que as organizações estão inseridas. Diante desse fato pode-se 

dizer que no pilar regulatório, uma organização torna-se legítima na medida em que 

ela é criada e operada a partir do cumprimento de pré-requisitos legais. Em se 

tratando do pilar normativo a organização só se torna legitima se estiver de acordo 

com aspectos morais da sociedade na qual ela está inserida. E por fim, ao falar do 

pilar cultural-cognitivo, a legitimidade da organização apenas é alcançada por meio 

da chamada consistência ou coerência cognitiva. Dessa forma o que pode ser 

considerado como evidência de legitimidade varia de acordo com que tipo de 

elementos tais instituições são privilegiadas, como também com quais audiências ou 

autoridades são consultadas (SCOTT, 2008). 

Mediante esses fatores de compreender a importância de estudar uma 

organização levando em consideração a percepção do contexto organizacional 

como um todo, é que o institucionalismo por volta de 1970, como já mencionado, 

passou a despertar interesse entre os estudiosos. Esses interesses se deram pelo 

fato de entender o porquê existem organizações da mesma segmentação 

semelhantes entre si, mesmo que estas estejam distantes umas das outras, e do por 

que e como são criadas regras, as leis e os sistemas normativos e reguladores 

existentes nas organizações (SCOTT, 2008). 

A partir dos estágios iniciais do ciclo de vida organizacional, há várias 

diversidades de abordagem e forma das estruturas culturais e estratégias, e na 

medida em que essas organizações crescem, estabelece um campo inexorável com 

relação a homogeneização. E para obter um melhor conceito e entendimento do 

processo de homogeneização, este por sua vez pode ser verificado por meio de uma 

análise macroinstitucional, por meio dessa análise é possível perceber uma 

mudança estrutural, no qual é definida como isomorfismo organizacional. Essa 

explicação e esse entendimento por meio do isomorfismo é possível “constitui um 

processo restritivo que força uma unidade de uma população a se assemelhar às 

outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais” 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983, p.119).  

Sendo assim, o isomorfismo é compreendido como um processo de 

homogeneização das estruturas organizacionais, e quando o campo organizacional 

está no início da estruturação é apresentado de formas diferenciadas, no entanto, na 
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mediada que se tornam mais elaborados, essa diversidade vai concedendo espaço 

para a homogeneização (AMARANTE, 2013). 

Essas similaridades que ocorrem entre instituições, determinadas como 

isomorfismo, é um processo limitador, que obriga uma unidade populacional a se 

assimilar a outras unidades, que estão envolvidas em um mesmo conjunto de 

condições ambientais. Diante disso, o isomorfismo é um conceito determinante na 

compreensão da política e rituais de muitas organizações modernas. Essa 

modernidade organizacional em que há competitividade por melhores recursos e 

consumidores, tem se tornado um fator primordial para manter-se no mercado de 

forma sustentável (PECI, 2006).  

Diante do fato de que as organizações não competem apenas entre si, mais 

também por seus recursos e consumidores, e pelo poder de legitimação 

institucional, tanto pelo ajustamento social como pelo econômico, Meyer (1979) e 

Fernnell (1980) afirmou que existem dois tipos de isomorfismo, o institucional e o 

competitivo. O isomorfismo institucional tem sido uma ferramenta importante para o 

entendimento da política e dos rituais que percorre uma vasta parte da vida moderna 

organizacional. O isomorfismo competitivo pressupõe uma racionalidade sistêmica 

que evidencia a competitividade de mercado, a mudança do nicho, como também 

uma medida de ajustamento, que devem ser analisados com mais relevância em um 

mercado na qual existe uma livre e aberta competição (DIMAGGIO; POWELL, 

1983). 

Ao tratar de isomorfismo este não é definido por não - mudança e não – ação, 

no sentido de não haver capacidade de agência. É consentido a um determinado 

padrão social que tem como pressuposto elucidar a escolha de tal ação. Dessa 

forma, homogeneização ou o isomorfismo, não deriva de um ato impensado, mais 

de pontualidades provenientes da concordância de determinada ação, que por ser 

tratada como legitima é reproduzida na pratica social pelos agentes, na qual a 

consolida como protótipo institucionalizado, por permitir que a escolha seja desejável 

e viável (SILVA; FONSECA; CRUBELLATE, 2010). 

Em se tratando de teoria institucional, as organizações trabalham em 

conformidades as regras, as leis e questões normativas como também por questões 

culturais, em que confere a legitimidade das organizações. No entanto de acordo 

com Scott (2008) estudos recentes sobre as perspectivas da teoria institucional 
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configura um processo mútuo, continuo e dialético da construção da teoria 

institucional.  

De acordo com essa perspectiva a descrição estabelecida entre agência e 

estrutura e, por conseguinte entre a organização e o ambiente institucional, torna-se 

mais compreendia se observada a partir do âmbito da ótica da recursividade, que 

neste caso vem a ser as respostas organizacionais dentro do ambiente institucional, 

visto que, não pode ser esclarecida de acordo a uma lógica de casualidade direta e 

unilateral, que está compreendida entre pressões institucionais e respostas 

organizacionais. Neste caso é importante levar em consideração o papel de agência, 

que permite uma escolha de resposta não apenas do ambiente como também as 

expectativas e objetivos do ambiente interno (AMARANTE, 2013). 

Assim como Giddens (1984), Selznick (1992) também associa agência à 

intencionalidade. Porém essa intenção é aspecto que deve ser considerado, no 

entanto, não é aceitável explicar a capacidade de agência. Dessa forma considera – 

se que agência não define apenas na intenção que os indivíduos apresentam em 

realizar as coisas, contudo, na sua habilidade em realizar determinadas coisas em 

primeiro lugar, o que para os autores implica a relação de poder. (SILVA; 

FONSECA; CRUBELLATE, 2010). 

Como resultado do processo de identificação pelos quais uma organização se 

torna parecida ou semelhantes uma das outras o isomorfismo organizacional foi 

identificado por meio de três processos, o isomorfismo coercivo, o mimético e o 

normativo (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

A tática relacionada ao isomorfismo coercivo, uma organização adota 

determinados tipos de valores e normas na qual ela é coagida e pressionada, por 

outras organizações ou pela sociedade de modo geral a adotar determinadas 

praticas. De acordo com os aspectos legais provenientes dos órgãos 

governamentais a existência de um ambiente jurídico comum influencia diversos 

aspectos da estrutura governamental bem como a composição comportamental. 

Esses fatores provocam na organização um profundo impacto voltado a um sistema 

racionalizado como também complexo, em se tratando de direito contratual, em que 

há uma certa exigência que os controles organizacionais necessários respeitem os 

compromissos legais (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Ainda de acordo com DiMaggio e Powell (1983) o isomorfismo coercivo as 

organizações sofrem pressões de outras organizações das quais dependem, tanto 
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nos aspectos formais como informais, essas pressões são advindas dos aspectos 

culturais da sociedade em que atuam as organizações. Essas pressões na qual a 

organização pode sofrer, é advinda de convites para se associar por conspiração, 

porém há circunstância que a exigência de determinadas mudanças é uma resposta 

direta de determinação governamental. 

De acordo com esses fatores em que a organização necessita respeitar os 

compromissos legais influenciados pelo isomorfismo coercivo, Pfeffer e Salancik 

(1978), discutiram que as organizações vinculadas a essas interdependências não 

administráveis utilizam o poder mais forte do sistema social e de seu governo para 

eliminar suas dificuldades como também ordenar suas necessidades. Eles 

observaram também que os ambientes construídos por meio políticos não 

experimentam de forma direta as consequências de suas ações, e aplicam as 

decisões políticas a todas as classes organizacionais, em que torna essas decisões 

menos adaptáveis e menos flexíveis. 

Diante da premissa de todas as classes organizacionais aplicarem as 

mesmas ações Meyer e Rowan (1977), argumentam que na mediada que há uma 

certa dominação dos estados, como também de grandes organizações, as 

estruturas organizacionais coincide cada vez mais as regras institucionalizadas e 

legitimadas pelo Estado e no Estado, em consequências a esses acontecimentos as 

organizações se tornam cada vez mais homogêneas de acordo com certos domínios 

e se organizam em tornos de rituais de acordo com instituições maiores. 

Ao se tratar de processos institucionais de isomorfismo, este por sua vez não 

é derivado apenas de uma autoridade coercitiva, as incertezas do ambiente 

institucional, também é um fator que proporciona uma poderosa força que instiga a 

imitação. Além do fator incerteza, esse processo também ocorre quando as 

tecnologias organizacionais são mal compreendidas e os objetivos ambíguos. A 

partir desses pressupostos verifica-se que devido a esses fatores as organizações 

se espelham em outras organizações, e partir dessas imitações na economia da 

ação humana, o comportamento mimético acaba sendo algo considerado, quando 

uma organização enfrenta problemas imprecisos e soluções pouco claras (MARCH; 

OLSEN, 1976) 

Para Jones (2010), o isomorfismo no âmbito mimético, as instituições de 

forma intencional imitam outras instituições para aumentar sua legitimidade, 
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principalmente em se tratando de ambiente altamente competitivo e incerto, em que 

há uma necessidade de aumentar as chances de sobrevivência.  

Nesse processo de imitação na qual foi relatado, na maioria das vezes a 

organização imitada, não tem o conhecimento de que está sendo copiada, e nem 

querem que tal fator ocorra, no entanto ela acaba sendo uma fonte conveniente de 

práticas, que a empresa imitadora pode utilizar. Esse modelo de isomorfismo pode 

ser expandido de forma não intencional, pode ocorrer de modo direto, como também 

por meio de transferência ou a rotatividade de funcionários e de forma explicita, 

como por firmas de consultoria ou assessoria de negociações industriais 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983) 

Outro fator que pode ocorrer imitações no qual foi observado por Alchian 

(1950), é a questão da inovação, para muitas instituições a inovação ocorre por 

modo consciente, no qual a organização foi em busca de pesquisa e desenvolveu 

seu próprio produto ou processo, no entanto, há também aquelas que inovam de 

forma inconsciente por adquirirem de forma inesperada alguns atributos não 

procurados e únicos, em que na atual circunstância, mostram-se apenas em partes 

a responsabilidade do sucesso.  Além da inovação consciente e inconsciente há 

também as copias entre instituições dessas inovações, para o autor muitas 

instituições tentarão desenvolver cópias de produtos ou processos de caráter único, 

em que acarretará a procedências do processo de inovação-imitação. Esse 

processo ocorre como um aspecto ritualístico, em que as empresas adotam 

inovação para aumentar sua legitimidade, e para validar que estão pelo menos na 

tentativa de melhorar as condições de trabalho.  

Por meio de todo esse fenômeno ocorrido no ambiente institucional, em que 

ocorre constante imitações entre empresas, proporcionando a homogeneidade, a 

estrutura organizacional provém do fato de que as novas instituições seguem 

modelos das antigas organizações, diante disso, os administradores buscam de 

forma ativa modelos para uma base de construções, modelos esses considerados 

poderosos, pois, de acordo com as mudanças estruturais essas são facilmente 

observadas, diferentemente das políticas e estratégias organizacionais, já que há 

uma certa dificuldade em serem notadas. Esse processo de isomorfismo em relação 

à forma administrativa geralmente se espelha em organizações do mesmo campo 

institucionais percebidas como mais legitimas ou bem-sucedidas (KIMBERLY, 1980). 
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Outra fonte na qual as organizações se assemelham umas às outras ao longo 

do tempo é relacionado ao conceito de isomorfismo normativo, visto que de forma 

indireta são adotados normas e valores de outras organizações, em que de certa 

forma passam a obter visões semelhantes (JONES, 2010). 

O isomorfismo normativo é proveniente principalmente da profissionalização, 

por meio de lutas coletivas para definir condições e métodos de trabalho, como 

forma de controlar a produção e de estabelecer a legitimidade cognitiva na 

autonomia ocupacional que os integrantes da organização exercem por meio de 

seus cargos.  Enquanto vários profissionais dentro de uma organização podem se 

diferenciar um dos outros, pode também ocorrer de apresentam semelhanças em 

suas contrapartes profissionais em relação a outras organizações. Há casos em que 

o poder profissional é conferido pelo estado ou criado por atividades profissionais. 

Um mecanismo que estimula o isomorfismo normativo é a seleção de pessoais 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Em se tratando de profissionalização, há existência de dois aspectos, que 

neste caso vem a ser fontes importantes para o isomorfismo. Um dos aspectos é o 

fato da educação formal e a legitimação se assegurar em uma base cognitiva gerada 

por especialistas universitários. O outro aspecto e a questão do crescimento e a 

composição de redes profissionais que percorrem as instituições das quais se 

propagam rapidamente. Para o autor, tanto as universidades como as instituições de 

formação profissionais, são importantes para o desenvolvimento de normas 

organizacionais. Outro veículo relevante para a publicação e definição de regras 

normativas diante do comportamento organizacional e profissional, são as 

associações profissionais e de investigação, que neste caso desenvolve os 

indivíduos a ocupar posições semelhantes em várias organizações (PERROW, 

1974).  

Portanto, há também identificação de características que predestina os tipos 

de mudança isomórficos, sendo assim para Tatto (2005, p. 46) com base no nível 

organizacional indica que,  

{...} (a) quanto mais dependentes são as organizações, mais 
parecidas elas se tornam; (b) uma maior centralização no suprimento 
de recursos, maior a dependência das outras organizações; (c) 
quanto maior a incerteza, mais as organizações tentarão copiar 
modelos bem sucedidos; (d) quanto maior a ambigüidade das metas, 
maior a probabilidade das organizações imitarem as bem sucedidas; 
(e) quanto maior a participação dos membros das organizações em 
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associações profissionais, maior a similaridade entre as 
organizações. Ao nível do campo organizacional ocorreria o seguinte 
quadro: (a) quanto mais o campo depende de um recurso único, 
maior o isomorfismo; (b) quanto maior a interação do campo com o 
Estado, maior o isomorfismo; (c) quanto menor o número de 
organizações modelo, mais rápido é o isomorfismo; (d) quanto maior 
a incerteza tecnológica, maior o padrão de isomorfismo; (e) quanto 
maior o profissionalismo no campo, maior o isomorfismo. 
 

De acordo com Coraiola e Machado-da-Silva (2008), o isomorfismo, não 

submete a um fenômeno totalizante, ou até mesmo unitário. Ele é definido por uma 

pluralidade de práticas, modelos e estruturas amparados em maior ou menor 

intensidade, por determinado conjunto de organizações, que tem como tendência o 

crescimento organizacional na medida em que essas práticas atingem legitimidade. 

Essas práticas são subjugadas por definições e interpretações compartilhadas pelos 

indivíduos, essas práticas que acabam se tornando parecida uma com as outras, 

são práticas que podem ser compartilhadas tanto na sociedade como nas 

organizações  

Com base nas práticas institucionais do isomorfismo, Tatto (2005) coloca que 

os institucionalistas mais do que contestar a importância da competição, salientam, a 

instabilidade histórica e inter-social aos regimes competitivos e o papel das 

instituições na constituição que visa regular as normas organizacionais destes 

regimes. Dessa forma, verifica-se, que os institucionalistas procuram agregar e de 

certa forma aumentar o escopo explicativo das teorias organizacionais. Ou seja, 

entre eles ocorrem discussões para analisar o ambiente técnico, a partir daí verificar 

a harmonia e complementaridade dessas abordagens técnica e institucional, e 

consequentemente verificar se são adequadas ou não.  

 Portanto, de acordo com os institucionalistas,  

{...} as teorias organizacionais clássicas negligenciam um aspecto 
importante, a legitimação da estrutura formal. As normas não são 
valores gerais, mas elas existem muito mais específicas e poderosas 
no conjunto de regras, entendimentos e significados, anexados à 
estrutura social. As normas institucionalizadas, portanto, 
transformam-se em mitos que passam a fazer parte, implicitamente, 
dos conceitos de eficiência, eficácia e modernidade. Esse processo 
ocorre através das profissões, programas e técnicas incorporadas 

pela organização. (TATTO, 2005, p. 46) 

A partir dos conceitos levantados sobre a teoria institucional, pode- se dizer 

que há diferentes combinações e influências que proporcionam mudanças, sendo 
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assim, equiparável ao estágio de institucionalização, encontra-se a influência que o 

ambiente externo proporciona a organização. Esse fenômeno é observado devido a 

homogeneização organizacional que ocorre, na medida em que algumas práticas 

são difundidas e institucionalizadas, sendo assim, no caso da gestão do 

conhecimento não é diferente, visto que, muitas organizações têm tentado obter 

essa prática de gestão com o intuito de melhorar seu capital intelectual 

(KUNIYOSHI, 2008). 

 

3.1 PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Com base nas considerações no qual foi relatado que toda prática social 

tende a se institucionalizar pelos movimentos de homogeneização ocorridos entre as 

organizações, a gestão do conhecimento também é um fator que tem estado 

inserido na lógica capitalista, ou seja, com base em alguns pressupostos a gestão 

do conhecimento tem propiciado que um processo de transformação do 

conhecimento transforme em um produto, ou em um processo inovador dentro da 

organização, que é gerado pelo trabalho intelectual. De acordo com essa nova lei de 

valor almejado pelas organizações o conhecimento pode ser considerado como um 

fator importante que possibilita as organizações obter um processo de 

institucionalização do conhecimento para melhorar seu desempenho organizacional 

(JACOMETTI; et all 2004). 

Diante do fato de proporcionar práticas de gestão do conhecimento nas 

organizações, percebe-se que há uma necessidade de integração entre setores nas 

empresas, dessa forma o compartilhamento de informações tem se tornado uma das 

práticas a ser utilizadas dentro das organizações. Sendo assim, é que muitas 

organizações têm procurado trabalhar com programas de gestão do conhecimento, 

para tentar tornar seus processos eficazes e atingir resultados esperados 

(JACOMETTI; et all 2004). 

Sendo assim, na busca de compreender os impactos causados pela gestão 

do conhecimento nas dimensões organizacionais, é que essa nova forma de gestão 

passa a ser um processo importante para compreender os métodos, e os modelos 

de como as organizações devem se estruturar na busca de atingir melhores 
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resultados, desempenho na produtividade, bem como a eficiência e eficácia 

organizacional, para a sobrevivência e sustentabilidade de seus negócios 

(KUNIYOSHI, 2008). 

Ainda existe uma lacuna de quais estratégias e quais tipos de procedimentos 

as empresas podem institucionalizar, ou integrar um programa de gestão do 

conhecimento dentro de uma organização. Esse esforço contínuo para identificar, 

tem como proposito tentar verificar como que diferentes tipos de organizações 

poderiam estar preparadas para adquirir, integrar como também transferir seu 

conhecimento. No entanto devido os estudos em relação a gestão do conhecimento 

dentro das organizações ainda ser recente, poucas pesquisas acerca desse 

assunto, tem sido capaz de acompanhar sua institucionalização, por mais que 

alguns estudos existentes têm demostrado a necessidade de implantação da gestão 

do conhecimento (Will, 2008). 

Outro estudo sobre a institucionalização da gestão do conhecimento, foi 

realizado por Chinowsky e Carrillo (2007), os autores pesquisaram quais estratégias 

deveriam ser usadas para romper barreiras e promover dentro das organizações 

iniciativas de aprendizagem, para eles essas duas estratégias seriam possíveis 

soluções para a implantação do programa gestão do conhecimento e como 

demonstrar aos funcionários os benefícios que esse programa poderá proporcionar 

as organizações e promover políticas por meio de iniciativas de comunicação, para 

os autores a uma necessidade de promover um mandato corporativo onde todos os 

participantes se tornam motivados a desenvolver práticas de gestão do 

conhecimento (CHINOWSKY; CARRILLO, 2007). 

Outros estudos sobre gestão do conhecimento foram realizados pelos autores 

Douglas (1986); Garfunkel (1967); Hasselbladh e Kallinikos (2000), para eles a 

implantação e exploração sobre a gestão do conhecimento demanda um certo grau 

de fechamento ao ser realizado por meio de institucionalização. Esse processo 

acontece no momento em que as ideias, intenções e a forma de ações a um 

determinado caso sejam incorporados gradativamente por meio de artefatos 

duráveis em que as estruturas estáveis de significação podem incluir fatos como 

histórias, rotinas, procedimentos, equipamentos, tecnologias e assim por diante.  

Sendo assim, quando essas estruturas citadas, como verificar as rotinas, os 

procedimentos, os equipamentos e as tecnologias, são acolhidos como peças 

discutidas da realidade organizacional, esses fatos tornam- se institucionalizados e 
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em consequência utilizados como ferramenta cognitiva pelas pessoas, para que as 

práticas aceitas passam a dar sentido em suas relações e consequentemente a 

possibilidade de torna-se possível a institucionalização da gestão do conhecimento 

(DOUGLAS, 1986; GARFINKEL 1967; HASSELBLADH; KALLINIKOS, 2000).   

Whitley, (1992), explica que o institucionalismo tem se tornado relevante para 

o entendimento desse novo processo de gestão voltada ao conhecimento pois de 

acordo com o autor, essa abordagem, explica de que forma as dimensões sociais e 

culturais, podem ajustar-se as ações praticadas pelas instituições, como também a 

estrutura organizacional de como as organizações irão se adaptar para 

desenvolverem políticas de desenvolvimento da gestão do conhecimento. 

Essa política de desenvolvimento voltada a uma nova forma de gestão em 

que coloca o conhecimento e a informação como ferramenta de melhoria do 

desenvolvimento organizacional, tornando- se algo legitimo pode acontecer de 

outras organizações utilizarem a mesma prática tornando –se assim empresas 

homogêneas umas às outras. Essa homogeneidade pode ocorrer devido à 

necessidade de se permanecer no mercado como também tornar-se semelhantes 

umas às outras pela categoria de profissionais que exercem a função (MEYER; 

ROWAN, 1977). 

Esse processo de igualdade das estruturas formais entre as organizações, 

que melhor atrai ao processo de homogeneização voltada a gestão do conhecimento 

que se denomina como isomorfismo, parte de um processo na qual é constituído por 

algumas necessidades que força uma organização a se igualar a outras 

organizações. Esses acontecimentos ocorrem por instituições que enfrentam o 

mesmo conjunto de situações ambientais. Dessa forma, a teoria voltada ao 

isomorfismo institucional, pode auxiliar a compreender e desvendar o motivo pelos 

quais algumas organizações do mesmo setor estão se tornando cada vez mais 

homogêneas, ou tentando desenvolver, práticas semelhantes com o intuito de 

permanecer nesse ambiente institucional, procurando dessa forma, uma gestão 

voltada a informação (HAWLEY, 1968). 

De acordo com estudos realizados por Kuniyoshi (2008), sobre a questão da 

institucionalização da gestão do conhecimento nas organizações foi apresentado 

que é necessário que a instituições criem modelos para que seja possível 

institucionalizar a gestão do conhecimento. Um modelo citado pelo autor é o Modelo 

de Maturidade Potencial, de acordo com o autor esse modelo também é conhecido 
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como CMM esse estudo, foi realizado em 2002 por uma equipe de projetos CMMI 

(Carnegie Mellon Software Engineering Institute). De acordo com os estudos da 

CMM, o modelo descreve cinco níveis de estágios evolutivos no qual a organização 

deve gerenciar seus processos. 

1- Inicial: Os processos são ad hoc, caóticos ou raramente 
definidos;  
2- Reaplicável: Os processos básicos são estabelecidos e há um 
nível de disciplina para a condução desses processos; 
3- Definido: Todos os processos são definidos, documentados, 
padronizados e integrados entre si; 
4- Gerenciável: Os processos são mensuráveis pelos dados 
coletados de forma detalhada, para atingir o cumprimento das metas 
e o alcance da qualidade; 
5- Otimizado: O processo de melhoria contínua é adotado e, no 
lugar do feedback (realimentação) quantitativo, o foco está baseado 
em novas ideias e tecnologias. (KUNIYOSHI, 2008, p. 56). 

Sendo assim, com base neste estudo do modelo da maturidade CMM, o autor 

coloca que há uma pretensão em construir um modelo de institucionalização do 

conhecimento, no entanto para a criação desse modelo, é necessário que a 

organização verifique aspectos ligados a cultura organizacional, estruturas, 

processos, liderança e as pessoas ou seja os recursos humanos da instituição. E de 

acordo com esses processos de maturidade para implantação do modelo de 

institucionalização do conhecimento segue abaixo um quadro que apresenta suas 

principais características e a evolução de cada etapa da implantação (KUNIYOSHI 

2008). 

Quadro 3 – Estágio de Maturidade Organizacional da Gestão do 

conhecimento.  

Fase de Maturidade 
 

Descrição 

1- Caótico  Cultura não coerente; 
Tomada de decisão intuitiva; 
Estrutura de liderança vaga; 
Modelo de operações indefinido; 
Alta rotatividade dos empregados. 

2- Ad hoc Múltiplas culturas locais, estruturas de 
liderança e modelos de operações; 
Tomada de decisões locais; 
Alta rotatividade de funcionários, exceto 
nas classes preferidas. 
 

3- Organizado Culturas locais similares; 
Tomada de decisão local, mas baseada 
na estratégia corporativa; 
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Liderança local juntamente com a equipe 
de liderança corporativa; 
Modelo de operações corporativas 
adaptadas para o nível local; 
Base de funcionários estável. 

4- Gerenciável  Cultura corporativa e modelos de 
operações coerentes; 
A estratégia corporativa direciona as 
táticas operacionais; 
A equipe de liderança corporativa, 
fortalece as lideranças locais; 
A base de funcionários é recrutada e 
mantida sob a direção estratégica. 
 

5- Ágil  A cultura se adapta estrategicamente; 
Modelos de operações mudam 
dinamicamente, baseados nas 
mudanças ambientais; 
Os profissionais competem para 
trabalhar pela empresa. 

Fonte: (KUNIYOSHI, 2008, p. 56,57). 

Com base na citação do autor Kunyoshi, que aborda o modelo de maturidade 

CMM de gestão do conhecimento para que este seja institucionalizado pelas 

organizações, Dalkir (2005), também cita modelos de maturidade para a implantação 

da gestão do conhecimento para a autora todos esses modelos de gestão que tem 

como principal tributo o conhecimento, são considerados bons e relevantes para a 

introdução de um eventual processo de implantação da gestão do conhecimento. 

Quadro 4 - Seis Modelos de Maturidade em Gestão do Conhecimento. 

Modelo de Maturidade  
 

Atributos – Chave 

Modelo de Paulk Esse modelo é representado por uma 
adoção voltada às novas tecnologias e 
desenvolvimento de software, ou 
qualquer tipo de processo dentro da 
organização, no qual pode ser 
representado como modelo de mudança 
para implantar novas formas de funções 
de gerenciamento voltado a gestão do 
conhecimento. 

Modelo Fujitsu Proporciona maneiras fáceis e rápido de 
avaliar a cultura de uma organização 
com relação a gestão do conhecimento, 
para que consequentemente, sejam 
fornecidas diretrizes estratégicas, na 
qual permite selecionar projetos - pilotos 
de gestão do conhecimento, e 
consequentemente permitindo um guia a 
empresa que se encontra em estágios 
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mais iniciais ou projetos pilotos focados 
no alinhamento da gestão do 
conhecimento com as estratégias 
corporativas.  

Modelo Infosys Trata - se de um modelo mais específico 
no qual permite diagnóstico de gestão do 
conhecimento, em relação a captura, 
compartilhamento do conhecimento 
como também métricas do 
conhecimento. Possui uma 
especificidade na qual permite a escolha 
de objetivos mais refinados com relação 
a gestão do conhecimento.  

Modelo KPQM DE Paulzen e Perc O modelo KPQM é equivalente ao 
Infosys e também permite a introdução 
elaborada das iniciativas de gestão do 
conhecimento. 

Modelo Forrester Group É um modelo que evidencia como os 
empregados adquirem conteúdos 
relevantes. Sendo assim, é uma maneira 
de introduzir gradativamente os serviços 
de suporte dentro de uma organização. 

Modelo Wenger CoP de Ciclo de Vida Esse modelo também pode oferecer um 
bom indicador da evolução cultural da 
empresa por pertencer a uma coleção de 
redes informais que compartilham de 
forma regular o conhecimento 
estratégico e relevante entre si. O 
modelo também ajuda a identificar 
papéis – chave como também as 
responsabilidades que devem ser 
introduzidas em cada fase. 

Fonte: (KUNIYOSHI, 2008, p.56, 57) 

 

Dessa forma, o processo de institucionalização da gestão do conhecimento é 

implantado de acordo com a cultura organizacional em execução, e as pessoas 

devem estar preparadas e motivadas para esse novo processo, independente do 

setor na qual a organização é atuante, ou seja, seja em uma instituição de ensino, 

financeira, cooperativa e demais setores organizacionais.  

 

4 CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos metodológicos 

empregados na pesquisa, bem como descrever os métodos utilizados e por quais 

motivos tais métodos foram selecionados.  
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A metodologia consiste em fazer o estudo de uma pesquisa baseado em 

procedimentos estabelecidos. Segundo Cruz (2010, p. 81), “a metodologia é 

apresentada como estudo dos métodos ou da forma ou dos instrumentos usados 

para a realização de uma pesquisa cientifica. ” Sendo assim esse capítulo será 

concebido com o intuito de demostrar como será a estrutura de investigação e a 

forma que será obtida as respostas para as perguntas da pesquisa.  

Essa dissertação foi desenvolvida em duas etapas, no qual, em um primeiro 

momento será verificado em publicações acadêmicas e livros, como demais 

materiais que aborda assuntos relacionados a gestão do conhecimento e 

institucionalização. Em um segundo momento será feita a caracterização da 

organização, no qual abordará todo seu histórico bem como a análise dos resultados 

da entrevista e do questionário que será realizada no decorrer da pesquisa de 

campo.  

 

4.1 Método da Pesquisa  

 

Ao ser observado uma prática científica, é evidenciado uma aplicação de 

atividades de caráter operacional técnico. Esse tipo de desenvolvimento de pesquisa 

é realizado por vários procedimentos para em seguida chegar a um resultado. Para 

se chegar a esse resultado de acordo com Severino (2010), são utilizados vários 

procedimentos como,  

Observação de experimentação, de coleta de dados, de registro de 
fatos, de levantamento, identificação e catalogação de documentos 
históricos, de cálculos estatísticos, de tabulação, de entrevistas, 

depoimentos, questionários etc. (SEVERINO, 2010, p. 100) 
 

No entanto toda essa técnica utilizada em uma pesquisa, não é realizada de 

forma aleatória, ao contrário, segue-se um cuidadoso plano de utilização, ou seja, 

cumpre-se um roteiro preciso e um método, sendo assim, toda pesquisa é realizada 

por meio de um processo metodológico de uma prática do método de pesquisa do 

objeto em que está sendo estudado (SEVERINO, 2010). 

No mesmo pensamento de Severino, Demo (1992), descreve o método como 

um estudo dos caminhos, ou seja, os instrumentos que serão utilizados para se 

fazer ciência. No entanto, para o autor, em uma pesquisa científica não é utilizado 

apenas os métodos e técnicas, é necessário que se discuta a problematização, 
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entretanto, por mais que seja necessário a discussão do problema, não se pode 

diminuir a relevância do método para uma pesquisa, pois por mais que seja algo 

instrumental, é indispensável, visto que ajuda a desvendar novos horizontes e a falta 

de um procedimento metodológico para o autor, pode levar a mediocridade fatal 

(DEMO, 1992). 

Para Triviños, (2006) por mais que seja utilizada qualquer técnica é 

necessário que se tenha um bom referencial teórico, para que se tenha força e valor, 

e consequentemente, chegar ao resultado e naturalmente não fuja do que pretende 

ser estudado. No que tange a esse tipo de método é recomendado, devido prestar 

estudos como,  

{...} das motivações, atitudes, valores, crenças, tendências e para o 
desvendar das ideologias que podem existir nos dispositivos legais, 
princípios, diretrizes etc. que à simples vista, não se apresentam com 

a devida clareza. (TRIVIÑOS, 2006, p.160) 

 
Dessa forma verifica-se que o método de análise de conteúdo, pode se dizer 

em alguns casos, que poderá servir como um instrumento de estudo com maior 

profundidade, e que seja algo mais complexo, como é, por exemplo, o método 

dialético, que possibilita uma análise de conteúdo de forma mais profunda 

(TRIVIÑOS 2006). 

Diante disso resume-se que para todos os autores citados, um estudo 

cientifico é realizado por meio de procedimento metodológico, em qualquer tipo de 

pesquisa, visto que, são por meio desses procedimentos que a pesquisa tem a 

probabilidade de se chegar ao resultado mais próximo do esperado. Sendo assim, 

de acordo com as afirmações feitas pelos autores a respeito dos procedimentos 

metodológicos, a seguir serão explanados os procedimentos a serem utilizados 

nessa pesquisa científica, que a princípio, terá como procedimento, descrever sobre 

a gestão do conhecimento e informação partindo do ambiente institucional de uma 

instituição financeira cooperativista, de forma a tentar explorar a literatura específica 

e relacionar de forma teórica o modelo institucional com a gestão do conhecimento.  

Diante dos fatos dessa pesquisa utilizar como base de estudo a teoria 

institucional com a gestão do conhecimento e informação, para entender os 

fenômenos institucionais que ocorrem no ambiente de uma cooperativa de crédito, 

partindo do fator informação, este estudo procura identificar as políticas de crédito 

agrícola e comercial da unidade da cooperativa objeto de estudo. Partindo do 
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pressuposto de que as políticas de crédito é umas das operações mais importante 

da cooperativa, torna-se importante analisa-las, e verificar como a gestão dessas 

informações está sendo institucionalizadas.  

Além de analisar as políticas de crédito da cooperativa em análise, esta 

pesquisa tem como intuito identificar o fluxo de informações que ocorre entre a 

central e a superintendência regional e desta para a unidade da cooperativa em 

estudo. A central na qual é tratada nos objetivos é representada pelo Banco 

Cooperativista, que recebe a denominação de Bansicredi, localizado em Porto 

Alegre RS, após o Banco cooperativista, obter as informações necessárias, 

recebidas pelo Banco Central ou por políticas internas desenvolvidas por meio da 

confederação, estas informações são passadas posteriormente para a 

superintendência regional, que recebe a denominação de SUREG, que está 

localizada na cidade de Maringá PR, no qual é responsável em proporcionar 

assistência para as unidades de atendimentos, que se encontra em vários 

municípios da região de Maringá, Londrina, Astorga e algumas cidades do estado de 

São Paulo. Algumas dessas informações passadas pelo Bansicredi exigem a 

presença dos profissionais tanto da área de crédito agrícola como comercial na 

instituição, que geralmente são representados pelo gerente de Ciclo de Crédito que 

gerencia todo o setor da área de crédito agrícola e comercial ou pelo assessor da 

área de credito rural, como também pelo assessor da área comercial, que tem como 

responsabilidade promover a assessoria da área na qual estejam representando. 

Após passadas todas as informações necessárias, os assessores juntamente com 

os gerentes criam estratégias para repassar essas informações recebidas pela 

Central Bansicredi, que geralmente marcam reuniões em cada região na qual estão 

localizadas as cooperativas, para repassar essas informações para os gerentes 

gerais, gerente administrativo, ou aos funcionários da área de credito rural ou 

comercial, das unidades de atendimentos, atualmente também denominadas como 

agências.  

Posterior à análise de todo esse processo de transmissão da informação, 

essa pesquisa tem como propósito identificar como a superintendência regional 

transforma as informações da central em políticas de crédito agrícola e comercial na 

unidade. Esse objeto de análise é de fundamental importância para a pesquisa já 

que pretende-se verificar como essas políticas são institucionalizadas, em cada 
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unidade de atendimento, partindo do pressuposto de que cada região possuem 

fatores econômicos diferenciados.    

Logo após a análise da gestão das políticas de crédito agrícola e comercial da 

cooperativa de crédito, propõe-se por meio deste estudo, identificar como a unidade 

adota (negocia) tais políticas creditícias. Visto que com a análise desse objetivo, 

consegue-se verificar todo o ciclo de informação da cooperativa de crédito, bem 

como, a forma de como essa gestão é institucionalizada, visto que, esse objetivo 

trata da última fase, já que, é nessa etapa que todas as informações recebidas são 

utilizadas para o consumidor final, no momento da contratação da operação do 

credito agrícola ou comercial.  

Como pode ser verificado, para que um estudo seja desenvolvido, é 

necessário que tenha sido estabelecido de forma clara os objetivos a serem 

seguidos, e além dos objetivos, é necessário que se escolha o método para se 

chegar o mais próximo possível da realidade dos fatos. 

 

4.1.2 Natureza da Pesquisa 

 

Ao desenvolver uma pesquisa científica, o pesquisador possui certa liberdade 

quanto à escolha do método, tendo apenas como requisito alinhar-se aos objetivos 

propostos desenvolvidos pela pesquisa (TOLBERT; ZUCKER 2010). 

Sendo assim, com base na citação de Tolbert e Zucker, quanto à escolha dos 

objetivos alinhado aos métodos em uma pesquisa, o pesquisador pode utilizar 

técnicas qualitativa ou quantitativa, dependendo de quais objetivos queiram ser 

alcançados, ou por muitas vezes, poderá utilizar-se as duas técnicas 

(RICHARDSON 2008). 

No entanto, pelo fato de ser uma pesquisa baseada na teoria institucional com 

a gestão do conhecimento, e por não haver muitos estudos científicos voltado a 

esses dois temas, utilizar uma pesquisa quantitativa poderia prejudicar a qualidade 

de compreensão dos fenômenos, dificultando a interpretação dos aspectos 

subjetivos que proporciona a interpretação dos fatos.  

Desse modo, diante de todos esses aspectos descritos em que a pesquisa 

parte desses dois temas para identificar a institucionalização da gestão do 

conhecimento partindo das políticas de crédito agrícola e comercial de uma 

cooperativa, esse estudo aborda apenas técnicas de natureza qualitativa. 
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A pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa em 
que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam 
ouvem e entendem. Suas interpretações não podem ser separadas 
das suas origens, história, contextos e entendimentos anteriores. 
Depois de liberado um relato de pesquisa, os leitores, assim como os 
participantes, fazem uma interpretação, oferecendo ainda, outras 
interpretações do estudo. Com os leitores, os participantes e os 
pesquisadores realizando interpretações, ficam claras as múltiplas 
visões que podem emergir do problema (Creswell, 2010, p. 209).  
 

Triviños (2006) relata que a pesquisa qualitativa deve ser analisada de acordo 

com os fenômenos que acontece no ambiente institucional, sendo assim, para ele 

essa pesquisa tem como base no pensamento de Bogdan que descreve que “a 

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento–chave ” (TRIVIÑOS, 2006, p. 128).   

Ainda de acordo com o autor a pesquisa qualitativa possui bases 

fenomenológicas como também materialistas e dialéticos, visto que todas ressaltam 

a importância do ambiente para configurar a personalidade os problemas e 

situações existentes, porém apesar da pesquisa qualitativa obter semelhanças 

fenomenológicas, materialistas e dialéticas, há uma diferença entre elas com relação 

a concepção com o meio, visto que, a fenomenológica trata e considera o ambiente 

a partir dos elementos culturais, já a materialista enxerga o meio como uma 

realidade muito mais ampla e complexa, na qual, se distingue por uma base ou 

infraestrutura e até mesmo uma superestrutura, dialeticamente falando, essas 

realidades se relacionam e influenciam-se, pois há uma transformação e uma 

evolução com o passar do tempo. Sendo assim, o pesquisador se torna importante 

na medida em que não se esquece desse tipo de visão ampla e complexa do real 

social (TRIVIÑOS, 2006).   

A pesquisa qualitativa com o apoio teórico baseada no apoio fenomenológico 

torna-se essencialmente descritiva, visto que, as descrições dos fenômenos estão 

cheias de significados que o ambiente lhe outorga e como há uma visão subjetiva 

por parte do pesquisador há uma rejeição de pesquisa quantitativa numérica. Dessa 

forma, na pesquisa qualitativa a interpretação dos resultados se inicia com uma 

totalidade de especulação, na qual, sua base é a percepção de um fenômeno em 

um determinado contexto. Essas interpretações acontecem, por meio de retratos e 

descrições, narrativas, declarações de pessoas acompanhamentos de documentos, 

fragmentos de entrevistas, etc. Sendo assim, para se chegar aos resultados do 

estudo com base em uma pesquisa qualitativa, de acordo com Triviños o pesquisar 
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é uma peça chave, visto que ele que fará as interpretações para se chegar às 

conclusões dos dados que ele pretende alcançar com base em seus objetivos 

(TRIVIÑOS, 2006).   

 

4.1.3 Classificação da Pesquisa  

 

Com relação a classificação da pesquisa, trata-se de um estudo de caso, a 

fim de compreender as políticas de crédito no ambiente institucional de uma 

cooperativa com base na gestão do conhecimento. Sendo assim, de acordo com 

Severino (2010) para que seja desenvolvido um estudo de caso, os dados devem 

ser coletados e consequentemente registrados rigorosamente. Após a realização 

dos registros, deve ser trabalhado e apresentado por meio de relatórios habilitados 

para que haja entendimento sobre o que está sendo estudado.    

Como o estudo trata de uma pesquisa qualitativa, o estudo de caso talvez 

seja um dos mais relevantes. Essa citação de Triviños (2006) é porque para o autor, 

não é uma pesquisa do modelo positivista inclinado a quantificação das informações, 

e sim um estudo voltado ao desenvolvimento de uma investigação, ele o considera 

também como uma “categoria de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se 

analisa profundamente. ” E essa análise parte da interpretação que o autor terá com 

base no conhecimento tácito dos acontecimentos que ocorre em um dado contexto 

(TRIVIÑOS, 2006, p. 133). 

Partindo dessa análise de interpretações dos fenômenos ocorridos no 

ambiente, por meio de um conhecimento tácito por parte dos entrevistados, esse 

método deve ser aplicado não apenas como um método no qual irá contar os fatos 

por meio de história, esse método deve propor uma investigação baseado nos 

pressupostos de Yin (2001), pois para o autor esse método de estudo de caso parte 

de,  

Uma investigação cientifica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto de vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única em 
que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de 
dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidência e 
beneficia-se do desenvolvimento prévio de preposições teóricas para 
conduzir a coleta e análise dos dados. (YIN, 2001, p. 32-33)   
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Diante da citação de Yin (2001), verifica-se que uma pesquisa de estudo de 

caso, permite um estudo desenvolvido de forma a obter um foco temporal, visto que, 

é um estudo que possibilita estudar fenômenos que esteja acontecendo como 

também fatos que aconteceram no passado, e que é de fundamental importância 

para a compreensão da pesquisa, sendo assim, a pesquisa desenvolve um 

levantamento de dados passados conciliando fatos do presente para explicar uma 

situação na qual o estudo se propõe a alcançar por meio de seus objetivos 

propostos.    

 

4.1.4 Técnicas de Coleta de Dados 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, os dados foram coletados através 

de fontes secundárias como artigos, livros, relatórios bancários e sites de portais do 

cooperativismo. Foi utilizado como fonte primária uma entrevista semi-estruturada, 

com vinte e dois colaboradores da cooperativa Sicredi, da área do crédito comercial 

e rural. 

De acordo com Triviños (2006), a entrevista semi-estruturada, é uma das 

principais formas do pesquisador realizar a coleta de dados. É uma entrevista, na 

qual, parte de certos questionamentos básicos, com apoio das diversas teorias e 

hipóteses, na qual é de interesse da pesquisa em questão, e que consequentemente 

proporciona um amplo campo de interrogativas, que se originarão novas hipóteses, 

que surgem na medida que se recebe as respostas de quem está sendo 

entrevistado. Sendo assim, o informante seguindo de forma espontânea a linha de 

seu raciocínio, e de suas experiências dentro do foco principal da entrevista 

colocado pelo entrevistador, inicia-se a participação do informante na elaboração do 

conteúdo da pesquisa.  

De acordo com o autor, as perguntas fundamentais que compõem a 

entrevista semi-estruturada, no enfoque qualitativo, não se originam a priori, elas se 

resultam de toda a teoria que alimenta a ação do investigador, como também, de 

toda a informação colhida sobre o fenômeno social que compõe o tema a ser 

pesquisado. Além de todos esses fatores, o que torna a pesquisa importante, são as 

pessoas entrevistadas, sendo assim, torna-se importante por parte do entrevistador, 
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selecionar com cautela as pessoas que serão entrevistadas, para que as respostas 

possam contribuir de forma eficaz com o resultado da pesquisa (TRIVIÑOS, 2006).   

Após a realização da entrevista, é necessário analisar todas as informações 

obtidas. Sendo assim, para explicar os fenômenos institucionais dos fluxos de 

informação na geração do conhecimento, essa pesquisa terá como base a análise 

de conteúdo.  

De acordo com Triviños (2006), a análise de conteúdo,  

É um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, 
por procedimentos sistemáticos de objetivos de descrição, do 
conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção, recepção (variáveis inferidas das mensagens). 
(TRIVIÑOS, 2006, p. 160)   

Para o autor a análise de conteúdo, é caracterizada com algumas 

peculiaridades essenciais. Uma dessas peculiaridades é de ser um meio para 

estudar as comunicações entre os homens, permitindo atribuir ênfase no conteúdo 

das mensagens. Outra característica importante da análise de conteúdo é a 

interferência, na qual pode surgir através das informações fornecidas com base no 

conteúdo da mensagem. Possibilitando assim, o levantamento de premissas por 

meio dos resultados dos dados que se apresentam por meio da comunicação. E a 

última característica também importante sobre a análise de conteúdo é de ser um 

conjunto de técnicas, visto que se não há clareza deste aspecto o processo de 

interferência acabará se tornando impossível de ser analisado (TRIVIÑOS, 2006).   

 

5 APRESENTAÇÃO DO OBJETIVO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a análise do estudo, ou seja, os 

resultados alcançados por meio do acesso ao campo empírico e dos dados 

secundários. Além disso, a apresentação da análise dos dados, esse capítulo 

também compõe a apresentação da cooperativa de Crédito Sicredi União Paraná 

São Paulo. Essa apresentação contextualiza o histórico do cooperativismo, como 

também da cooperativa e suas características organizacionais com suas 

especificidades administrativas.   
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5.1 COOPERATIVISMO DE CRÉDITO – PROCESSO EVOLUTIVO 

 

O cooperativismo não é algo recente, por mais que tenha ganhado forças nas 

últimas décadas, as suas práticas podem ser verificadas a muitos anos atrás. Diante 

disso, Pinho (1996), relata que, no século passado, começaram a aparecer 

organizações semelhantes às cooperativas, como os grêmios do antigo Egito, 

Orglonas e Tiasas na Grécia, colégios e as sodalistas dos romanos e os ágapes dos 

primeiros cristãos. Na América, os incas e os astecas tinham formas convincentes 

de propiciar um ambiente de solidariedade e cooperação tanto no trabalho como na 

vida em geral. 

Porém ainda de acordo com Pinho (1996), a história do cooperativismo foi 

registrada oficialmente com o surgimento das primeiras cooperativas no início do 

século XVIII, especialmente na Inglaterra e Alemanha, atribuindo-se a primeira 

cooperativa formal à iniciativa de um grupo de trabalhadores, os vinte e oito tecelões 

em Rochdale, (distrito de Lancashire), na Inglaterra, em 1844, cujos princípios se 

tornaram referência para todo movimento cooperativista internacional. 

Para o autor A sociedade, que recebeu o nome pomposo de “Rochdale 

Equitable Pioners Society Limited”, ou, traduzindo, “Sociedade dos Probos Pioneiros 

de Rochdale Limitada”, buscava um meio de melhorar as condições sociais e 

econômicas de seus associados, por meio da inauguração de um “armazém, 

organizado e regido por normas estatutárias que objetivavam” (PINHO, 1996, p.32). 

Essas normas eram ordenadas da seguinte forma:  

a) formação de capital para emancipação dos trabalhadores, 
mediante economias realizadas com a compra em comum de 
gêneros alimentícios; 

b) construção de casas para fornecer habitação a preço de custo; 

c) criação de estabelecimentos industriais e agrícolas com duplo 
objetivo: o de produzir direta e economicamente tudo o que fosse 
indispensável às necessidades dos trabalhadores, e de assegurar 
trabalho aos operários desempregados ou que percebiam baixos 
salários; 

d) educação e luta contra o alcoolismo; 

 e) comercialização (compra e venda) somente a dinheiro, para que 
os cooperados só assumissem compromissos dentro de suas 
possibilidades orçamentárias, e evitando o crédito, que considerava 
um “mal social”; 
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f) cooperação integral. (PINHO 1996, p.32) 

Segundo Guimarães e Araújo (2001, p. 13), os estatutos da sociedade dos 

“Pioneiros de Rochdale, com seus princípios, normas e estrutura organizacional, 

passaram a ser os Fundamentos Doutrinários do Cooperativismo, ” no qual resultou 

nos Princípios Rochdaleanos, onde foram introduzidos os seguintes preceitos de 

comportamento do grupo: 

a) Adesão livre ou “porta aberta”; 
b) Adesão voluntária; 
c) Controle democrático; 
d) Retorno pro-rata das operações; 
e) Vendas à vista; 
f) Juros limitados ao capital; 
g) Educação constante; 
h) Neutralidade política e religiosa; 
i) Pureza e qualidade dos produtos; 
j) Indivisibilidade dos fundos de reserva; 
k) Comércio exclusivo com os associados; 
l) Aspiração a conquistar e cooperativar a organização 
econômica e social mundial. (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2001, p. 13). 

 

Como pode ser verificado, toda organização constitui-se de práticas, regras 

e princípios, que se institucionalizam ao longo do tempo, sendo assim, de acordo 

com Guimarães e Araújo (2001, p.13), no ano de 1895 no Congresso de Paris, 

“nasce a Aliança Cooperativa Internacional (ACI)”, uma entidade que coordena a 

união das cooperativas nos cinco continentes, essa aliança tinha como intuito 

organizar as cooperativas, sendo assim, colocou em votação e aprovação no ano de 

1937 o conjunto homogêneo de 7 princípios, que posteriormente foi reformulado em 

1995 após algumas controvérsias em torno de sua aplicação, esses princípios foram 

elaborados a todas as categorias de cooperativas que surgiram, em Manchester, 

Inglaterra, por ocasião do Congresso Centenário da ACI. Esses princípios 

culminaram na chamada Declaração de Identidade Cooperativa que são:  

1. Adesão voluntária e livre: devem ser abertas a todas as 
pessoas aptas a utilizar seus serviços e assumir responsabilidades 
como associados obedecendo as determinações estatutárias, sem 
discriminações sociais, raciais, políticas, religiosas e de sexo; 

2. Gestão democrática pelos cooperados: são controladas pelos 
seus associados, que participam ativamente na formulação de suas 
políticas e na tomada de decisões através do direito de voto; 

3. Participação econômica dos cooperados: participação dos 
associados na cooperativa, na forma de subscrição e integralização 
do capital social, bem como na participação do resultado da entidade 
cooperativa; 
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4. Autonomia e independência das cooperativas: são 
organizações autônomas, de ajuda mútua que são pessoas jurídicas 
livres, inclusive da tutela estatal, geridas pelos seus membros; 

5. Educação, formação e informação: preocupação constante da 
cooperativa na educação, formação e informação de seus 
associados e da comunidade em que atuam; 

6. Intercooperação: as cooperativas trabalham em conjunto, 
através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais; 
7- Interesse pela comunidade: atuar em benefícios de seus 
associados e da própria comunidade em prol da melhoria das 
condições de vida. (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2001, p.13). 

 

De acordo com o autor, a partir daquele momento, os princípios aprovados 

deveriam ser adotados por todas as cooperativas, nacionais e internacionais. Essa 

associação deveria ser instituição independente e não governamental e com o 

objetivo de apoiar às cooperativas para que propiciasse o desenvolvimento do 

cooperativismo (GUIMARÃES; ARAÚJO 2001). 

Apesar do funcionamento das cooperativas de crédito ser parecido em quase 

todo o mundo, o seu conteúdo ideológico apresentou perspectivas diferenciadas 

entre os povos que aderiram à corrente cooperativista, devido às diferenças culturais 

entre os ingleses e outros povos, como alemães e italianos, inclusive o Brasil. 

 

5.1.2 Históricos do Cooperativismo de Crédito no Brasil 

 

O cooperativismo de crédito foi desenvolvido aqui no Brasil através do padre 

jesuíta Teodoro Amstadt que, em visita a região que foi colonizada pelos alemães no 

estado do Rio Grande do Sul, teve como objetivo promover trabalho missionário de 

doutrina cooperativista. Dessa forma, no ano de 1902, com base nos conceitos de 

Raiffeisen o padre jesuíta fundou a primeira Caixa de Crédito Rural, na cidade de 

Nova Petrópolis, essa cooperativa na qual foi fundada está em funcionamento até os 

dias de hoje (GUIMARÃES; ARAÚJO, 2001). 

Com base nas afirmações de Guimarães e Araújo (2001), sobre 

cooperativismo, Costa (2009, p.23) relata que,  

{...} esse modelo aplicava-se, preferencialmente, junto a pequenas 
comunidades rurais ou pequenas vilas, fundamentando-se na 
honestidade de seus cooperados e atuando basicamente junto aos 
pequenos produtores rurais. Não dava importância ao capital dos 
cooperados. Toda movimentação financeira era feita por meio de 
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depósitos, que recebiam uma pequena remuneração. Admitia-se que 
qualquer pessoa nele depositasse suas economias. Com as sobras 
apuradas eventualmente, criava reservas para enfrentar, com mais 
segurança, momentos de incerteza.  

De acordo com os modelos de cooperativismo implantados no Brasil, Pinho 

(1982, p. 43), cita que o modelo de Raiffeisen, tinha como uma das principais 

características, a não remuneração, ou seja,  

{...} cujo amor pela agricultura o levou a procurar solução para os 

problemas do crédito agrícola, agravados durante o período de 1847 
a 1848, destacam-se como características principais, o fato de não 
haver remuneração aos dirigentes da sociedade, nem distribuição de 
retorno, sendo de maior importância a formação moral dos 
cooperantes. 

 

 Um segundo modelo de gestão voltado a cooperativa de crédito surgiu no 

Brasil, no final dos anos 20, o modelo de Luzzati, que foi trazido pela Igreja Católica, 

essa cooperativa na qual a igreja católica foi a precursora era administrada por 

leigos que, somente após participarem de um Congresso Mariano na cidade de 

Roma obtiveram conhecimento do modelo de cooperativismo. Essa cooperativa 

funcionava de forma diferente do modelo desenvolvido pelos alemães (PINHEIRO, 

2007). 

Ainda de acordo com o autor, com relação ao modelo Luzzati, este por sua 

vez apresentou algumas modificações, embora se apoiem na cooperação, admitem 

auxílio dos Poderes Públicos, mas apenas supletivamente, devendo esse auxílio 

desaparecer assim que a cooperativa apresente condições de resolver seus próprios 

problemas (PINHEIRO, 2007). 

Sendo assim, como base nos modelos de Raiffeisen e Luzzati: 

Em 20 de fevereiro de 1929, o ministro dos Negócios da Agricultura, 
Indústria e Comercio aprovaria as Instruções Complementares para a 
boa execução do regulamento que baixou com o Decreto 17.339, 
estabelecendo procedimentos de fiscalização, as características das 
caixas rurais Raiffeisen e dos bancos populares Luzzati. Essas 
Instruções Complementares estabeleceram características das 
caixas rurais Raiffeisen e dos bancos populares Luzzati, que seriam 
repetidas quase na íntegra pelo Decreto22. “239”. (PINHEIRO, 2007, 
p. 32) 
 

Além do modelo Luzzati ocorreu no Brasil um terceiro modelo desse tipo de 

segmento considerado como último que apareceu no Brasil, no final dos anos 50, 
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ainda introduzido por influência da igreja católica, o modelo Desjardiano, que teve 

condições de se desenvolver e consequentemente e se fixar na região 

(GUIMARÃES; ARAÚJO 2001). 

 O Desjardiano tinha como objetivo maior, promover e incentivar entre os 

cooperantes o hábito de guardar dinheiro, por meio de depósitos regulares, e 

consequentemente conceder aos cooperados, o crédito necessário às suas 

atividades com juros mais baixos (PINHO, 1996). 

 Após um período de interrupções políticas, que compreende a segunda 

metade dos anos 60 até o início dos anos 90, efetuou-se uma análise do passado e, 

consciente de que o setor rural não teria condições financeiras de pagar as elevadas 

taxas de juros que eram cobradas pelas instituições financeiras, Mário Kruel 

Guimarães um cooperativista brasileiro preocupado com a situação, desenvolveu um 

processo, com o intuito de criar um Sistema de Crédito Rural cooperativista no país 

(SCHARDONG, 2003).  

Amparados em trabalho realizado por Schardong (2003), sobre cooperativas 

de créditos, Guimarães e Araújo (2001, p.10) constatou que no Brasil, a partir do 

século XX, as cooperativas de crédito passaram a seguir três modelos bem distintos: 

-Cooperativas de Crédito Rural – organizadas por produtores rurais, 

com objetivo de, através da ajuda mútua, atenderem suas 
necessidades de crédito rural e prestar-lhes serviços do tipo 
bancário; 

-Cooperativas do Tipo Luzzatti – de ambiência tipicamente urbana, 
tendo a característica predominante de ser o quadro social aberto à 
população, por isso mesmo sendo conhecidas como “bancos 
populares”; 

-Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo – cujo quadro social é 
formado por trabalhadores, seja de empresas privadas ou entidades 
públicas, ou ainda, de determinada profissão ou atividade 
(GUIMARÃES; ARAÚJO 2001, p.10) 

Para Schardong (2003), o objetivo principal da cooperativa de crédito, é 

articular captação de recursos financeiros para que em seguida a cooperativa 

consiga financiar as atividades econômicas dos cooperados, que são considerados 

pela instituição como associados, além desse financiamento objetiva-se também 

prestar um serviço no qual a instituição tem o poder de administrar suas poupanças 

e oferecer prestação de serviços de natureza bancária promovida pela demanda dos 

agricultores. 
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Dentro deste contexto geral, o autor coloca que as cooperativas de crédito 

são sociedades formadas por pessoas que atuam no mercado como instituições 

financeiras, de “natureza jurídica próprias, sem fins lucrativos, autorizadas e 

fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil” (SCHARDONG, 2003, p.82). 

Partindo sobre o mesmo pensamento de Schardong, e quase pelas mesmas 

palavras, Pinheiro (2006, p. 7), coloca que as sociedades cooperativas são 

“sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica própria, constituídas para 

prestar serviços aos associados, cujo regime jurídico, atualmente, é instituído pela 

Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971”. Dessa forma esse tipo de empresa, 

possui características distintas na qual são regidas por um tratado legal distinto das 

sociedades empresariais comuns (PINHEIRO, 2006, p.7). 

Ainda com base nas definições sobre cooperativismo, Arruda, (2014, p.16) 

coloca que   

{...} “cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se 

unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades 
econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa 
de propriedade coletiva e democraticamente gerida”. No que 
estabelece a Lei 5.764 de 1971: “As cooperativas são sociedades de 
pessoas, com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, não 
sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. 

Com base nas informações do Banco Central (2016),  

Em 1996, existiam 956 cooperativas de crédito; em 2000, foram 
registradas 1.235 cooperativas de crédito em funcionamento, 
representando um crescimento de cerca de 29%. Com relação ao 
ano de em 2005, o número de cooperativa subiu para 1436, 
revelando um crescimento de aproximadamente 17%. No de 2010, 
ocasionou uma queda no qual o número de cooperativas reduziu 
para 1374. E atualmente o Brasil conta com 1099, cooperativas de 
créditos também apresentando uma queda com relação a 2010, 
informações segundo dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil 
- UNICAD. (Quadro 1). http://www.bancocentraldobrasil.com.br 

A queda dos números de cooperativas de crédito, durante o ano de 2010 a 

2016, ocorreram devido a união de algumas cooperativas, como também pela 

transição de algumas cooperativas consideradas de crédito rural para cooperativa de 

livre admissão, também informações retiradas do Banco Central (CENTRAL DO 

BRASIL – UNICAD 2016). 
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Quadro 5 - Número de cooperativas e bancos cooperativos por tipos de instituições 

– Brasil: 1996, 2000, 2005, 2010 e 2016. 

Tipos de instituições 1996 2000 2005 2010 2016 

Cooperativas centrais de crédito1 12 30 39 0 0 

Cooperativas de crédito mútuo 561 794 940 813 576 

Cooperativas de crédito rural 368 398 444 321 201 

Cooperativas de crédito Luzzatti 15 13 11 9 5 

Cooperativas de Livre Admissão 0 0 0 231 315 

Subtotal 956 1235* 1434 1374 1097 

Bancos cooperativos 1 2 2 2 2 

Total 957 1237 1436 1376 1099 

Fonte: Banco Central do Brasil (UNICAD), jan/2016. 

 Não estão incluídos neste total os postos de atendimento cooperativo que as cooperativas 
de crédito mantêm em sua área de ação. 

Dessa forma para atender às necessidades dos associados das 

Cooperativas de Crédito com maior agilidade e segurança, Arruda, (2014) aborda, 

foi criada em 16 de outubro de 1995 o BANSICREDI, constituído em 17 de abril de 

1996 que tem como principal função proporcionar apoio as cooperativas e como 

demais funções como: 

a) Realizar o planejamento financeiro do Sistema, tais como a 
administração dos níveis de liquidez e dos riscos; 

b) Identificar, desenvolver, formatar e difundir produtos e serviços 
pesquisa de mercado, gestão financeira e procedimentos 
mercadológicos plano de metas, lançamento de produtos; 

c) Acessar linhas de crédito para o Sistema; 

d) Viabilizar a integração das filiadas e demais entidades parceiras 
ao Sistema de Pagamentos Brasileiro; 

e) Operar o fluxo financeiro do Sicredi; e 

f) Administrar, em escala, os recursos financeiros do Sistema 
(ARRUDA, 2014, p. 188). 
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5.2 Perfil da Instituição Financeira Bansicredi e Cooperativas Sicredi 

 

O cooperativismo é um setor que tem crescido nos últimos anos, e 

consequentemente, contribuído para a economia do país. Essa afirmação desse tipo 

de segmentação, pode ser constata com base nos dados fornecidos pelo site do 

Ministério da Agricultura, que coloca o cooperativismo como um setor que poderá 

proporcionar ao Brasil a redução da pobreza e consequentemente a geração de 

empregos e integração social (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA). 

Outro fator que se torna importante a demonstração desses perfis é pelo fato 

que essa pesquisa tem como base o estudo de seu ambiente institucional, como 

também uma análise da gestão do conhecimento desenvolvida nessas instituições. 

Sendo assim, levando em consideração o estudo em seu ambiente institucional, 

essa pesquisa aborda sua visão, os valores, números de colaboradores bem como a 

demonstração da estrutura sistêmica da cooperativa Sicredi e Bansicredi.  

 As Cooperativas de Crédito, especificamente as que integram o sistema 

Bansicredi são instituições de créditos, organizadas com o intuito de propiciar 

segurança em sua marca, tonando-se assim, uma instituição forte e com ganhos de 

escala, na qual tem se destacado nos últimos anos como uma organização com 

crescimento sustentado. Com foco na atuação em prestação de serviços é uma 

instituição financeira que tem trabalhado por meio de captação, empréstimo de 

recursos financeiros, em que procura agregar renda aos seus associados 

(SCHARDONG, 2003). 

 

5.2.1 Perfil das Cooperativas de Crédito – Sicredi 

 

Ao tratar do assunto cooperativa de crédito várias são as instituições que se 

encaixam nesse tipo de segmentação, sendo assim, dentre essas instituições está a 

cooperativa de crédito Sicredi, mediante esses fatores, 

 SICREDI é a sigla representativa do Sistema de Crédito 
Cooperativo, formado pelas Cooperativas de Crédito Singulares, 
suas Centrais, uma Confederação, o Banco Cooperativo SICREDI 
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S.A. e suas empresas ligadas, BC Card e Corretora de Seguros. 
(PORTAL BANSICREDI, ONLINE).  

Quadro 6- Sistema Sicredi. 

 

Fonte: Relatório Anual Sicredi (2015). 

 

 A cooperativa Sicredi procura desenvolver aos seus cooperados uma 

prestação de serviços de forma diferenciada, ou seja, um modelo de gestão que 

preza pela valorização e participação dos associados em sua administração. Os 

mais de três milhões de associados tem o poder de votar e decidir sobre o destino 

da sua cooperativa de crédito, essa votação é realizada por meio de assembleias de 

núcleos e uma assembleia geral. A sua atuação que tem uma administração por 

meio de sistema, permite a cooperativa de crédito melhorias em sua gestão para 

exercer suas atividades em um mercado totalmente competitivo, no qual estão 

presentes grandes instituições financeiras. Esse tipo de gestão por meio de sistema, 

é dividido em centrais, “a Central Sicredi Sul, Central Sicredi PR\ SP\RJ, Central 

Sicredi Centro Norte e Central Sicredi Brasil Central” (RELATÓRIO ANUAL 

SICREDI, 2015, p.03). 
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Quadro 7 - Ambiente Institucional das Sociedades Cooperativistas 

 

Fonte: (ARRUDA, 2014, p. 198)  

Presente em treze estados brasileiros, como Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, São Paulo e Tocantins a instituição conta com mais de 1,3 mil 

unidades de atendimento, e no restante do Brasil por meio de Rede Banco 24 horas. 

Para o atendimento aos seus clientes conta com um número aproximado de 18,7 mil 

colaboradores, na tentativa de promover o desenvolvimento econômico e social dos 

associados e das comunidades em que atua (RELATÓRIO ANUAL SICREDI, 2015). 

Para atender às necessidades dos associados das Cooperativas de Crédito 

de forma ágil e segura, as cooperativas integraram-se com outras organizações que 

também fazem parte do sistema. São empresas corporativas que procura garantir 

produtos e serviços com qualidade para que consequentemente tenham ganhos de 

escala (RELATÓRIO ANUAL SICREDI, 2015) 

Essas instituições financeiras atuantes que se integram as cooperativas de 

crédito Sicredi constitui-se por uma confederação, A Confederação SICREDI 

responsabiliza pela “representação institucional do Sistema na qual atende às 

demandas jurídico-normativas, tecnológicas e de políticas corporativas de 

supervisão, gestão de pessoas e expansão” (PORTAL BANSICREDI, ONLINE).  

Entre suas diversas atribuições destacam-se, a) Normatizar e 
padronizar procedimentos; b) Pesquisar e analisar 
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processos/atividades ao nível da tecnologia de informação; c) Avaliar 
o desempenho de entidades do Sistema; d) Auditar as Centrais, o 
Banco e demais empresas controladas/vinculadas; e) Centralizar o 
processamento de rotinas operacionais; f) Coordenar as gestões e 
ações normativas e institucionais do Sistema; g) Assegurar o 
cumprimento das metas de crescimento econômico-numérico do 

SICREDI definidas a cada cinco anos. (PORTAL BANSICREDI, 
ONLINE). 

De acordo com Arruda (2014), a confederação é uma área na qual centraliza 

serviços administrativos e de sistemas de informação para o atendimento as 

cooperativas, esses atendimentos se concentram principalmente em áreas tributária, 

áreas contábeis, como também de folha de pagamento. O autor relata que,  

Ademar Schardong, presidente-executivo do Banco Sicredi e da 
Confederação, na entrevista realizada com o pesquisador, a resume 
da seguinte maneira: Tudo o que poderia ser terceirizado pela 
cooperativa, pela central, pelo banco, pela administradora de cartões. 
Tudo que é passível de ser feito em outro lugar tem que ser feito na 
Confederação! Ela é proprietária do centro de processamento de 
dados do Sicredi. Ela é responsável pelo desenvolvimento dos 
processos tecnológicos e de comunicação que envolvem transações 
eletronicamente processadas. Ela processa todas as transações de 
todas as cooperativas. Ela faz a contabilidade de todas as 
cooperativas. Ela faz a folha de pagamento de todas as empresas. E, 
assim, ela recolhe os tributos de todas as empresas. É o nosso 
centro compartilhado de prestação de serviços. (ARRUDA, 2014, p. 
189). 

Além dessa confederação as cooperativas trabalham de forma integrada com 

uma corretora de seguros, para o atendimento as demandas de todas as 

modalidades de seguros, como também com uma empresa de cartões, ou seja, as 

cooperativas trabalham de forma a atender as diversas necessidades dos 

associados em todos os serviços bancários (RELATÓRIO ANUAL SICREDI, 2015). 

Partindo do pressuposto de que as cooperativas Sicredi tem por objetivo 

atender as necessidades dos seus associados, cabe as instituições como sistema 

cooperativo, desenvolver uma gestão eficiente na qual possibilita a valorização do 

relacionamento, e propiciar aos seus clientes na qual recebe denominação de 

associados, soluções financeiras para que consequentemente consiga contribuir 

para a qualidade de seus serviços prestados e atender suas expectativas 

(RELATÓRIO ANUAL SICREDI, 2015). 

Portanto como uma instituição que procura prezar pelo bom atendimento aos 

associados e a sociedade de modo geral, criam valores como: 
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 a) Preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio; b) 
Respeito à individualidade do associado; c) Valorização e 
desenvolvimento das pessoas; d) Preservação da instituição como 
sistema; e) Respeito às normas oficiais e internas; f) Eficácia e 

transparência na gestão. (RELATÓRIO ANUAL SICREDI, 2015. 
ONLINE). 

Uma das regulamentações importantes para o sistema Sicredi foi à resolução 

de nº 3.106, que teve sua aprovação, em 25 de junho de 2003. Com essa 

regulamentação, o Conselho Monetário Nacional permitiu, 

 {...} a constituição de cooperativas de livre admissão de associados 
em localidades com menos de 100 mil habitantes ou a transformação 
de cooperativas existentes em cooperativas de livre admissão de 
associados em localidades com menos de 750 mil habitantes. 

(PAZZETO, 2014, p. 153,154). 

Contudo ainda de acordo com o autor, com essa nova formula de abertura em seus 

negócios implicava maior rigidez com relação à fiscalização. Dessa forma, o Banco 

Central estabeleceu “a necessidade de projeto prévio, a descrição do sistema de 

controles internos e a estimativa do número de pessoas que preenchem as 

condições de associação”, entre demais imposições (PAZZETO, 2014, p. 153,154). 

Até esse processo de regulamentação conceituada pelo Banco Central, todas 

as cooperativas, tinham sua origem na segmentação do agronegócio, diante desse 

fato as cooperativas apresentavam grandes obstáculos, no entanto com a livre 

admissão, houve um aumento considerado de seus recursos, proporcionando as 

cooperativas uma capacidade de oferta de crédito conforme as demandas dos 

diversos setores da economia (PAZZETO, 2014). 

 

5.2.2 Perfil da Cooperativa de Crédito – Sicredi União PR/SP 

 

A Cooperativa de Crédito Rural de Maringá que tinha como denominação 

CREDIMAR, foi constituída em 25/09/1985, e sua sede era instalada na Cooperativa 

de Cafeicultores e Agropecuaristas de Maringá Ltda – Cocamar. No ano de 1998, 

incorporou-se ao Sistema de Crédito Cooperativo – SICREDI, no qual passou a 

iniciar suas atividades com sede própria (PORTAL SICREDI UNIÃO PR/SP, 2016) 

A Cooperativa que iniciou sua atuação dentro das instalações da Cocamar, 

contando com 25 sócios fundadores, atualmente possui 72 agências, situadas em 
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uma área de abrangência de 113 municípios do Estado do Paraná e no Estado de 

São Paulo. A Cooperativa de Crédito que antes recebia a denominação de Sicredi 

Maringá uniu- se com mais duas cooperativas de crédito da região, a Sicredi Vale do 

Bandeirante, sediada em Astorga, e a Sicredi norte do Paraná, com sede em 

Londrina. Dessa fusão surgiu a Sicredi União PR/SP que foi oficializada por meio de 

uma assembleia geral extraordinária ocorrida no dia 01 de julho de 2009 (PORTAL 

SICREDI UNIÃO, 2016) 

 No dia 10 de agosto de 2013, a Sicredi União PR, por meio de uma 

Assembleia Geral Extraordinária realizada na cidade de Maringá PR, autorizou a 

fusão da Sicredi União PR com a Sicredi Integradas Centro Leste Paulista, sediada 

em Limeira (SP). A partir dessa fusão, surge a Sicredi União PR/SP, que passou a 

atuar, também, em 33 municípios das regiões de São Paulo (PORTAL SICREDI 

UNIÃO, 2016). 

 

5.2.3 Perfil Banco Cooperativo Sicredi S.A. 

 

Instituição financeira criada com o intuito de apoiar e propiciar programas de 

financiamentos ao sistema cooperativo Sicredi, “o Banco Cooperativo Sicredi S.A, é 

o primeiro banco cooperativo privado do Brasil. Constituído em 16 de outubro 1995, 

e autorizado pelo Banco Central a funcionar em 17 de abril de 1996, ” o Banco 

Cooperativo Sicredi tem atuado como uma instituição de instrumento financeiro para 

cooperativas de crédito, que tem como base central “acessar o mercado financeiro, 

os programas especiais de financiamento, administrar em escala os recursos do 

Sistema, desenvolver produtos corporativos e políticas de comunicação e 

marketing.”  Sendo assim a instituição tenta desempenhar um papel voltado a 

atender as demandas do quadro social das cooperativas de crédito Sicredi, como 

também com demais instituições conveniadas, que mantem uma integração para 

proporcionar aos seus clientes uma prestação de serviços específicos bancários 

(PORTAL BANSICREDI, ONLINE). 

Com a autorização de funcionamento do banco cooperativista Bansicredi, de 

acordo com informações do portal cooperativista do sistema Sicredi, “as 
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cooperativas que possuíam sobra de liquidez substituíram aquelas que estavam em 

déficit na capitalização inicial do banco. ” Sendo assim, após essa substituição o 

Bansicredi deu início a uma gestão com um “capital integralizado de R$ 7,5 milhões 

e controle acionário exercido pela Central” (PAZZETO, 2014, p. 107). 

O banco cooperativo Bansicredi, é caracterizado por uma forma de gestão 

acionária no qual as cooperativas são donas do empreendimento é uma instituição 

financeira com modelo diferenciado e que tem apresentado um considerável 

crescimento nos volumes de recursos sob sua administração, por meio de uma 

atuação com, 

 {...} qualificada estrutura técnica, rígido controle dos riscos, 
responsabilidade e agilidade. Atualmente, tem administrado um 
volume de recursos superior a R$ 3,5 bilhões, divididos em 12 
carteiras administradas, sete fundos de investimento financeiro 
exclusivos, quatro fundos de investimento financeiro abertos, um 
FAPI e três clubes de investimento. ” Tem como objetivo uma Gestão 
voltada a identificar as melhores opções de investimento, visando 
gerar retornos acima da média do mercado no longo prazo, a partir 
da avaliação do perfil do investidor, de um constante e minucioso 
processo de análise do cenário econômico, das alternativas de 

investimento e dos riscos existentes (PORTAL BANSICREDI, 
ONLINE). 

Com um número aproximado de 401 colaboradores, a missão e visão do 

Bansicredi se igualam as das cooperativas Sicredi, não havendo uma diferenciação 

visto que cooperativa e Banco possuem um sistema integrado, com os mesmos 

objetivos para atuar no país de forma eficaz, sendo assim, para o sistema 

cooperativo, 

Solidez e estabilidade econômico-financeira são premissas 
essenciais para o Sicredi. O Sistema é reconhecido por sua 
capacidade de projetar cenários e de posicionar-se, com precisão, 
diante das mudanças que acontecem na economia do país e do 

mundo (PAZZETO, 2014, p. 86). 

Para que as cooperativas Sicredi pudessem funcionar elas teriam que ter 

mecanismos próprios de instituição financeira bancária. Essas exigências faziam-se 

necessário para que as mesmas pudessem oferecer aos seus associados as 

prestações de “serviços oferecidas pelas demais instituições financeiras, ” como por 

exemplo a emissão de cheque, visto que, para que um cheque seja aceito na 

sociedade, precisa ter circulabilidade, ou seja, ter um sistema de liquidação. Diante 

dos fatos de que as cooperativas de crédito não integram um sistema próprio de 
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compensação de cheques e demais serviços, precisava dessa forma de um banco 

para fazer essas negociações. Sendo assim, para que as cooperativas Sicredi 

pudessem funcionar como uma instituição financeira com todos os serviços que um 

banco oferece, sem mais depender de recursos de outros bancos, principalmente 

um de seus maiores concorrentes, foi Fundado o Bansicredi, com o propósito de 

oferecer aos seus cooperados todos os serviços oferecidos por “instituição 

financeira” (ARRUDA, 2014, p.181). 

Sendo uma instituição financeira criada no sul do país, com o passar do 

tempo a cooperativa desenvolveu uma gestão expansionista gradativamente, desta 

forma, em 2002 ela deixou de ser um empreendimento exclusivo dos gaúchos para 

incorporar novas experiências com outros estados brasileiros, com essa ampliação, 

houve a necessidade da instituição verificar sua cultura institucional, ou seja, o 

sistema cooperativista necessitava de uma linguagem unificada que houvesse 

entendimento a práticas de gestão igualitárias em todas as cooperativas, e 

primordialmente de uma estrutura que possibilitasse o desenvolvimento e 

padronização de suas operações, sendo assim, diante de todos esses desafios 

encontrados pelo Bansicredi para que houvesse um modelo de gestão que 

proporcionasse a institucionalização de suas práticas foi inaugurada a Confederação 

Sicredi (PAZZETO, 2014). 

 

5.3 AMBIENTE INSTITUCIONAL DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

UNIÃO  

 

Para entender o processo do ambiente institucional da cooperativa, é 

necessário que se tenha um conhecimento de como ela está organizada, ou seja, 

sua estrutura de governança.  Desse modo, as informações de todos os processos 

bem como a responsabilidade de alguns integrantes da cooperativa, foram 

adquiridas pelo site do portal do cooperativismo financeiro, site do portal do Sicredi 

União PR/SP, como também por meio de entrevista, que teve como objetivo a 

obtenção de dados e fatos para descrever as características da cooperativa.  
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Dessa forma, as entrevistas dessa pesquisa estão divididas em duas etapas, 

a primeira descreve as informações da cooperativa e como está a estruturação do 

seu ambiente organizacional. Já a segunda parte relata a opinião dos colaboradores 

sobre a institucionalização das políticas de crédito da cooperativa e como tem sido 

trabalhado o processo da gestão do conhecimento. 

 Essa primeira parte da entrevista teve a ajuda de dois dos vinte e dois 

colaboradores entrevistados que fazem parte do quadro de profissionais da própria 

cooperativa da área do crédito comercial e rural.  

 

Quadro 8- Governança Corporativa 

 

 

Fonte: Portal Sicredi União PR/SP (2016) 

 

Por se tratar de uma instituição com base no cooperativismo, sua estrutura de 

governança corporativa se diferencia das demais instituições, visto que, as 

cooperativas trabalham com uma gestão participativa em que o cooperado é 

denominado como o dono do negócio (PORTAL SICREDI UNIÃO PR/SP, ONLINE). 

Sendo o cooperado tratado como cliente e dono da instituição, este por sua 

vez preserva o direito de receber a participação nos lucros, dessa forma, é uma 

organização formada por uma sociedade de pessoas denominado como associado. 
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Mediante ao fato do cliente obter a denominação de dono do negócio, a cooperativa 

realiza com base nas exigências do Banco Central, Assembleias para que seja 

efetivado o direito de participação dos associados. (PORTAL SICREDI UNIÃO 

PR/SP, ONLINE). 

  Com base nessas informações do Portal Sicredi união PR/SP, para explanar 

com detalhes a questão dessa Assembleia o entrevistado P1 aponta que.  

As assembleias são realizadas sempre que necessário com o intuito 
de tomar certas decisões com base no interesse de todos os 
envolvidos. Essas assembleias são originárias com base na 
convocação do Presidente do Conselho de Administração da 
cooperativa, por qualquer dos participantes que fazem parte de 
qualquer dos órgãos de administração desde de que esteja 
constatado no estatuto da cooperativa, e pelo conselho fiscal. 
 

Essas assembleias são marcadas com antecedência de no mínimo dez dias, 

por meio de editais fixados em locais apropriados frequentados pelos associados, 

por publicações em jornais como também por circulares baseado no artigo 38, § 1º 

da lei 5764/71. Para que seja realizado essas assembleias é fundamental uma 

participação mínima de associados, ou seja, pelo menos 2/3 do número de 

associados devem estar presentes (PORTAL DO COOPERATIVISMO 

FINANCEIRO, ONLINE). 

Com base nessas informações sobre a assembleia foi questionado se essas 

assembleias realizadas são exigências de todas as instituições cooperativistas. E 

mediante a esse questionamento o entrevistado P1afirmou que. 

 Trata de uma exigência de todas as cooperativas, sendo assim, 
fiscalizadas pelo Banco Central sobre o cumprimento das normas 
dessas assembleias.  O entrevistado complementa que diante 
dessas exigências são realizados dois tipos de assembleias, a Geral 
Extraordinária e a Geral Ordinária.  

 
A Assembleia Geral Extraordinária, é realizada sempre que houver 

necessidade, visto ser um instrumento de gestão da cooperativa que permite que 

assuntos de emergências possam ser deliberados com certa urgência. Em se 

tratando da Assembleia Geral Ordinária é um encontro que tem que ser realizado 

pelo menos uma vez ao ano, por se tratar de assuntos destinados a prestação de 

contas e detalhar as práticas de gestão utilizadas pela cooperativa (PORTAL DO 

COOPERATIVISMO FINANCEIRO, ONLINE). 
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Foi questionado para o entrevistado P1 como são feitos o processo e a 

organização da participação de cada associado nas tomadas de decisão da 

cooperativa. Com base nessa pergunta o entrevistado P1 relatou que. 

 Com o crescimento das cooperativas de créditos ficou inviável a 
participação de todos os membros, ou seja, de todos os associados 
para discutir assuntos pertinentes a cooperativa, desse modo, foi 
intitulado um outro tipo de assembleia reconhecida pelo banco 
central para que as assembleias sejam feitas de forma mais 
organizada e atinjam aos objetivos propostos. Sendo assim foi criada 
a assembleia de delegados, no qual, são denominados alguns 
associados que participarão dessas assembleias representando uma 
quantidade estipulada de associados. Como são assembleias 
fiscalizadas pelo Banco Central, suas pautas devem estar 
todas documentadas, visto que, são algumas práticas de 
gestão e estratégias organizacionais que serão utilizadas pela 
cooperativa no decorrer de alguns períodos, e por se tratar de 
uma instituição cooperativista, determinados assuntos e 
processos devem ter participação efetiva dos associados  
 

Ainda com base na pirâmide estratégica de gestão da cooperativa e 

responsáveis pelas convocações dessas assembleias realizadas, há o Conselho de 

Administração Fiscal, o Presidente e a auditoria. 

O Conselho de Administração Fiscal, é um órgão responsável em fiscalizar 

toda a parte administrativa da cooperativa, no qual também é composto por 

cooperados eleitos pela assembleia geral. De regra máxima seus integrantes não 

podem ter nenhum grau de parentesco com a diretoria executiva da cooperativa, e o 

número dos integrantes, assim como o tempo de mandato desses conselheiros 

fiscais devem estar previstos com base no estatuto da cooperativa (PORTAL DO 

COOPERATIVISMO FINANCEIRO, ONLINE). 

Para complementar as informações do portal do cooperativismo acerca do 

tempo de mandato dos conselheiros da cooperativa Sicredi, o entrevistado P1 

relatou que. 

O ideal que esse tempo de mandato dos conselheiros escolhidos em 
votação nessas assembleias seja igual ao da direção, ou seja, o 
Presidente da cooperativa e demais integrantes da diretoria 
executiva para que essa eleição seja feita simultaneamente  
 

Assim como o conselho da Cooperativa que tem como propósito fiscalizar se 

a cooperativa está trabalhando de acordo com as normas que regem a cooperativa. 

O Presidente juntamente com a Diretoria Executiva, são os responsáveis em 

desenvolver e institucionalizar, as estratégias de gestão com base nas exigências 
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legais formuladas pelo Banco Central, pelo Banco Bansicredi e por assembleias 

gerais e extraordinárias (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, ONLINE). 

Dessa forma, com base nesses fatos o entrevistado P1 aponta que.   

Cada cooperativa é representada por seus executivos, dessa forma o 
Sicredi União, toma determinadas decisões com base nas ordens 
estipuladas pelos órgãos que normatizam como o Banco Central e 
Bansicredi, como também pelas estratégias que a diretoria executiva 
acharem necessária de acordo com cada região na qual as unidades 
de atendimentos estão localizadas  
 

 Em se tratando da auditoria, a cooperativa conta com auditores internos e 

externos. Os auditores internos ficam nas Centrais em cada Estado, no qual a 

Sicredi União PR/SP é auditada por uma Central localizada na cidade de Curitiba 

Paraná. É incumbido a esses auditores fiscalizar todos os processos realizados na 

cooperativa inclusive os processos realizados no setor de crédito rural e comercial 

(PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, ONLINE). 

Os auditores externos também têm a responsabilidade de fiscalizar todos os 

processos realizados na cooperativa, no entanto, essas auditorias são realizadas por 

empresas terceirizadas e especializadas em auditoria, como também por auditores 

do Banco Central (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, ONLINE). 

Questionado sobre a questão de auditoria da cooperativa que fica em uma 

Central que está localizada em Curitiba, foi perguntado para o entrevistado P1, qual 

a finalidade dessa Central, já que a cooperativa trabalha com base nos processos 

apoiado pelo Bansicredi localizada em Porto Alegre- RS, sendo assim, o 

entrevistado P1 relatou que “essa Central Curitiba tem a função de controlar todas 

as cooperativas do estado e caso haja alguma incoerência, problemas de gestão ou 

dificuldades financeiras, esta central tem a responsabilidade de intervir junto a essa 

cooperativa.” 

 

Com base nas estruturas das demais organizações e instituições financeiras a 

cooperativa também é estruturada por uma diretoria conforme já mencionado, cada 

qual com suas responsabilidades, para explicar maiores detalhes a respeito dessa 

diretoria, o entrevistado P1 explica que. 

A diretoria da cooperativa é composta por membros eleitos pelos 
integrantes do conselho de administração, essa diretoria é 
subdividida entre um diretor executivo, um diretor de operações e 
três diretores de negócios. A diretoria executiva é responsável por 
todo o planejamento e o desenvolvimento negocial da cooperativa. A 
diretoria de negócios são os profissionais responsáveis em 
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proporcionar auxílio aos assessores de negócios, responsáveis pelos 
produtos e serviços da cooperativa como consorcio, seguro e 
cartões. Além de auxiliar o processo do desenvolvimento desses 
produtos esses profissionais são responsáveis em auxiliar os 
assessores que cuidam dos meios de pagamentos, os assessores 
que negociam taxas de crédito rural e comercial e gerentes de 
unidade de atendimento. Em se tratando da diretoria de operações 
este profissional auxilia os assessores de operações responsáveis 
pela execução dos processos das áreas administrativas, ou seja, a 
área de credito comercial e rural, onde são realizadas as análises de 
crédito. É responsável também pelo setor de recuperação de crédito, 
do setor de contas a pagar, setor de contabilidade e setor de 
tecnologia. 
 

Ao tratar de assuntos relacionados à cooperativa de crédito Sicredi, bem 

como sua estrutura e suas regras para atuar no mercado, são todas desenvolvidas 

pelo Banco central, Bansicredi como também pela regional de cada cooperativa, 

sendo assim, para complementar as informações sobre a estrutura da cooperativa, o 

entrevistado P1, fez a seguinte colocação. 

 A Cooperativa Sicredi União conta com uma central regional 
denominada de SUREG – Superintendência Regional, localizada na 
cidade de Maringá Paraná. Essa regional que proporciona 
assistência as todas unidades de atendimento da cooperativa conta 
com vários departamentos assim como as demais instituições do 
mercado. Esses departamentos contam com o setor de Recursos 
Humanos no qual é recrutado e selecionado profissionais para 
trabalhar nos departamentos da Superintendência, como nas 
unidades de atendimentos pertencentes a essa cooperativa. Esse 
setor conta com profissionais como, Assessor de Recursos Humanos 
– Analista de Recursos Humanos e Assistentes de Recursos 
Humanos.  
 

O mesmo entrevistado complementa afirmando que. 

 A Cooperativa conta também com setor de Marketing responsável 
em divulgar todos os produtos e serviços da cooperativa, bem como, 
desenvolver uma análise de marcado com o intuito de proporcionar 
melhorias no atendimento e produtos da instituição, aliado ao 
marketing a cooperativa tem contado com profissionais voltado ao 
endomarketing e Call Center, para proporcionar um desenvolvimento 
de melhoria com base no seu público interno, para que o mesmo 
consiga obter capacidades e habilidades em proporcionar melhores 
atendimentos tanto para os colaboradores das unidades de 
atendimentos como para o associado final da cooperativa. Esse 
departamento conta com Assessor de Marketing, Coordenador de 
Marketing, Analista de Marketing e Assistente de Marketing.  
 

Quando questionado a respeito de quais produtos além das linhas de crédito 

a cooperativa oferece aos seus associados, o entrevistado P2 relatou que. 

Assim como as demais instituições a cooperativa além de oferecer 
linhas de créditos rurais e comerciais, oferecem aos seus associados 
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várias opções de produtos como, Seguro, consorcio e cartões. 
Mediante a cada serviço proporcionados pela cooperativa, são 
criados departamentos para cuidar de cada processo e proporcionar 
assistência as unidades de atendimento com a compra e aquisição 
de seus produtos pelos associados. Esses departamentos contam 
também com Assessores, Coordenadores, Analistas e Assistentes.   

 

Para complementar o entendimento sobre os produtos oferecidos pela 

cooperativa o mesmo entrevistado, coloca que. 

 Com o intuito de melhorar cada processo na cooperativa e para que 
as unidades de atendimentos tenham assistência e consigam 
atender o associado com as vendas desses produtos e aquisição de 
algumas linhas de créditos, essa superintendência regional também 
se subdivide em departamentos, cada qual com suas 
responsabilidades para que o processo seja desenvolvido de forma 
eficaz, sendo assim, também são formados por assessores, 
coordenadores, analistas e assistentes os departamentos de contas 
a pagar, contabilidade, tecnologia, inspetoria interna, recuperação de 
crédito, crédito comercial e crédito rural. 

 
O crédito rural e comercial fator de análise dessa pesquisa, são 

departamentos responsáveis em desenvolver análise de crédito, ou seja, é por meio 

desses setores que são liberados os créditos comercial e rural, bem como o 

desdobramento de como será trabalhado tais políticas de crédito. 

Dessa forma, questionado sobre esse processo o entrevistado P1, afirmou 

que. 

Para compor esse processo e fazer com que todas as políticas e 
regras de créditos da cooperativa seja passada para as unidades de 
atendimento, esse departamento que subdivide em crédito rural e 
comercial conta com um gerente de ciclo de crédito, responsável por 
toda a área comercial rural e recuperação de crédito.  
Ainda de acordo com o entrevistado P1, para dar assistência a seu 
papel desempenhado na cooperativa esse gerente de ciclo de 
crédito, conta com um Assessor de recuperação de crédito. Esse 
assessor de recuperação comanda uma equipe composta por um 
analista de recuperação e mais três assistentes. 
 

Com base nas informações do mesmo entrevistado, além do setor de 

recuperação, há também o setor de crédito comercial, no qual conta com um 

coordenador de crédito comercial, sete analistas e um assistente. E para finalizar a 

composição da área de crédito há também o setor de crédito rural, esse setor conta 

com um assessor de crédito rural, dois analistas e onze assistentes. 

Questionados sobre as regras que compõe as políticas de créditos o 

entrevistado P2, relatou que. 
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Todas as regras que envolvem as políticas de créditos no qual são 
formuladas, desenvolvidas e institucionalizada tanto pelo Banco 
Central como pelo Bansicredi são passadas para esse departamento 
no qual se subdivide em setor de recuperação de crédito, crédito 
rural e crédito comercial, que por consequência tem a 
responsabilidade de repassar todas as informações e determinações 
voltadas a políticas de créditos para as unidades de atendimentos 
pertencentes a cooperativa Sicredi União Paraná- São Paulo – Rio 
de Janeiro.  

  
Para complementar a resposta que envolve as regras da cooperativa o 

entrevistado P1 complementa dizendo que. 

A central na qual é tratada nos objetivos é representada pelo Banco 
Cooperativista, que recebe a denominação de Bansicredi, localizado 
em Porto Alegre RS, após o Banco cooperativista, obter as 
informações necessárias, recebidas pelo Banco Central, como 
também informações desenvolvidas por políticas internas por meio 
da confederação, localizada nas dependências do Bansicredi, estas 
informações são passadas posteriormente para a superintendência 
regional, que recebe a denominação de SUREG, que está localizada 
na cidade de Maringá PR, no qual é responsável em proporcionar 
assistência e comunicar todas as informações para as unidades de 
atendimentos, que se encontra em vários municípios da região de 
Maringá, Londrina, Astorga e algumas cidades do estado de São 
Paulo e Rio de Janeiro.  
 

Com base nas informações do entrevistado, verificou-se que algumas dessas 

informações passadas pelo Bansicredi exigem a presença dos profissionais tanto da 

área de crédito rural como comercial e recuperação de crédito na instituição 

Bansicredi em Porto Alegre, ou são providenciadas reuniões ou treinamentos na 

Central em Curitiba, no qual, um representante do Bansicredi providencia um 

encontro com várias cooperativas pertencentes ao estado do Paraná para o repasse 

de todas as informações ou treinamentos necessários.  

O entrevistado P2 complementa que. 

Essas reuniões, geralmente são representadas pelo gerente de Ciclo 
de Crédito que gerencia todo o departamento da área de crédito, 
pelo assessor da área de credito rural ou comercial, como também 
pelo assessor de recuperação de crédito, que tem como 
responsabilidade promover a assessoria da área na qual estejam 
representando. Após passadas todas as informações necessárias, os 
assessores criam estratégias para repassar essas informações 
recebidas pela Central Bansicredi para os demais colaboradores 
envolvidos na área de crédito rural e comercial. 
 

O mesmo entrevistado relata que essas informações passadas pelo 

Bansicredi, podem ser referentes a processos desenvolvidos ou modificados tanto 

para os departamentos do crédito rural, comercial ou de recuperação da 
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superintendência regional em Maringá, no qual irá influenciar diretamente em alguns 

processos internos da cooperativa pertencente a esse departamento. Ou são 

informações ou determinações que irá influenciar diretamente as unidades de 

atendimento pertencentes a cooperativa. 

Ainda referente as informações do entrevistado P2, caso seja apenas 

modificações de processos internos, são desenvolvidos treinamentos e reuniões 

para o repasse dessas informações no próprio setor da superintendência com os 

profissionais pertencentes a esse setor, no qual será discutido quais as melhores 

formas e procedimentos para desempenhar uma ordem, regra ou determinação 

tanto do Banco Central, como do Bansicredi.  

 De acordo com o mesmo entrevistado, ele deixa bem claro em sua afirmação 

que. 

 Caso essas informações ou determinações irá afetar ou modificar 
alguns processos que envolvem as unidades de atendimentos, os 
procedimentos para repassar as informações para as unidades são 
feitas por meio de reuniões ou treinamentos em cada região, na qual 
estão localizadas as cooperativas, pertencentes ao Sicredi União, 
sendo assim essas informações são  repassadas para os gerentes 
gerais, gerente administrativo, ou aos funcionários da área de credito 
rural ou comercial, das unidades de atendimentos, atualmente 
também denominadas como agências. 
  

Em se tratando das regras que regem a instituição, na qual deve ser seguida 

de forma rigorosa, foi questionado para os entrevistados, se essas regras são 

impostas apenas pelo Banco Central e Bansicredi. Mediante essa pergunta o 

entrevistado P1 fez a seguinte colocação que. 

 Por mais que algumas determinações ou regras de políticas de 
créditos sejam determinadas pelo Banco Central ou pelo Banco 
Bansicredi, algumas regras e determinações são desenvolvidas e 
institucionalizadas pela própria cooperativa, visto que, também 
possui algumas autonomias de desenvolvimento ou modificações de 
processos como é o caso de política de garantia de crédito, prazos 
de pagamento de taxa de juros sobre o crédito comercial. Essas 
políticas de créditos em que a cooperativa possui autonomia de 
modificações ou implantações, geralmente são desenvolvidas e 
determinadas pelo Presidente da Cooperativa juntamente com a 
diretoria.  
 

Desse modo, o entrevistado P1, finaliza relatando que. 

Todas as informações recebidas pela Sicredi União, são originadas e 
institucionalizadas pelo Banco Central, Bansicredi e pela própria 
cooperativa de crédito, no entanto, todas essas informações devem 
ser transformadas em conhecimento para que cada integrante desse 
departamento que envolve a área de crédito rural e comercial, possa 
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desempenhar sua função com capacidade e habilidade para que 
tenha um atendimento de qualidade, tanto da superintendência 
desse departamento em análise para as unidades de atendimentos 
como das unidades de atendimentos para o associado final referente 
a assuntos relacionados a políticas de créditos. 
 

Por se tratar de uma pesquisa que analisa as práticas de política de crédito 

utilizadas pela cooperativa Sicredi união foi perguntado para o entrevistado quais 

seriam as políticas de crédito agrícola e comercial da cooperativa, diante desse 

questionamento o colaborador fez o seguinte relato. 

As políticas de crédito da cooperativa de forma geral são, a garantia 
de pagamento e limite que pode ser financiado pelo associado. Em 
relação ao crédito rural há políticas sobre linhas de credito como 
PRONAF, PRONAMP e DEMAIS. E as políticas de crédito comercial 
são o desconto de duplicatas, crédito consignado e financiamento de 
veículo, as políticas de crédito comercial são as mesmas para 
pessoa física.  

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Afim de viabilizar a coleta de dados na qual teve como instrumento de 

pesquisa uma cooperativa de crédito Sicredi União, foi realizado entrevistas com 

vinte e dois colaboradores da área do crédito rural e comercial, desses vinte e dois 

colaboradores estão envolvidos na pesquisa, gerente de ciclo de crédito, assessores 

do crédito rural e comercial e alguns analistas de créditos. Essa parte da entrevista 

teve como fator principal a opinião desses colaboradores, de como tem sido 

trabalhado a institucionalização das práticas de gestão do conhecimento com 

relação as políticas de créditos da instituição financeira. 

Desse modo, além de averiguar questões sobre fatos da teoria institucional 

como o isomorfismo no processo de gestão, foi verificado também junto a esses 

vinte e dois colaboradores, questões que envolvem a gestão do conhecimento na 

cooperativa em estudo, e para verificar as questões sobre gestão do conhecimento, 

é necessário analisar, como os colaboradores tem percebido essa proposta de 

gestão na cooperativa, visto que é inviável trabalhar gestão do conhecimento sem 

ter como fator principal o capital intelectual. 
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5.4.1 Compartilhamento de Informação na cooperativa Sicredi União 

 

Sendo assim, em conformidade a essa questão, Tigre e Marques, (2009) 

afirmam que trabalhar com processo de valorização do capital intelectual tem sido 

uma das práticas utilizadas por algumas instituições para se destacar no ambiente 

institucional. Dessa forma, a dinâmica do mercado tem levado muitas organizações 

a trabalharem de forma mais atuante com sua propriedade intelectual. Esse 

procedimento tem sido um instrumento legal que tem proporcionado para muitas 

instituições o desenvolvimento de inovação e o destaque no ambiente institucional. 

No entanto, mesmo que a organização invista em seu capital intelectual é 

necessário, desenvolver estratégias de como irá proceder o compartilhamento das 

informações para esse capital intelectual, para consequentemente gerar 

conhecimento. 

Dessa forma, com base na afirmação de Tigre e Marques (2009), foi 

perguntado para os colaboradores como a cooperativa trabalha com o processo de 

compartilhamento das informações obtidas no setor de crédito comercial e rural.  

Em resposta a esse questionamento, os colaboradores responderam que as 

informações são compartilhadas por meio da própria demanda, conforme destaca a 

resposta de um dos colaboradores. 

A cooperativa compartilha as informações através do dia a dia, nas 
atividades operacionais, dessa forma essa troca de informação é 
feita pela prática, e quando surge alguma dúvida de processo ou de 
como deve ser executado, é consultado os manuais da cooperativa, 
como também com os próprios colegas de trabalho. Desse modo, 
pode-se afirmar que esse compartilhamento de informação ocorre 
também por meio da linguagem, pois na dificuldade de entender o 
manual, ou as informações do banco de dados é perguntado para a 
pessoa que tem a responsabilidade maior no processo ou o gestor 
imediato (P2). 

 Sendo assim, dos vinte e dois colaboradores entrevistados seis deles 

concordaram com a afirmação do compartilhamento ocorrer por meio da prática, 

totalizando assim um número de sete colaboradores que afirmam que o 

compartilhamento ocorre pela prática, e onze colaboradores concordaram que esse 

fato é possível através da linguagem, totalizando um número de doze colaboradores. 

E três dos vinte e dois colaboradores responderam que o compartilhamento não 
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ocorre apenas por meio da prática e pela expressão verbal, ocorre também por meio 

da observação e imitação. Sobre esse fato um colaborador fez a seguinte colocação. 

As informações são compartilhadas também, verificando como o 
processo foi feio anteriormente por outros colaboradores, no qual foi 
registrado o processo, sendo assim, pela observação, porque ao 
observar como um colaborador efetuou determinada tarefa 
consequentemente você irá imitar os mesmos procedimentos (P2). 

Ainda sobre questões de compartilhamento de informação o colaborador 

complementou com a seguinte colocação. 

A instituição possui um sistema informatizado chamado de portal, 
esse sistema contém várias informações e procedimentos que 
permite consultar quando surgem algumas dúvidas, pode-se dizer, 
que é um sistema que permite uma troca de experiência entre 
trabalhadores/departamentos. Esse procedimento pode ser chamado 
de registro do conhecimento organizacional sobre processos, 
serviços e relacionamento entre colaboradores. No qual são 
elaborados mapas de conhecimento, descrevendo fluxos das 
atividades operacionais (P1) 

Também sobre questões de compartilhamento de informações foi 

questionado aos colaboradores se a cooperativa tem proporcionado um espaço para 

discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de 

processos e atividades do setor de crédito rural e comercial. 

Com base nesse questionamento dez colaboradores relataram que não há 

um espaço determinado para que seja discutido e compartilhado informações. 

Porém doze colaboradores responderam que são realizadas reuniões para discutir 

diversos assuntos, e este é um momento que podem expor algumas ideias trocar 

experiências e falar sobre demais assuntos relacionados ao setor de crédito 

comercial e rural.  

Quadro 9 - Compartilhamento de Informação na cooperativa Sicredi União. 

Compartilhamento de informações na 
cooperativa 

Espaço disponibilizado pela 
cooperativa para expor ideias e 

experiências 
 

Pela linguagem 
 

Sim – 54,55% 

Por meio da prática 
 

Observação e Imitação 
 

Não - 45,45% 
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Sistema Portal 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 

 

Desse modo, de acordo com as respostas dos colaboradores, pode ser 

verificado que a cooperativa trabalha com processo de compartilhamento de 

informação, no entanto ainda falta estratégias de estruturação com relação ao 

compartilhamento. Esse fato pode ser verificado diante das respostas dos 

entrevistados que afirmam que a maior parte do compartilhamento das informações 

é realizado por meio da linguagem, e essa forma de compartilhar deve ser 

analisado, visto que, quando uma informação é passada apenas verbalmente e não 

é registrado e documentado, ao surgir novas dúvidas o acesso as informações 

poderão ser limitadas ou não passadas de forma padronizado para todos os 

colaboradores. Sendo assim, mesmo que se crie um ambiente apropriado para 

trocas de informações e de discussão, mesmo que seja um ambiente informal, é 

interessante registrar as ideias para que fique tudo documentado.  

 

5.4.2 Aprendizagem Organizacional da Cooperativa Sicredi União 

 

Além do processo de compartilhamento de informação, outro fator importante 

que deve ser bem estruturado em uma organização é a questão da aprendizagem 

organizacional continuada. Desse modo, para os autores Bastos; Gondim; Loiola; 

Menezes; Navio (2002), tem ocorrido algumas instabilidades no cenário atual no 

qual tem desencadeado no ambiente organizacional novos formatos de gestão, no 

qual tem demandado trabalhadores e gestores dispostos a aprender, e empresas 

dispostas também a ensinar e proporcionar essa aprendizagem.  

Ainda de acordo com os autores, é a capacidade de aprender dos 

colaboradores que permite o desenvolvimento de habilidades e competência dentro 

da organização, e consequentemente proporcionará a organização, identificar, 

processar e reter novas informações ampliar o conhecimento organizacional e 

melhorar o processo de tomada de decisões e a capacidade competitiva da 

instituição. BASTOS; et all (2002). 
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Com base na citação dos autores sobre aprendizagem organizacional, foi 

perguntado para os colaboradores se a instituição proporciona processos de 

educação continuada, estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira 

uniforme para todos os colaboradores e em todas as áreas da cooperativa inclusive 

no setor de crédito comercial e rural. 

Para responder a esse questionamento quatro colaboradores afirmaram não 

haver por parte da instituição um incentivo para dar continuidade aos estudos. No 

entanto dezoito colaboradores colocaram que a cooperativa incentiva seu quadro de 

funcionários a continuarem os estudos, seja por meio de universidade corporativa, 

sistemas de ensino a distância como também pós-graduação (lato sensu e stricto 

sensu).  E sobre essa questão um colaborador fez a seguinte afirmação. 

A cooperativa, sempre incentiva o colaborador a continuar os 
estudos, esses incentivos vão além de graduação, é incentivado ao 
colaborador fazer pós-graduação como também mestrado. Foi 
oferecido aos colaboradores ajuda de custos para quem estivesse 
interesse em fazer mestrado na linha de cooperativismo na cidade de 
Curitiba PR (P1). 

Outro colaborador acrescentou mais informações a essa pergunta 

respondendo da seguinte forma. 

A cooperativa desenvolve uma constituição formal de unidade 
operacional dedicada a promover a aprendizagem ativa e continuada 
dos colaboradores da organização. Esses programas de educação 
continuada, inclui também palestras e cursos técnicos visando 
desenvolver tanto os comportamentos, atitudes e conhecimentos 
mais amplos, como as habilidades técnicas específicas de cada 
colaborador. Muitos desses treinamentos que são oferecidos aos 
colaboradores são para passar informações de novas regras ou 
procedimentos modificados ou implantados na cooperativa. O próprio 
Banco Central exige das cooperativas que sejam oferecidos 
treinamentos e cursos para os colaboradores referente ao setor em 
que ele atua (P2). 

Ainda sobre questões relacionadas a treinamentos promovido pela 

cooperativa, com o intuito de proporcionar aos seus colaboradores uma educação 

continuada, o mesmo entrevistado fez o seguinte questionamento.  

A cooperativa oferece treinamentos online para que o colaborador 
tenha o conhecimento de todo o processo da cooperativa, esses 
tipos de treinamento no qual é oferecido ajuda o colaborador no 
entendimento das tarefas que são realizadas no dia a dia, bem como 
sobre cooperativismo de forma geral. Esses treinamentos são 
oferecidos com base na função que o colaborador desempenha 
dentro da cooperativa. Todos os treinamentos que o colaborador 
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realiza fica registrado no sistema, e caso o colaborador não tenha 
realizado esses treinamentos a cooperativa não oferece a 
oportunidade de mudança de cargo. Dessa forma, caso o 
colaborador tenha interesse em crescer profissionalmente dentro da 
cooperativa, é necessário que ele realiza todos os treinamentos que 
lhe é oferecido.  

A educação continuada é algo que se feito de forma bem estruturada com 

planejamento e foco no que queira ser ensinado, poderá proporcionar aos 

colaboradores melhores desempenhos e habilidades profissionais. Mediante a esse 

fato, foi perguntado se após um treinamento, reunião, palestra ou imposição de uma 

nova forma de gestão a cooperativa se certifica de que os colaboradores 

assimilaram o que foi transmitido.  

Em resposta a esse questionamento doze colaboradores responderam que a 

cooperativa não se utiliza de uma avaliação para verificar se a palestra, reunião ou o 

treinamento passado aos colaboradores foi compreendido de forma satisfatória. No 

entanto, contradizendo esses doze colaboradores, dez dentre os vinte e dois, 

responderam que, após o termino de uma palestra, treinamento ou reunião, é 

aplicado aos colaboradores um questionário de avaliação, para verificar se houve 

aproveitamento do assunto abordado.  

Diante desse questionamento, um dos colaboradores fez a seguinte 

colocação. 

É difícil assimilar tudo que foi passado em um dia ou uma manhã de 
treinamento ou palestra, muitas vezes há entendimento do assunto 
de forma geral, no entanto no dia a dia, ou seja, no momento de 
executar alguma atividade ou a operação de crédito por exemplo, na 
qual foi passada no treinamento surgem dúvidas de alguns detalhes 
que no momento da palestra ou treinamento não se havia dado 
conta. Mesmo a cooperativa fazendo também um resumo do que foi 
falado ou abordado, durante o treinamento ou uma reunião, surgirão 
futuras dúvidas no momento de realizar a execução do operacional 
(P1). 

Ainda com relação a treinamento, foi também perguntado aos colaboradores 

se a instituição trabalha com procedimentos de coletas de informações antes de 

realizar reuniões ou treinamentos, isto é, se a cooperativa utiliza uma cultura de 

observação do comportamento dos colaboradores para a realização de novos 

treinamentos. 

Em resposta a esse questionamento quatro colaboradores responderam que 

a instituição não possui uma cultura de observação para analisar quais treinamentos 
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ou reuniões devam ser oferecidos. Em contrapartida dezoito colaboradores 

responderam que a cooperativa faz um levantamento de quais treinamentos serão 

necessários ofertar, bem como as necessidades de reuniões sobre determinado 

assunto. 

Sobre esse assunto um colaborador fez a seguinte colocação. 

A cooperativa além de verificar quais treinamentos deverão ser 
ofertados, é feito uma análise pelo setor de recursos humanos para 
verificar em quais atividades operacionais ou quais processos devem 
ser melhorados, além do setor de qualidade há na cooperativa os 
auditores internos que ao verificar falhas constantes em alguma 
operação do crédito rural é solicitado para que seja feito treinamento 
ou reunião para ajustar essa falha (P1). 

O mesmo entrevistado continua complementando sua resposta com relação 

ao treinamento e reunião que. 

Toda vez que é realizado alguma reunião ou treinamento é 
proporcionado aos participantes no encerramento uma interação 
para que ocorra discussões sobre o assunto no qual foi falado, e 
para que ocorra a troca de informação e conhecimento (P1) 

Quadro10 - Aprendizagem Organizacional da Cooperativa Sicredi União 

Educação continuada 
proporcionada pela 
cooperativa 

Certificação por parte 
da cooperativa se 
houve compreensão 
dos colaboradores em 
reunião e treinamento 

Coletas de informações 
por parte da cooperativa 
antes de realizar 
reuniões ou 
treinamentos 

Sim – 81,82% 
 

Sim – 45,45% Sim – 81,82% 

Não – 18,18% 
 

Não – 54,55% Não - 18,18% 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 

 

Com base nas respostas dos entrevistados, percebeu-se que a cooperativa 

procura estabelecer uma cultura de incentivo a educação continuada oferecendo aos 

seus colaboradores treinamentos e a possibilidade de se capacitarem para tornarem 

possíveis profissionais habilitados para desempenhar suas funções de forma 

satisfatória.  

Verificou-se também que a instituição se preocupa em oferecer treinamentos 

na qual será satisfatória para cada função exercida, ou seja, criando estratégias de 

capacitação e repassando informações na qual realmente necessita.  
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No entanto ao fazer uma análise sobre a compreensão dos colaboradores em 

relação aos treinamentos oferecidos, verificou–se que a instituição ainda não tem 

desenvolvido estratégias para verificar se o treinamento houve aproveitamento 

favorável, e as dúvidas só surgirão no momento de executar a operação. 

 

5.4.3 Gestão por Competência na Cooperativa Sicredi União 

 

De acordo com Cavalcanti e Gomes (2001), as competências organizacionais, 

é um importante instrumento que poderá beneficiar as organizações e 

consequentemente agregação de valores. Porém, para que a organização se 

beneficie por meio desse instrumento, a mesma deve criar estratégias e definir de 

que forma o capital intelectual poderá agregar valor as organizações. Para os 

autores, essas competências são determinadas por um conjunto de habilidades e 

tecnologias que permite à instituição oferecer benefícios aos seus clientes, no 

entanto, mesmo que tenham sistemas tecnológicos avançados, somente por meio 

das competências encontradas nos funcionários e através de estímulos individuais 

que poderá contribuir para que o negócio continue no mercado competidor.  

Com base na citação de Cavalcante e Gomes (2001), foi perguntado para os 

entrevistados se há na instituição uma modalidade de gestão do desempenho na 

qual um expert participante, tem a autonomia de modelar as competências de um 

indivíduo ou grupo, observa e analisa o desempenho de cada um e reorganiza a 

execução das atividades do indivíduo ou grupo. 

De acordo com esse questionamento, treze colaboradores responderam que 

a cooperativa não dispõe de uma pessoa responsável pela gestão do desempenho. 

Entretanto, nove dos vinte e dois entrevistados, afirmaram que a instituição tem 

contratado pessoas para trabalhar junto aos recursos humanos da organização, 

exclusivamente com o intuito de verificar e avaliar as questões do desempenho 

organizacional, e alocar cada colaborador de acordo com suas habilidades e 

competências. 

Um dos entrevistados fez a seguinte colocação com relação as competências 

organizacionais. 
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A cooperativa possui um programa de estratégia de gestão baseada 
nas competências, no qual a cooperativa verifica as atividades de 
determinadas funções e cargo que cada colaborador executa dentro 
da instituição, e programa uma remuneração com base no conjunto 
de competências efetivamente exercidas pelo deferido cargo em que 
atua (P1). 

Os ativos intangíveis são recursos disponíveis no ambiente institucional, de 

difícil qualificação e mensuração, mas que contribuem para os seus processos 

produtivos e sociais. Mediante essa informação foi perguntado se a cooperativa faz 

o mapeamento dos ativos organizacionais intangíveis; gestão do capital humano, 

política de propriedade intelectual, ou até mesmo, um repositório de informações 

sobre a capacidade técnica, científica, e cultural dos colaboradores. Ou seja, uma 

lista on-line do pessoal, contendo um perfil da experiência, áreas de especialidade e 

competência de cada um. 

Mediante esse questionamento sobre a mensuração do capital intelectual, 

bem como as informações de cada colaborador, oito dos entrevistados disseram 

desconhecer esse tipo de sistema desenvolvido pela cooperativa. No entanto 

quatorze dos entrevistados afirmaram existir um sistema on-line contento todo o 

perfil profissional de cada colaborador. 

Sobre esse questionamento levantado referente as competências do capital 

intelectual, um colaborador fez o seguinte relato. 

Na cooperativa há um sistema que permite o próprio colaborador 
colocar todas as informações profissionais como também 
acadêmicas, no entanto não há um conhecimento se esse tipo de 
sistema permite mensurar com exatidão as competências de cada 
um, como também as questões de propriedade intelectual. Esse 
sistema, contendo as informações do colaborador, fica disponível 
não apenas na cooperativa na qual ele esteja trabalhando, como 
também, em todas as cooperativas do sistema Sicredi (P2). 

Quadro 11- Gestão por Competência na Cooperativa Sicredi União. 

Modalidade de gestão 
do desempenho na qual 
um expert participante, 
modela as 
competências de um 
indivíduo ou grupo. 

Informações completas 
e detalhadas dos ativos 
intangíveis 

Sim – 40,91% 
 

Sim – 36,36% 

Não – 59,09% 
 

Não – 63,64% 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 

 

De acordo com as respostas dos entrevistados, a cooperativa ainda precisa 

desenvolver algumas práticas de gestão que propicie a mesma, um conhecimento 

maior sobre seu capital intelectual. Percebe-se também, que a maioria não acredita 

que a instituição tem se atentado em verificar questões relacionadas a propriedade 

intelectual, um fator meio preocupante, visto que, pode surgir por meio desses 

colaboradores alguma ideia inovadora e a cooperativa não obter o domínio sobre 

essa inovação. E mensurar o capital intelectual e analisar a capacidade de cada 

colaborador tona-se importante na medida que a cooperativa precisa conhecer quais 

seus limites de produção. 

 

5.4.4 Gestão do Conhecimento na Cooperativa Sicredi União 

conhecimento Tácito 

 

Como é percebido para que a organização consiga desenvolver práticas de 

gestão do conhecimento, ela deve saber trabalhar de forma adequada com seu 

capital intelectual. Sendo assim, para que a organização dê mais ênfase nessa 

forma de gestão, os processos inerentes a gestão do conhecimento baseia-se no 

conhecimento tácito e conhecimento explícito. Dessa forma, Netto (2005) coloca que 

o conhecimento tácito, envolve elementos cognitivos e técnicos no qual são criados 

na mente das pessoas. Para o autor esse tipo de conhecimento se baseia em 

imagens e percepções, ou seja, um conhecimento específico de um determinado 

contexto, proporcionando uma certa dificuldade de uma formulação e comunicação 

(NETTO,2005). 

Com base na citação de Netto, sobre conhecimento tácito em uma 

organização, foi questionado aos colaboradores se a cooperativa proporciona um 

ambiente de encorajamento para que os colaboradores expressem suas ideias, ou 

seja, o conhecimento que cada indivíduo possui, com o intuito de melhorar algum 

processo, ou até mesmo desenvolver algum tipo de inovação na cooperativa, 

relacionados aos setores de crédito rural e comercial.  
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De acordo com esse questionamento quinze colaboradores responderam que 

a cooperativa de crédito tem proporcionado um ambiente propicio para expor suas 

ideias, no entanto, ouve uma contradição com sete colaboradores que afirmaram 

não obter oportunidade de contribuir com suas ideias para melhorar algum processo 

em relação ao setor de crédito rural e comercial da cooperativa.   

Conforme mencionado por Netto acerca do conhecimento cognitivo no qual o 

indivíduo vai adquirindo e aprimorando ao longo do tempo e de sua vida profissional, 

foi perguntado para os colaboradores se a cooperativa utiliza suas experiências 

pessoais na busca de algumas soluções organizacionais.  

Em resposta a esse questionamento doze colaboradores responderam que já 

se utilizou de experiências pessoas para o desenvolvimento de alguma atividade, 

um dos entrevistados fez a seguinte afirmação. 

Sempre é permitido ao colaborador desenvolver alguma atividade e 
resolver alguma solução com base em experiências pessoais, esse 
procedimento ocorre pelo fato de alguns colaboradores já possuir 
experiências anteriores, por ter trabalhado em outras instituições 
financeiras (P1). 

No entanto dos vinte e dois entrevistados dez deles colocaram que nunca 

utilizou de alguma experiência pessoal no desenvolvimento ou solução das tarefas 

que lhes são atribuídas com base no cargo de atuação. 

Partindo desses pressupostos sobre o conhecimento que o indivíduo adquire 

por meio de suas experiências, seja do seu dia a dia, profissionais como também 

acadêmica, este por sua vez, pode estar alinhado com o processo de 

institucionalização, partindo do isomorfismo normativo. Esse fato pode se relacionar 

com base na citação de Kuniyoshi (2008) que descreve que o isomorfismo normativo 

é proveniente do estabelecimento de padrões com base em alguma comunidade 

profissional, embasando cognitivamente e proporcionando legitimidade à algumas 

atividades desenvolvidas em uma organização.  

Quadro 12 - Gestão do Conhecimento na Cooperativa Sicredi União conhecimento 

Tácito. 

Oportunidade que a cooperativa 
proporciona aos colaboradores expor 
suas ideias. 
 

A cooperativa utiliza experiência pessoal 
para resolução de um problema ou 
tomada de decisão. 

Sim - 68,18% Sim - 54,55% 
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Não - 31,82% 
 

Não - 45,45% 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 

Constatou por meio das respostas dos colaboradores questionados, que a 

maioria acredita que a cooperativa tem promovido uma administração participativa, 

ou seja, procura desenvolver algumas práticas de gestão, e processos 

organizacionais que permite aos seus colaboradores expressarem ideias ou 

experiências adquiridas, esse fator tem como objetivo melhorar o desempenho de 

alguma atividade ou processo que venha a trazer benefícios ao setor do crédito 

comercial e rural. 

Além dos processos organizacionais voltado as práticas de gestão do 

conhecimento, verificou-se também fatores que promove a teoria institucional, esse 

fato procede com base na resposta de um dos entrevistados ao afirmar ocorrer 

processos semelhantes entre instituições financeiras, ou seja, aspectos relacionados 

a homogeneização em alguns processos organizacionais. Sendo assim, como foi 

constatado que alguns processos desenvolvidos na cooperativa se iguala com as 

demais instituições financeiras, também por resposta de alguns colaboradores ao 

afirmar que já se utilizou de experiências na resolução de algum problema, tem 

como destaque no processo da gestão da cooperativa o isomorfismo normativo. 

  

5.4.5 Gestão do Conhecimento na Cooperativa Sicredi União 

conhecimento Explícito 

 

Ainda de acordo com Netto (2005), além do conhecimento tácito, no qual 

cada indivíduo constrói ao longo do tempo, há também o conhecimento explícito, em 

que há uma probabilidade maior de transferência de conhecimento de um indivíduo 

para o outro, por haver a possibilidade de se armazenar informações por meio de 

bancos de dados.  

De acordo com o autor, o conhecimento explícito, é algo codificado e de fácil 

transmissão por meio da linguagem, é expressado a partir de documentos ou 

algumas formas de registros. Em organizações, esse tipo de conhecimento pode ser 
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representado por meio de manuais, apostilas técnicas, normas como também por 

práticas adotadas pela empresa com o intuito de registrar todo o conhecimento 

aplicado (NETTO,2005). 

Esse banco de dados que possibilita registrar as informações para 

consequentemente ser transformada em conhecimento, torna-se importante porque 

muitas dessas informações, tratam de regras e procedimentos que devem ser 

seguidos com relação as políticas de crédito da cooperativa. São regras impostas 

pelo Banco Central, Bansicredi e procedimentos criados com a autonomia da própria 

cooperativa Sicredi União.  

 Dessa forma, foi questionado aos colaboradores, se a cooperativa procura 

identificar e difundir as melhores práticas, que podem ser definidas como um 

procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. 

Incluindo um contexto em que pode ser aplicado, e documentado por meio de banco 

de dados ou manuais. Em resposta a esse questionamento, seis colaboradores 

disseram que a cooperativa não se utiliza dessa prática e dezesseis colaboradores 

responderam que a cooperativa ao verificar que um procedimento ou uma tarefa 

obteve sucesso em sua realização, este por sua vez é documentado e registrado em 

um sistema denominado como portal. Sobre esse questionamento um colaborador 

fez a seguinte colocação.  

A cooperativa possui um sistema que permite relatar todos os 
procedimentos utilizados no dia a dia para o desempenho de uma 
atividade, esse sistema permite que todos da cooperativa tenham 
acesso a essa informação, como também o passo a passo de como 
essa atividade pode ser realizada, além de ficar disponível para os 
colaboradores da cooperativa, esse portal, permite que outras 
cooperativas do sistema Sicredi também tenham acesso, sendo 
assim, é um sistema de banco de dados integrado a todas as 
cooperativas do sistema Sicredi (P2). 

 Foi questionado também se a cooperativa procura transformar os dados em 

inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão. Isto é, se visam extrair 

inteligência de informações, por meio de captura e conversão das informações em 

diversos formatos, como pelo conhecimento obtido de fontes internas ou externas, 

formais ou informais, ou seja, se é formalizado, documentado e armazenado para 

facilitar o seu acesso. 
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Em resposta a esse questionamento doze colaboradores disseram que sim, 

que há um armazenamento de todas as informações adquiridas, entretanto dez 

colaboradores disseram que não. Um dos colaboradores fez a seguinte afirmação.  

A cooperativa não registra dados de fontes externas, visto que, 
quando alguma cooperativa do sistema Sicredi, tem um bom 
desempenho de alguma atividade realizada, esta atividade é 
registrada pela própria cooperativa, não havendo necessidade das 
demais efetuarem o mesmo procedimento, visto que já fica 
disponível para todos os colaboradores do sistema Sicredi. O que é 
registrado pela cooperativa são procedimentos internos formais. E 
regra de fontes externas que poderia ser registrado em bancos de 
dados, o próprio Bansicredi já faz esse procedimento, para que todas 
as cooperativas do sistema Sicredi tenham acesso às informações 
(P2). 

No entanto para que uma organização consiga manter um banco de dados de 

forma eficiente, para que os colaboradores consigam desempenhar suas atividades 

de forma eficaz, é necessário que a organização obtenha um sistema adequado e 

que comporta o armazenamento das informações necessárias, bem como, a 

capacidade de rastrear todas as operações desenvolvidas pela instituição, sendo 

assim, foi perguntado para os colaboradores se a cooperativa dispõe de uma 

tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em 

bases relacionadas, permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de 

dados que possibilite melhorar os processos das políticas de crédito.  

Diante desse questionamento todos os colaboradores responderam que a 

cooperativa se utiliza de sistema que possibilita o rastreamento de todas as 

operações realizadas tanto na cooperativa de forma geral, como no setor de crédito 

rural e comercial, e dentre os sistemas os colaboradores citaram, o sistema de CRM, 

Rede colaborativa, SIAC, Modulo de UA, Parceiro Rural. 

Sobre o rastreamento de informações, um colaborador fez a seguinte 

colocação. 

A cooperativa, mais especificamente o setor de crédito rural e 
comercial, trabalha com uma estrutura organizacional que 
proporciona prática de gestão que implica adoção de aplicativos 
informatizados de controle de emissão, edição e acompanhamento 
da tramitação, distribuição, arquivamento e descarte de documentos, 
esse sistema é chamado de Parceiro rural, um sistema que foi 
desenvolvido exclusivamente para atender a demanda do crédito 
rural, e a estrutura desse sistema surgiu por meio da  ideia de um 
dos colaboradores, “o assessor de crédito rural”(P2). 
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Ainda referente aos sistemas utilizados na cooperativa, mais especificamente, 

no setor de crédito rural e comercial, foi questionado aos entrevistados, se esses 

sistemas utilizados, proporcionam apoio aos processos de gestão do conhecimento.  

Com base nesse questionamento, quinze dos entrevistados acreditam que os 

sistemas utilizados no setor de crédito, não são sistemas que auxiliam uma gestão 

do conhecimento, entretanto sete entrevistados, acreditam que esses sistemas na 

qual são utilizados pela cooperativa para auxiliar o departamento de crédito rural e 

comercial, são sistemas operacionais que podem proporcionar informações por meio 

de relatórios que propicie práticas de gestão do conhecimento. 

Como colocado, a cooperativa se utiliza de alguns sistemas para auxiliar nas 

atividades operacionais do dia a dia, como também, acesso a relatórios sobre 

diversas informações necessárias para o andamento do setor de crédito da 

instituição. Sendo assim, foi perguntado apenas para os sete colaboradores no qual 

acreditam que esses sistemas podem ser utilizados como ferramentas de gestão do 

conhecimento, se a cooperativa utilizou alguma organização do setor como 

benchmarking para o desenvolvimento dessa ferramenta na organização, ou seja, 

quando a organização resolveu adotar esta ferramenta, outras organizações do 

ramo já haviam adotado. 

Referente a esse questionamento um dos colaboradores fez o seguinte 

comentário. 

Sim! Com certeza, a cooperativa Sicredi sempre realiza visita em 
outras cooperativas do sistema Sicredi, como também cooperativas 
de outros setores, que tem como base o cooperativismo para trazer 
ou implantar ideias diferentes que venha a contribuir com melhorias 
no setor de crédito comercial e rural, inclusive os diretores visitam 
cooperativas de outros países para verificar se alguma gestão 
implantada por eles, também pode ser implantada na Sicredi União 
para beneficiar alguns processos (P1). 

Em sequência a esse questionamento foi perguntado agora para os vinte e 

dois entrevistados, se após a implantação desses sistemas, nos quais foram citados, 

e que sete desses entrevistados acreditam ser ferramentas que auxiliam a gestão do 

conhecimento, e se a cooperativa desenvolveu um planejamento/desenvolvimento 

na implantação desses sistemas como também da ferramenta de gestão do 

conhecimento na organização com a contratação de profissionais (consultores) 

externos. 
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Os vinte e dois colaboradores responderam que a cooperativa sempre 

contrata profissionais (consultores) para auxiliar em alguma tarefa, na realização de 

algum treinamento, no acompanhamento de alguma implantação ou reestruturação 

de atividades, mas não exclusivamente para auxiliar na gestão do conhecimento. 

Em se tratando da teoria institucional, esse tipo de banco de dados no qual 

permite essa troca de informações entre as cooperativas do sistema Sicredi, e uma 

relação de troca de informações entre instituições do sistema cooperativismo, pode 

ser denominado como isomorfismo mimético que de acordo com   Kuniyoshi (2008), 

ocorre devido as incertezas do mercado entre as empresas do mesmo ramo, ou 

seja, devido a competitividade entre as instituições uma organização acaba se 

espelhando em outras organizações, utilizando as mesmas práticas de gestão para 

que possa se manter competitiva no mercado, dessa forma busca-se entre as 

organizações, padrões semelhantes de atuações. 

 

Quadro 13 - Gestão do Conhecimento na Cooperativa Sicredi União conhecimento 

Explícito. 

Sistemas utilizados pelo 
setor de crédito para 
proporcionar gestão do 
conhecimento 

Contratação de 
profissionais para 
auxiliar em alguma 
atividade ou 
procedimento no setor.  

Contratação de 
profissionais para 
auxiliar na gestão do 
conhecimento. 

Sim – 31,82% 
 

Sim – 100% Sim – 0% 

Não – 68,18% 
 

Não – 0% Não – 100% 

 

A cooperativa documenta 
e registra procedimentos 
que deram certos, por 
meio de banco de dados 
ou manuais. 

A cooperativa transforma 
os dados em inteligência, 
para a tomada de decisão 
criando banco de 
informações de fontes 
externa e internas, 
formais e informais. 

A cooperativa dispõe de 
uma tecnologia de 
rastreamento de dados 

Sim – 72,73% 
 

Sim- 54,55% Sim - 100% 

Não – 27,27% 
 

Não – 45,45% Não – 0% 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 
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Com base nas informações passadas pelos colaboradores por meio da 

entrevista, pode-se verificar que a cooperativa Sicredi União, trabalha com sistemas 

que permite o rastreamento de suas operações nos diversos departamentos, 

inclusive no setor de crédito rural e comercial, e que a mesma procura trabalhar por 

meio de documentação, bancos de dados, ou manuais, para facilitar a execução de 

suas atividades. Em contrapartida, foi constatado que a instituição trabalha de forma 

reduzida ou quase não trabalha com o processo de transformar as inteligências 

desenvolvidas na cooperativa em bancos de dados quando essas informações 

forem advindas de fontes externas ou informações informais. Essa afirmação se 

obteve com base na resposta e um colaborador ao afirmar que cada cooperativa 

coloca em seus bancos de dados informações de seus processos, e que 

consequentemente já fica disponíveis para as demais cooperativas do sistema 

Sicredi. 

Mediante aos fatos expostos acerca de manter banco de dados, manuais, e 

um sistema que permite rastreamento de operações na instituição, e que alguns 

desses sistemas de banco de dados ficam expostos como já mencionado para todas 

as cooperativas do sistema Sicredi, sistema este, que não irá comprometer a 

segurança de seus dados, é denominado na gestão do conhecimento como 

conhecimento explícito, no qual há uma maior facilidade de ser passado tanto de um 

indivíduo para o outro como de instituição para instituição. 

E em se tratando de teoria institucional pode – se de certa forma afirmar que 

há entre esses fatores exposto a presença do isomorfismo mimético, visto que a 

cooperativa Sicredi União tem a possibilidade de se utilizar de práticas utilizadas por 

outras cooperativas, isto é, práticas de gestão legitimadas no mercado entre 

instituições cooperativistas.  

Verificou-se também, com base nas respostas de alguns colaboradores que a 

cooperativa tem trabalhado com ferramentas que propicie a gestão do 

conhecimento, no entanto a maioria dos colaboradores não têm conhecimento que 

essas ferramentas nas quais são utilizadas no dia a dia de suas atividades estão 

relacionadas com práticas de gestão do conhecimento, esse fato ocorre porque a 

própria instituição não deixa explícito para os colaboradores sobre a gestão do 

conhecimento não havendo assim esse conhecimento por parte de seus 

colaboradores. 
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Pode ocorrer também, que a própria instituição não tem ao certo o 

conhecimento que esteja utilizando práticas de gestão do conhecimento, sendo 

assim, torna-se interessante que a organização procure obter um olhar maior diante 

dessas práticas, e trabalhar melhor seu capital intelectual, como também, 

desenvolver estratégias voltadas a essa prática na obtenção de uma possível 

vantagem competitiva. 

 

5.4.6 Regras e Normas na Gestão Organizacional da Cooperativa Sicredi 

União 

 

De acordo com Freire e Spanhol (2014) o repasse da informação em uma 

organização é primordial para o bom desempenho de suas atividades. Dessa forma, 

é necessário obter uma análise profunda das capacidades e limitações dos bancos 

de dados existentes em uma instituição. Para os autores, a obtenção de um 

mapeamento do fluxo de informações eficiente é necessária para a construção do 

conhecimento individual, para que seja possível a construção do caminho rápido e 

seguro que permitirá o acesso em tempo real as informações necessárias para a 

tomada de decisão. 

Essa citação de Freire e Spanhol (2014) torna - se condizente com a 

realidade do setor de crédito rural e comercial da cooperativa de crédito Sicredi 

União. Essa afirmação ocorre pelo fato de que a cooperativa além de trabalhar com 

procedimentos da própria cooperativa, trabalha também, com operações e regras 

implantadas pelo Banco Central e Bansicredi. Essas regras são informações 

importantes no qual o acesso deve ser rápido e em tempo real para o sucesso de 

uma operação. 

Embasado nessas informações, foi perguntado para os entrevistados, como a 

cooperativa repassa as informações recebidas pelo Bansicredi ou pelo Banco 

Central, ou seja, como é desenvolvida a compreensão de pensamentos e opiniões 

dos colaboradores com base nas regras e normas recebidas. 
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Mediante a essa pergunta os colaboradores responderam que todas as 

informações recebidas são passadas através de e-mail, pelo portal da cooperativa e 

quando necessário são realizados treinamentos e reuniões.  

Ainda relacionado sobre os dados recebidos, foi questionado aos 

entrevistados, quais os procedimentos utilizados pela cooperativa após receber 

informações ou regras do Banco Central ou Bansicredi, isto é, se a mesma contribui 

para o enriquecimento das discussões entre os colaboradores. 

Em reposta a esse questionamento sete colaboradores, responderam que a 

cooperativa não dispõe de um tempo para desenvolver discussões sobre algumas 

informações ou regras vindas do Bacen e Bansicredi. Em contrapartida quinze 

colaboradores, responderam que a cooperativa proporciona discussões sobre as 

regras recebidas. 

Um colaborador fez o seguinte comentário em relação a discussão sobre as 

regras recebidas. 

Sempre que é passado algum dado, regra ou informação, seja do 
Banco Central ou do Bansicredi, é feita uma discussão entre os 
assessores e o gerente de ciclo, para saber como essa informação 
será passada para os demais colaboradores, ou seja, se será 
realizado um treinamento virtual, ou um treinamento diretamente com 
os colaboradores, e esses treinamentos são oferecidos de acordo 
com o cargo que a pessoa desempenha na instituição. Caso seja 
algo que não necessita a realização de um treinamento esses dados, 
a regra ou a informação são passadas aos demais colaboradores via 
e-mail, ou pelo portal da cooperativa.  

Além da discussão entre assessores e gerente de ciclo são 
discutidos também, e nessa parte entre os colaboradores analistas 
de crédito, qual seria a melhor forma de desempenhar a atividade 
operacional com base nas novas medidas recebidas (P1). 

Como foi já foi mencionado a cooperativa Sicredi sempre trabalha por meio de 

regras, assim como as demais instituições financeiras do Brasil, desse modo, foi 

questionado para os colaboradores como são desenvolvidas e institucionalizadas as 

regras da cooperativa. 

Com base nessa questão um dos colaboradores fez o seguinte comentário. 

A maioria das regras são desenvolvidas pelo Bansicredi ou Banco 
Central e algumas são desenvolvidas pela própria cooperativa 
Sicredi União, assim que uma regra é estabelecida dificilmente não é 
institucionalizada. Sendo assim, as regras nas quais são impostas 
pelo Banco Central são regras que todas as instituições financeiras 
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devem seguir, a não ser que seja uma regra específica para 
cooperativas. 

Quando uma regra é repassada pelo Bansicredi, geralmente também 
é institucionaliza na cooperativa, porém essas regras são impostas 
apenas para as instituições financeiras cooperativista do sistema 
Sicredi. 

Além de receber regras impostas pelas instituições citadas, há 
também regras impostas pela própria cooperativa Sicredi União, 
estas regras somente as cooperativas que fazem parte do sistema 
Sicredi União as utilizam, algumas são institucionalizadas e outras 
não, tudo vai depender de como essas regras irão beneficiar a 
cooperativa (P2). 

Desse modo para entender de forma mais detalhada esses procedimentos e 

como são institucionalizadas as políticas de crédito da cooperativa e como é feita a 

gestão do conhecimento dessas práticas um colaborador relatou que. 

Como a área de crédito rural e comercial são as responsáveis em 
liberar o crédito para seus associados seja para os agricultores, 
comerciantes ou pessoas físicas, é uma das áreas mais fiscalizadas 
pelo Banco Central e Bansicredi, sendo assim, as regras são 
impostas com mais rigor e a institucionalização acontece com 
frequência. Sendo assim, é muito difícil uma imposição sobre 
algumas políticas de crédito dessas instituições não serem 
institucionalizadas.  

Assim que uma política de crédito é imposta pela cooperativa através 
do Banco Central, esse comunicado é feito por meio de uma 
resolução, na qual tem uma área no Bansicredi responsável em 
entender essa regra e repassar a todos da cooperativa através de 
uma Comunicação Organizacional - CO. Após receber as 
informações caso seja necessário é feito um treinamento, caso seja 
apenas uma mudança que não irá afetar o desenvolvimento 
operacional apenas é feito o comunicado.  

Quando a cooperativa recebe alguma informação do Bansicredi, 
quando não precisa realizar um treinamento, esse comunicado além 
de ser realizado por meio de uma CO, geralmente é feito pelo portal 
da cooperativa, assim, todas as cooperativas do sistema Sicredi tem 
o recebimento em tempo real. Caso seja uma informação que não irá 
afetar de forma significativa algumas políticas de crédito, essa por 
sua vez, é passada para os assessores de crédito que 
consequentemente as repassa para os analistas de crédito e unidade 
de atendimento (agencia).  

No entanto caso irá ocorrer alguma mudança significativa em algum 
processo desempenhado pelo setor de crédito ou até mesmo novas 
medidas e procedimentos, o Bansicredi promove um treinamento 
com o assessor e um dos analistas que está diretamente ligado na 
atividade que será modificada. Após o recebimento de todas as 
informações os colaboradores que participaram dos treinamentos, 
repassam as informações para os demais colaboradores inclusive 
para as unidades de atendimento também por meio de treinamento 
(P1).  



106 

 

Como foi mencionado sobre a promoção de treinamentos na qual o 

Bansicredi proporciona para seus colaboradores, para repassar as informações e 

novas regras, é necessário que essas informações sejam passadas de forma que 

sejam assimiladas com o máximo de eficiência, dessa forma foi questionado para o 

mesmo colaborador onde esses treinamentos são realizados. Dessa forma o 

entrevistado respondeu da seguinte forma. 

Os treinamentos promovidos pelo Bansicredi geralmente são 
desenvolvidos da seguinte forma, quando é um número pequeno de 
assessores e analistas que precisam comparecer a esses 
treinamentos ou reuniões, geralmente são realizados no próprio 
Bansicredi em Porto Alegre – RS. No entanto, quando é um número 
maior de colaboradores que precisam participar dos treinamentos ou 
reuniões esses treinamentos são realizados nas sedes na quais 
apoiam as cooperativas e cada cooperativa participa do treinamento 
na qual está sua sede, desse modo vem um profissional do 
Bansicredi para passar as informações e ministrar os treinamentos. A 
cooperativa Sicredi União tem a sua sede localizada na cidade de 
Curitiba -  PR, desse modo caso não seja no Bansicredi, os 
treinamentos ou reuniões são realizados nessa cidade (P1). 

Como já mencionado que a cooperativa por se tratar de instituição financeira 

sempre trabalha por meio de imposição de regras e normas a serem seguidas, foi 

perguntado para o colaborador se apenas o Banco Central e o Bansicredi têm 

autonomia de modificar ou impor algumas regras com relação as políticas de crédito 

da cooperativa, com base nessa pergunta o colaborador fez a seguinte colocação. 

A cooperativa sempre trabalha em cima de normas e regras que 
devem ser cumpridas com a maior rigidez, essas regras também 
podem ser desenvolvidas pelas próprias cooperativas de cada 
sistema, ou seja, a cooperativa Sicredi União também desenvolve 
suas próprias normas de política de crédito. Esse procedimento na 
qual a cooperativa de crédito tem autonomia de modificar algumas 
regras e normas são a garantia de crédito, determinação de prazos e 
taxas de juros, porém apenas sobre o crédito comercial e pessoal, 
porque o crédito rural a cooperativa não tem flexibilidade de 
negociação, porque todas as regras já são impostas pelo Banco 
Central. Desse modo, é analisado pelo Presidente da cooperativa 
juntamente com seus diretores, quais as regras e normas que o 
Bansicredi e Banco Central desenvolveu e em cima dessas regras 
desenvolver suas próprias estratégias e a criação de uma nova 
regra, “porém sem alterar as normas e regras já imposta” (P2). 

Sobre esse questionamento foi perguntado para o entrevistado se ele não 

poderia dar um exemplo de alguma outra prática de gestão ou processo que tenha 

sido modificado e imposta pela própria cooperativa Sicredi União, de acordo com 

esse questionamento o colaborador fez a seguinte descrição. 
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 Quando um associado vai pedir crédito para a cooperativa é feita 
toda uma análise de capacidade de pagamento desse associado, 
dessa forma são exigidas várias documentações para que seja feita 
uma análise para saber se o associado tem ou não condições de 
conseguir esse crédito. Quando se trata de crédito rural, devido 
algumas regras impostas pelo governo, a fiscalização é ainda maior, 
e para os agricultores conseguir esse crédito é necessário o 
acompanhamento de um agrônomo em todo o processo, desde a 
plantação até a finalização da colheita, porque nesse meio tempo 
pode ocorrer sinistro e o agricultor perder toda a plantação 
necessitando receber o seguro que o governo proporciona que é 
chamado de PROAGRO.  

Desse modo para que houvesse mais agilidade nesse processo que 
foi sempre demorado, ocorreu uma centralização, essa centralização 
foi uma modificação das normas da cooperativa na qual todo esse 
procedimento que eram feitos nas próprias unidades de atendimento 
(agencias), passou a ser realizada na SUREG a sede da cooperativa 
Sicredi União, para isso foi criado um departamento que cuida 
exclusivamente desse processo, no qual foi desenvolvido o sistema 
do parceiro rural, que é um sistema utilizado exclusivamente pela 
cooperativa Sicredi união. E toda essa centralização e sistema 
utilizado surgiu por meio da ideia de um colaborador da própria 
instituição o agora assessor do crédito rural. 

Essa forma de gestão sobre o crédito rural utilizada pela cooperativa 
Sicredi União tem sido bem vista por outras cooperativas, que tem 
recebido visitas constantemente para explicar como é feito esse 
processo de centralização do crédito rural, as cooperativas ficaram 
sabendo dessa nova forma de gestão pelo fato de que todas as 
vezes que são surgidos novos procedimentos nas cooperativas ou 
até mesmo uma inovação de processos é colocado no portal Sicredi 
para que todas as cooperativas do sistema Sicredi tenham acesso e 
se sintam na liberdade de efetuar o mesmo procedimento (P2). 

Após o colaborador responder sobre o desenvolvimento de uma prática de 

gestão realizado pela cooperativa Sicredi para agilizar seus processos, foi 

questionado para o colaborador como a cooperativa Sicredi União faz para informar 

seus colaboradores sobre algumas normas estabelecidas pela sua própria gestão. 

Com base nesse questionamento o colaborador respondeu que.   

Quando a Sicredi União quer passar alguma informação tanto as 
recebidas pelo Bansicredi, Banco Central ou pela sua própria gestão, 
também são realizados treinamentos e reuniões, com os 
colaboradores do crédito rural e comercial de acordo com as 
atividades que cada um desempenha, juntamente com os gerentes e 
colaboradores das unidades de atendimentos. Essas reuniões são 
realizadas aqui na própria cooperativa Sicredi União, ou quando há 
necessidade da participação de um número maior de colaboradores, 
o assessor de crédito rural ou comercial vai até as unidades 
promover tais treinamento. Para facilitar, para o profissional que irá 
ministrar o treinamento, as cooperativas são divididas por região e os 
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assessores desenvolve o treinamento em cada região com a 
presença dos colaboradores das unidades. 

Da mesma forma ocorre com as informações repassadas pelo Banco 
Central e Bansicredi, caso seja uma informação ou normas que não 
necessita de treinamento essas informações são passadas por e-
mail para os gerentes de unidades. Essas informações devem ser 
passadas com muito cuidado, porque essas informações as vezes 
são normas do Banco Central, Bansicredi ou da própria Sicredi União 
que o colaborador tem que saber com total eficiente para atender o 
associado na ponta com as informações adequadas, para realizar as 
operações de crédito rural e comercial, de acordo com as 
necessidades do associado (P1). 

Diante do fato do entrevistado responder que a cooperativa Sicredi União 

desenvolve também suas próprias práticas de gestão, foi questionado se as 

unidades de atendimento a partir do conhecimento obtido pelas informações 

passadas pela Central Regional, como os gerentes das unidades de atendimentos 

ou agencias e colaboradores adota (negocia) tais políticas creditícias. Diante desse 

questionamento o colaborador fez a seguinte argumentação. 

As unidades de atendimento ou agencias como agora também é 
chamado depois que a cooperativa virou de livre admissão, não tem 
liberdade de negociação, as negociações sobre as políticas de 
crédito rural e comercial já vem todas estabelecidas e as unidades 
tem que saber negociar com os associados as normas e regras já 
determinadas. Somente a Cooperativa tem a autonomia de modificar 
algo, mais conforme já mencionado a Central Regional, pode fazer 
modificações apenas em relação as políticas de crédito comercial, e 
quem faz essas modificações são a diretoria juntamente com o 
Presidente da cooperativa, essas mudanças podem ser sobre a 
garantia de crédito   prazos pagamento e taxa de juro. Porém as 
políticas de crédito rural, nem mesmo a cooperativa que no caso é a 
Central Regional pode modificar, as regras do crédito rural já vêm 
toda determinada pelo Banco Central e devem ser seguidas sem 
nenhuma modificação, pode –se dizer que são regras e normas 
engessadas.  

Baseado nessas informações que foram passadas pelos profissionais da 

cooperativa, além de estar relacionado com a citação de Freire e Spanhol (2014), 

sobre os dados e repasse das informações, está relacionada também com a teoria 

institucional, no qual ocorre o processo de homogeneização por parte das 

instituições financeiras que recebem normas do Banco Central e das cooperativas 

do Sistema Sicredi que recebe normas do Bansicredi, denominado como 

isomorfismo coercitivo. 

 De acordo com Dimaggio e Powell (1991), o isomorfismo coercitivo ocorre 

quando as organizações são submedidas a trabalhar de acordo com regras e 
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normas advindas de outras organizações das quais são dependentes. Esse tipo de 

isomorfismo além da organização trabalhar com regras impostas por outras 

instituições, pode também ser regras impostas em virtude de expectativas culturais 

da sociedade na qual a instituição está inserida.  

Quadro 14 - Regras e Normas na Gestão Organizacional sobre política de crédito da 

Cooperativa Sicredi União 

Os dados, informações ou regras 
recebidas pela cooperativa são 
repassadas por: 

Há discussões entre os 
colaboradores com base em algum 
dado, regra ou informação recebida 

E-mail Sim – 68,18% 

Comunicado no Portal ou CO Não – 31,82% 

Treinamento   
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados obtidos na pesquisa. 

 

Mediante as respostas dos entrevistados, há vários meios para se receber as 

informações advindas das instituições nas quais determinam normas e regras a 

serem seguidas pela cooperativa.  

No entanto, a cooperativa deve - se atentar se entre um repasse e outro de 

informação, algum profissional não deixe de passar uma informação importante, haja 

visto que, pode ocorrer perda da qualidade da informação quando esta passa por 

muitos processos de comunicação. 

Verificou- se também com base nas respostas dos entrevistados que, em se 

tratando de discussões sobre as regras vindas do Banco Central e Bansicredi a 

maioria deles acredita que a cooperativa permite que haja uma discussão sobre 

quais procedimentos poderão ser seguidos para o repasse dessas informações, 

normas ou regras a serem seguidas.  

Mediante esse fato, a possibilidade de proporcionar aos colaboradores uma 

discussão de quais as melhores formas de repassar as informações, pode melhorar 

ainda mais o processo, visto que a institucionalização do repasse das informações é 

um processo importante, pois é por meio deste, que os colaboradores assimilarão 

tudo que deve ser aprendido, para consequentemente ser utilizado no dia a dia de 

suas atividades. 
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Em relação a institucionalização com base no isomorfismo coercitivo é nítido 

de que trata do isomorfismo mais forte na instituição, visto que as normas e regras 

são imposta a cooperativa com certo rigor por se tratar de um setor que passa por 

constantes fiscalizações, por ser o responsável pela liberação de crédito, seja para o 

crédito comercial, rural ou pessoal. 

Sendo assim, constatou-se que, o processo de institucionalização das 

práticas de crédito rural e comercial são executadas por meio de e-mail, sistema 

portal ou CO, no entanto, a prática mais presente nesse processo de 

institucionalização é o treinamento na qual a cooperativa tem sempre promovido 

para seus colaboradores. 

 Desse modo, vale ressaltar que são as estratégias utilizadas pela cooperativa 

de como será a institucionalização do repasse das informações das práticas de 

políticas de créditos que a gestão do conhecimento nessa cooperativa terá ou não 

eficiência. Visto que, caso não haja uma estrutura adequada dessas práticas com 

estratégias bem definidas pode- se até ser institucionalizadas o processo para que 

as informações cheguem até o profissional responsável para a execução de cada 

atividade, no entanto, irá ocorrer falhas na execução ou até mesmo no atendimento 

para os associados. Desse modo todas as informações repassadas devem chegar a 

cada colaborador com as qualidades necessárias, para que ele possa desempenhar 

sua função da melhor forma possível e consequentemente atender aos associados 

de acordo com suas expectativas de um bom atendimento.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo tem por objetivo demonstrar as conclusões que puderam ser 

obtidas por meio da presente pesquisa, tendo como base para essas conclusões, o 

referencial teórico, o objetivo geral, os objetivos específicos e a entrevista realizada 

com os colaboradores da instituição objeto de pesquisa.  

Desse modo, durante todo a pesquisa realizada, tanto por meio da teoria da 

gestão do conhecimento, como pela teoria institucional, verificou- se que o ambiente 
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organizacional é algo mutável, sendo assim, cabe a organização desenvolver 

estratégias que venha de encontro com essas grandes mudanças ocorridas.  

Essas mudanças no campo organizacional, no qual as organizações devem 

obter conhecimento, vai desde mudar processos, métodos de trabalho, inovação, e 

demais fatores que tenha como intuito a melhoraria nos resultados. Além desses 

tipos de mudanças, é necessário mudar a forma de trabalhar com o capital 

intelectual, visto que, são eles os detentores de assimilar as informações e 

transformar em conhecimento. 

No entanto, para isso é necessário que o profissional seja capacitado e 

habilitado para desempenhar suas funções com qualidade, e atender os clientes da 

melhor forma possível. Sendo assim, para que isso ocorra é necessário que a 

organização invista em uma aprendizagem organizacional e uma educação 

continuada para seus colaboradores. 

Porém para que tenha uma gestão com estratégias de constante melhorias 

em seus processos, e que tais processos e práticas de gestão seja legitimada no 

ambiente organizacional, é necessário obter um entendimento desse processo por 

parte da alta administração, para que consequentemente seja propagada por toda a 

instituição, visto que, o colaborador também deve saber das estratégias e processos 

para o desempenho de suas atividades. 

Sendo assim, sendo o objeto de pesquisa uma instituição financeira no ramo 

cooperativista, o processo é o mesmo das demais organizações, e 

consequentemente é necessário que a mesma tenha capacidade de trabalhar seu 

capital intelectual de forma que haja inovação, legitimidade dos fluxos de 

informação, e uma gestão do conhecimento eficaz, para atender o cooperado de 

acordo com suas expectativas ou seja, com um bom atendimento.  

No entanto, verificou-se por meio dessa pesquisa que a cooperativa objeto de 

estudo, trabalha com uma gestão do conhecimento, no entanto, não está claro e 

definido para seus colaboradores se tratar de uma gestão voltada ao conhecimento. 

E esse fator acaba sendo negativo para a cooperativa, visto que, é necessário que o 

colaborador, tenha conhecimentos das práticas de gestão adotadas pela cooperativa 

para que o mesmo entenda todo o processo organizacional e trabalhe de forma 

adequada todos os processos inclusive a gestão do conhecimento. 
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Outro fator importante sobre a necessidade do colaborador saber que a 

cooperativa trabalha com gestão do conhecimento, é o fato dele ter consciência da 

necessidade de registrar todo o processo de uma operação e entender a importância 

da criação de manuais e banco de dados para que todo o know-how da cooperativa 

fique armazenado e possa utiliza-los novamente, caso seja necessário. 

É fundamental também, que o colaborador entenda a importância do 

processo de compartilhamento da informação, visto que, quanto mais eficaz a forma 

de compartilhar as informações, mais processos inovadores poderão surgir na 

cooperativa Sicredi união. E é nesse processo que entra a verificação da 

legitimidade dos fluxos de informação por parte da cooperativa.  

Além da importância da cooperativa desenvolver práticas de gestão que 

propicie um bom compartilhamento das informações, é necessário que ela entenda a 

importância de uma administração mais participativa, visto que, cada colaborador vai 

adquirindo ao longo do tempo conhecimentos que poderão ajudar em algum 

processo inovador ou na resolução de um problema. No entanto conforme já 

destacado, além da organização visualizar essa importância para a cooperativa, é 

necessário por parte do colaborador ir em busca das informações, se atualizar e 

buscar capacitação. Visto que, para que a gestão do conhecimento dê certo, é 

necessário um trabalho integrado entre cooperativa e colaborador. 

Desse modo, fica evidente a importância das organizações desenvolverem 

práticas e estratégias para obterem uma administração com base na informação. 

Mediante esse fato o objetivo geral da pesquisa é compreender como as políticas de 

crédito agrícola e comercial se institucionalizam a partir do fluxo de informações que 

ocorrem em uma cooperativa de crédito na construção do conhecimento. 

Com base no objetivo verificou-se que, as práticas de gestão das políticas de 

crédito que na maioria das vezes são desenvolvidas pelo Banco Central, Bansicredi 

e algumas pela própria Cooperativa Sicredi União, se institucionalizam por meio do 

fluxo de informações realizadas pelo Portal da cooperativa, por CO – comunicado 

interno e por treinamentos. Caso não haja necessidade de treinamento as 

informações são passadas através do e-mail corporativo. 

Além do objetivo geral, a presente pesquisa alcançou outros resultados 

propostos, no qual compõe a relação dos objetivos específicos. Dessa forma, 
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através desses resultados constatou-se que as políticas de crédito agrícola e 

comercial da cooperativa objeto de estudo, estrutura-se por meio da garantia de 

pagamento e limite de financiamento e linhas de crédito referente a PRONAF, 

PRONAMP E DEMAIS ao se tratar de linhas de crédito rural. Em se tratando de 

linhas de crédito comercial, a cooperativa trabalha com desconto de duplicatas, 

crédito pessoal, crédito consignado e financiamento de veículo. 

Entretanto, para que os colaboradores obtenham todas as informações 

necessárias dessas políticas de crédito utilizadas pela cooperativa, é necessário que 

os fluxos dessas informações ocorram de forma sistêmica, para que todos os 

colaboradores tenham acesso e consigam desempenhar suas funções. Sendo 

assim, contatou que as informações recebidas pelo Bansicred (Central) a 

Superintendência Regional (Sicredi União) e consequentemente para as Unidades 

de Atendimento (Agencias) são institucionalizadas por um fluxo de informação no 

qual o Banco Central passa as informações todas para o Bansicredi, este por sua 

vez filtra, entende os processos e passa essas informações para a superintendência.  

As informações nas quais a Superintendência (Cooperativa Sicredi União) 

recebe, são passadas por meio de treinamentos ou reuniões, no qual, alguns 

colaboradores da Superintendência, se deslocam até a Central (Bansicredi em Porto 

Alegre – RS), para receber as informações. Após assimilação dessas informações 

por parte dos integrantes do treinamento, são analisados e estruturadas formas de 

repassar essas informações para os demais da superintendência, que também são 

repassadas por meio de treinamentos ou reuniões.  

Caso o número de participantes que precisam participar desses treinamentos 

ou reuniões sejam considerados alto, o colaborador responsável em ministrar o 

treinamento, se desloca em dias alternados para outras Centrais localizadas em 

diversas regiões, que no caso da Sicredi União fica localizada em Curitiba – PR. 

Além de treinamentos e reuniões a Central (Bansicredi) passa as informações 

para a superintendência Regional por meio de uma CO- comunicado organizacional 

e pelo portal da cooperativa. Caso seja uma informação que não irá afetar regras e 

normas, estas por sua vez são passadas através de e-mail.   

Para que essas informações recebidas pela Central – Porto Alegre, sejam 

repassadas para as unidades de atendimento, o processo se assemelha, da Central 
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(Bansicredi) para a Superintendência (Cooperativa Sicredi União). Desta forma, 

quando há necessidade de passar as informações por meio de treinamento o 

colaborador que participou da reunião ou treinamento ocorrido na Central 

(Bansicredi), desenvolve estratégias de repasse dessas informações para os 

colaboradores das unidades de atendimento,  e que neste caso esses profissionais 

alocados nas unidades de atendimentos, se deslocam para a Superintendência 

Regional na cidade de Maringá – PR, conforme estruturado pelo Bansicredi, caso 

seja um número elevado de colaboradores, o profissional da Superintendência 

Regional que irá ministrar o treinamento, se descola até as unidades de 

atendimento, também subdivididas por regiões  para o repasse dessas informações. 

E caso não seja necessário um treinamento ou reuniões essas informações são 

repassadas por e-mail. Nessa etapa não é necessário colocar no portal, ou enviar 

uma CO- comunicado Organizacional, visto que, quando a informação é colocada no 

portal ou enviada por CO, todos os colaboradores da cooperativa do sistema Sicredi, 

já tem acesso a essas informações. 

Com relação as informações que a Superintendência Regional (Sicredi união) 

recebe da Central (Bansicredi), que são as normas e regras recebidas do Banco 

Central ou as próprias regras e normas estabelecidas pelo próprio Bansicredi, em 

relação as políticas de crédito rural e comercial, em se tratando da comercial a 

Cooperativa Sicredi união cria estratégias e determinações por meio dessas 

informações. Sendo assim, o Presidente juntamente com os diretores determina 

algumas taxas de juros, prazos de pagamentos ou garantia de crédito, na qual, a 

cooperativa irá oferecer aos seus associados.  Entretanto, essa autonomia de 

estratégias só pode ser utilizada no crédito comercial, visto que, no crédito rural as 

normas e regras devem seguir de acordo com as determinações do Banco central, 

não havendo assim, nenhuma flexibilidade de mudar a política de crédito rural para 

os associados da cooperativa. 

 Em se tratando das unidades de atendimento, essas por sua vez, não possui 

autonomia de mudar nenhuma das políticas de crédito utilizadas pela cooperativa. 

Dessa forma, as unidades de atendimento, devem seguir as determinações já 

estabelecidas pelo Banco Central com relação as normas e regras do crédito rural, e 

as normas já estabelecidas pela Sicredi União, em ralação as políticas de crédito 

comercial. Sendo assim, as unidades de atendimento, devem criar apenas 
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estratégias de negociações, visto que, não possuem autonomia de mudar algumas 

das determinações de nenhuma das políticas de créditos. 

Outro fator importante que pode ser verificado por meio da pesquisa, é com 

relação a gestão do conhecimento dessas políticas de créditos, desse modo, não 

basta institucionalizar o fluxo de informação das políticas de credito da cooperativa, 

é necessário verificar se esses fluxos de informações estão sendo eficazes para o 

andamento dos processos da cooperativa, para que assim, haja entendimento de 

qualidade dessas políticas de créditos por parte dos colaboradores.  

Desse modo foi identificado na pesquisa, que a cooperativa tem trabalhado 

com o conhecimento tácito, no qual permite aos colaboradores, expor suas ideias, e 

coloca-las em práticas com base em suas experiências, como também por meio de 

ideias, no qual já proporcionou para a cooperativa, algumas mudanças em sua 

estrutura, ou seja, a criação de um novo setor que centralizou o processo 

operacional referente ao crédito rural.  

Por meio desta estratégia realizada pela cooperativa, identificada como 

processo de gestão do conhecimento tácito, em relação a teoria institucional, 

destacou nesse processo o isomorfismo normativo, associado a profissionalização, 

ou seja, processos semelhantes que derivam de uma coletividade de profissionais 

da mesma área.   

Foi identificado também, que a cooperativa tem utilizado algumas ferramentas 

da gestão do conhecimento relacionado ao conhecimento explícito, este fator tem 

ocorrido com base no processo de compartilhamento de informações, reuniões, 

treinamentos promovidos pela cooperativa e troca de informações entre 

cooperativas por meio do portal ou através de visitas realizadas por colaboradores 

em cooperativas de outros países.  

Para explicar esse processo partindo da teoria institucional, destaca-se o 

isomorfismo mimético, que com base nas incertezas do mercado, instituições do 

mesmo ramo acaba se assemelhando umas às outras na busca de inovações, como 

também em melhorar processos para se manter no mercado competidor.  

Além de verificar a presença do conhecimento tácito e conhecimento explícito, 

verificou-se também que a cooperativa tem que trabalhar de forma rigorosa o 
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processo de informação, na qual, também faz parte de uma das ferramentas da 

gestão do conhecimento. Essas informações são consideradas importantes para o 

processo de gestão por se tratar de informações de políticas de créditos, 

determinadas pelo Banco Central, Bansicredi e pela própria Cooperativa Sicredi 

União.  

Diante disso, é necessário a criação de estratégias do processo de 

informação por parte da cooperativa, para que tudo seja passado e repassado de 

forma que não venha a obter perdas importantes de informação e prejudicar o 

desempenho da cooperativa. No entanto esse tipo de identificação ficou falho na 

pesquisa, visto que, não houve um fato que possibilitou a identificação de que a 

cooperativa cria estratégias de informações, ou seja, a instituição utiliza apenas as 

que já estão institucionalizadas. 

  Desta forma, partindo de regras e normas na qual a cooperativa deve seguir, 

sem que haja flexibilidade de algumas partes, identificou- se nesse processo com 

base na teoria institucional o isomorfismo coercitivo. Esse tipo de isomorfismo, é 

derivado de influências políticas, sociais, ou por pressões de outras organizações, 

na qual a instituição precisa seguir para o desenvolvimento de seus processos 

administrativos.  

Com base na pesquisa realizada, o isomorfismo coercitivo, é o que mais 

predomina dentro dos processos de política de crédito rural e comercial da 

cooperativa Sicredi união. Esse fato é considerado com base nas afirmações 

coletadas durante a pesquisa, no qual ficou evidente que a cooperativa tem pouca 

autonomia de promover mudanças em relação as normas e regras dos processos 

administrativos das políticas de crédito.  

Essa evidencia aumenta quando essas políticas de créditos rurais e 

comerciais são trabalhas nas unidades de atendimentos no processo final, onde 

todas as informações recebidas por meio dos fluxos já institucionalizados pela 

cooperativa, serão trabalhados diretamente com o associado, no qual, os 

colaboradores dessas unidades perdem a total autonomia de promover modificações 

dessas normas e regras, cabendo a esses profissionais apenas o poder de saber 

negociar essas políticas. Esse tipo de cenário visualizado na cooperativa, são 

processos típicos de instituições financeiras e mais ainda em cooperativas onde o 
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Banco Central tem promovido uma fiscalização ainda maior, daí a confirmação da 

influência maior na cooperativa do isomorfismo coercitivo.   

Sendo assim, por se tratar de normas e regras nas quais devem ser seguidas 

com certo rigor, onde a pressão de segui-las é constante em relação as políticas de 

créditos comerciais e rurais. A importância do processo de informação, é ainda 

maior, e o fluxo de informação, conforme já mencionado deve ser institucionalizado 

de forma eficaz para gerar conhecimento dessas normas e regras para o sucesso da 

execução das atividades dentro da cooperativa. 

Dessa forma, conclui-se por meio dessa pesquisa que gestão do 

conhecimento tem sido discutido de forma dinâmica e audaciosa por vários 

pesquisadores, colocando a gestão do conhecimento como algo que irá mudar toda 

uma estrutura organizacional, melhorar seu desempenho e consequentemente o 

alcance de resultados positivos. No entanto a prática organizacional com base nas 

análises feitas pela própria cooperativa, intensificou uma outra realidade, visto que, 

durante a pesquisa, não foi unânime entre os colaboradores o relato da existência 

de uma gestão do conhecimento, e tão pouco um conhecimento claro sobre o tema. 

Desse modo intensificando a não existência de práticas de gestão do conhecimento. 

Esse fato torna-se preocupante pelo simples fato de que uma vez 

institucionalizada uma política de crédito seja pelo BACEM, Bansicredi, ou pela 

própria cooperativa Sidredi União, é necessário que o fluxo de informação dessa 

política seja eficaz, para a geração do conhecimento por parte dos colaboradores, e 

não há um registro eficiente indicando a busca de informações por parte de todos os 

colaboradores, quando essas informações são repassadas pelo portal um dos 

sistemas utilizados pela cooperativa, e se houve um aprendizado das diversas 

políticas implantadas pelo sistema Sicredi de forma clara por meio dos treinamentos 

promovidos pela cooperativa. 

 Desse modo, baseado nessas informações, embora algumas literaturas 

apresentem estudos com análises satisfatórias com a implantação da gestão do 

conhecimento nas organizações, o estudo na cooperativa comparado a literatura, 

não foi coerente em todos os aspectos, visto que, para que a instituição obtenha 

uma estrutura com práticas de gestão do conhecimento são necessárias 

estruturações de alguns métodos e modelos apresentados por autores que não 
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foram identificados pela cooperativa.  Por se tratar de regras institucionalizadas, por 

órgãos superiores ou pela própria cooperativa Sicredi União nas quais determinam 

as políticas de crédito. Esse fluxo de informação tem que ser dinâmico e eficaz para 

que haja um aprendizado eficiente por parte dos colaboradores, e ao mesmo tempo 

desenvolver métodos de comprometimento por parte desses colaboradores para que 

a gestão do conhecimento principalmente dessas políticas de crédito seja 

assimiladas. 

Esse estudo possibilitou acrescentar na literatura de forma simplificada que 

além da importância de institucionalizar práticas e modelos de gestão do 

conhecimento nas organizações, é necessário também desenvolver estratégias de 

como o processo de fluxo de informação será institucionalizado, pois dependendo do 

canal e de que forma é trabalhada a rede de informação organizacional, impossibilita 

um aprendizado entre os colaboradores e consequentemente as práticas de gestão 

do conhecimento. 

 

 

6.1 SUGESTÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

Mediante a esse fato sobre a importância da institucionalização dos fluxos das 

políticas de créditos tanto rural ou comercial, fica aqui uma sugestão para futuros 

pesquisadores na busca de identificar se esses processos de fluxo de informação, 

na qual foi institucionalizado pela cooperativa, estão sendo eficazes para a geração 

de conhecimento por parte dos colaboradores. 

E caso esse tipo de institucionalização dos fluxos de informação não esteja 

sendo eficaz, fica aqui a recomendação de pesquisar formas de promover uma 

estrutura que venha a tornar esse processo de informação eficaz, e 

consequentemente legitimar esse processo de informação na geração do 

conhecimento.  
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