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RESUMO 

 

 

No atual cenário corporativo brasileiro, observa-se crescente o interesse das 

empresas em assumir postura de responsabilidade social. Nesse contexto, essa 

pesquisa científica, de caráter exploratório, pretendeu evidenciar a importância de 

levar o tema da responsabilidade social corporativa em conta na gestão estratégica 

das empresas. Esse estudo teve foco em uma grande empresa de um grupo 

multinacional da indústria automobilística - a Modelo S/A, que se utilizou da filosofia 

cooperativista para promover ação de responsabilidade social junto a seus 

funcionários. Embora a responsabilidade social corporativa seja complexa e muito 

abrangente, nesse estudo foi priorizada a responsabilidade social interna sob o 

aspecto da gestão estratégica de pessoas. O aspecto retro mencionado engloba 

várias análises de fatores que influenciam as relações interpessoais nas 

organizações, porém, essa pesquisa analisou exclusivamente a questão do clima 

organizacional. Através da investigação de um estudo de caso, através da pesquisa 

qualitativa, pesquisa quantitativa e experiência profissional do autor pretendeu-se 

demonstrar o motivo e os resultados obtidos a partir da ação da Modelo S/A. As 

conclusões do estudo apontaram uma definição, uma visão pontual e uma aplicação 

prática do termo responsabilidade social corporativa. Baseado em entrevistas, 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, demonstrou-se que essa perspectiva da 

responsabilidade social pode trazer novos e valiosos subsídios para a empresa ao 

revelar implicações em termos de retenção de talentos e principalmente melhoria do 

clima organizacional e da qualidade de vida dos funcionários. 

  

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa; Cooperativismo; Estratégia; 

Clima organizacional; Qualidade de vida; Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

In today's corporate landscape of Brazil, there is growing corporate interest in taking 

social responsibility attitude. In this context, the scientific research, exploratory, 

intended to highlight the importance of bringing the issue of corporate social 

responsibility into account in the strategic management of businesses. This study 

focused on a large company of a multinational automotive industry - Modelo SA, 

which used the philosophy to promote cooperative action of social responsibility with 

its employees. While corporate social responsibility is very complex and 

comprehensive, prioritized in this study was the internal social responsibility in the 

aspect of strategic management of people. The retro look mentioned analysis 

encompasses several factors that influence interpersonal relationships in 

organizations, however, this study examined only the question of organizational 

climate. Through the investigation of a case study through qualitative research, 

quantitative research and professional experience of the author intended to 

demonstrate the motive and the results obtained from the action of the Model S / A. 

The study's findings pointed to a definition, a timely vision and a practical application 

of the term corporate social responsibility. Based on interviews, literature research 

and field research has shown that this view of social responsibility can bring new and 

valuable benefits for the company to reveal implications in terms of talent retention 

and mainly improve the work environment and quality of life employees. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility; Cooperative; Strategy; Organizational 

climate, Quality of life, Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 . O problema 

O final do século XX trouxe profundas alterações nas empresas. Para se 

adaptar a essas mudanças, as organizações corporativas tiveram que rever suas 

formas de atuar no mercado com os clientes, com seus concorrentes, 

relacionamento com a sociedade e principalmente com seus empregados. Nos dias 

atuais a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) tem ganhado foco nas 

organizações corporativas e obtido grande interesse das empresas. Os 

administradores têm visto na ação da Responsabilidade Social Corporativa uma 

oportunidade de alavancar negócios e de alinhamento com seu público interno e 

externo. Diante dessa ótica, ao estabelecer práticas sociais, as empresas ampliam 

as formas de relacionamento com seus stakeholders (partes interessadas da 

empresa). 

As organizações corporativas, baseadas na premissa da responsabilidade 

social como estratégia competitiva, buscam obter retorno e sustentabilidade para 

seu negócio. As organizações são formadas por conjunto de indivíduos que 

trabalham juntos na busca de objetivos e na defesa de determinados valores. Por 

esse motivo podemos inferir que a interação da empresa com seu público (interno e 

externo) é cada vez mais importante.  

Mais do que nunca, as organizações sentem a necessidade de encontrar 

novas formas de funcionamento visando melhoria da qualidade de vida, 

produtividade e satisfação dos seus empregados. Atualmente observa-se uma 

intensificação de estudos do comportamento humano no sentido de procurar 

compreender as pessoas não somente dentro do seu ambiente de trabalho, como 

também em todo o complexo social (família, relacionamentos, lazer, etc). Estudos 

comprovam que o desempenho de uma organização está intimamente relacionado 

com a forma de interação entre aqueles que a compõem.  

Nesse sentido, o cooperativismo se apresenta como uma oportunidade de 

inclusão social e desenvolvimento humano. Nos últimos anos, observa-se uma 
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intensificação do movimento cooperativista no Brasil configurando uma tendência 

irreversível.  

Para entender a real importância do cooperativismo é necessário tomar por 

base seus princípios doutrinários e associativos, que promovem e estimulam a 

dignidade humana através da educação cooperativa, estimulo a coletividade, 

democracia, igualdade e a solidariedade.  

Ao aderir ao sistema cooperativo, os associados tornam-se responsáveis 

diretos pelos processos decisórios. As cooperativas diferenciam-se dos demais tipos 

de sociedades por ser ao mesmo tempo uma associação de pessoas e também um 

negócio. O cooperativismo é baseado numa filosofia que se propõe a ajudar a 

combater as desigualdades sociais e a fortalecer a integração entre as pessoas. 

Essas características do cooperativismo foram objeto de investigação do autor no 

decorrer dessa pesquisa.  

Para verificar o alinhamento existente entre a filosofia cooperativista e a 

prática de Responsabilidade Social Corporativa Interna foi utilizada análise de um 

estudo de caso real. 

1.2. A questão Problema 

A agiotagem é caracterizada pelo empréstimo informal de dinheiro, com 

cobrança de juros abusivos e/ou extorsivos, realizados por uma pessoa física ou 

jurídica. Essa prática é ilegal em nosso país segundo o artigo 171 da Constituição e 

de acordo com o Banco Central do Brasil, apenas as instituições financeiras estão 

autorizadas a operar no mercado, emprestando dinheiro mediante a cobrança de 

juros.  

A prática desta forma fácil de obter lucro é comum entre os funcionários de 

algumas organizações corporativas. Havia registros de constantes ocorrências 

dessa prática entre os funcionários da empresa objeto dessa pesquisa. Foi 

constatado pelo setor de gestão de pessoas que a prática da agiotagem entre os 

funcionários era uma das principais causas prejudiciais ao clima organizacional. 

Essa prática comprometia as relações interpessoais e provocava constantes intrigas, 

conflitos e até ameaças entre aqueles que se envolviam nessa atividade ilícita. 
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Buscando preservar e restabelecer as boas relações entre seus empregados, 

a Modelo S/A buscou no cooperativismo de crédito a solução para o problema 

detectado. Por iniciativa da empresa foi criada uma cooperativa de crédito para 

regulamentar e formalizar as atividades de concessão de empréstimos aos seus 

empregados. 

Levando-se em consideração as questões apresentadas na contextualização 

do tema, essa pesquisa buscou resposta para a seguinte questão: Existe correlação 

entre a estratégia de criação de uma cooperativa de crédito para os empregados de 

uma empresa e a responsabilidade social interna? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

É proposto por esse estudo verificar se a ação empresarial de criar uma 

cooperativa de crédito para os seus funcionários contempla as questões necessárias 

para ser considerada uma prática de responsabilidade social corporativa interna. 

Esse estudo permitiu ampliar o nível de conhecimento das relações empresa e 

empregados e aprimorar o conhecimento da complexidade das relações 

organizacionais. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

• Verificar se existem vantagens competitivas para as organizações que se 

utilizam dos princípios do cooperativismo como ferramenta estratégica na 

gestão de pessoas;  

• Diagnosticar a prática de gestão de pessoas descrita pelos gestores da 

empresa objeto desse estudo; 

• Compreender como a criação de uma cooperativa de crédito é percebida 

pelos empregados da empresa que adota essa estratégia de gestão; 

• Verificar se há aderência entre uma gestão socialmente responsável, os 

objetivos do negócio das organizações e a percepção dos stakeholders. 
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1.4. Delimitações 

A responsabilidade social corporativa abrange aspectos infinitamente amplos 

e profundos como sustentabilidade das organizações, balanço social, questões 

ambientais, governança das corporações e outros aspectos que exigem estudos 

exploratórios muito mais elaborados. Esses assuntos não foram previstos nessa 

pesquisa. Também não foram abordadas questões relacionadas à certificação de 

responsabilidade social efetuada pelos principais institutos certificadores. No 

entanto, vale enfatizar que, embora o modelo investigado seja analisado em uma 

indústria automobilística multinacional, pode perfeitamente ser aplicado 

analogamente a outros segmentos corporativos. 

1.5. Relevância 

A relevância dessa pesquisa está em identificar aspectos da gestão 

organizacional capazes de promover melhoria no clima organizacional e por 

conseqüência favorecer a qualidade de vida no trabalho. Depois de identificados 

estes fatores, avaliar alternativa capaz de favorecer a estratégia organizacional para 

a gestão de pessoas.  O estudo se tornará relevante se ao final puder ampliar o 

conhecimento corporativo de forma minimizar efeitos negativos das desigualdades 

sociais tão presentes em nosso país. 

1.6. Organização do estudo 

Esse estudo está disposto e organizado em seis capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução: Capítulo onde o autor faz suas considerações iniciais. 

Essa parte da pesquisa contempla o contexto do problema e uma revisão inicial da 

literatura existente. Esse capítulo contempla, também, a proposta do Problema que 

foi investigado e a situação problema vinculado à pesquisa, onde o autor esclarece a 

questão que o preocupa, inquieta ou desperta sua curiosidade. Neste capítulo ainda 

contempla os objetivos, as delimitações, a importância e a justificativa do estudo. 

Capítulo 2 – Metodologia: Capítulo onde o autor apresenta detalhadamente todas 

as ferramentas e instrumentos da metodologia cientifica que foram utilizadas para 

pesquisar o problema apresentado nesse estudo. Nesse capítulo será apresentada a 

forma como se dará a investigação cientifica. 



19 
 

 

Capítulo 3 – Revisão da Literatura: Capítulo onde o autor apresenta o 

conhecimento existente, ou seja, o estado da arte sobre o problema a ser estudado. 

Nessa parte do estudo será fundamentado em termos teóricos o problema e o(s) 

objetivo(s) da pesquisa. 

Capítulo 4 – Análise dos dados: Neste capítulo o autor apresenta a forma como os 

dados foram tratados e analisados para chegar às conclusões do estudo. 

Capítulo 5 – Resultados da pesquisa: Capítulo onde o autor apresenta os 

resultados da análise dos dados da pesquisa e suas principais conclusões. Nesse 

capítulo será validada ou não a questão problema que foi levantada.  

Capítulo 6 – Considerações finais/Recomendações: Onde serão descritas as 

considerações finais, a impressão do pesquisador acerca do estudo e novas 

propostas de investigações.  
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2. METODOLOGIA   

Nesse capitulo é descrito a metodologia científica utilizada na pesquisa e 

apresentado entre os diversos métodos científicos existentes aquele que foi optado 

para condução desse estudo. 

2.1. Aspectos teóricos envolvidos na pesquisa 

Foi utilizada a revisão de literatura (pesquisa bibliográfica e/ou documental) 

para embasamento das questões relativas à conceituação de sociedades, 

organizações, estratégia corporativa, recursos humanos, cooperativismo e 

responsabilidade social, bem como as peculiaridades da constituição e 

funcionamento de uma cooperativa de crédito que sustentaram a questão estudada. 

2.2. Aspectos metodológicos envolvidos na pesquisa 

Para conseguir alcançar os objetivos propostos por esse trabalho, além da 

revisão bibliográfica que deu sustentação teórica a pesquisa, o autor efetuou coleta 

de dados junto a duas amostras distintas, sendo uma delas direcionada e a outra 

aleatória. A finalidade da coleta de dados foi verificar a percepção de dois públicos 

distintos sobre o mesmo fato. Foi utilizado recurso da pesquisa de campo como 

fonte primária de informações. Através de entrevistas prévias de caráter 

exploratórias foram levantadas questões relativas à iniciativa da empresa que levou 

à tomada de decisão de constituir uma cooperativa de crédito para os seus 

empregados. O objetivo do questionário foi identificar aspectos que permitam 

responder o motivo da iniciativa empresarial e como as ações foram implementadas. 

2.3. Método científico 

De acordo com GIL (1999, p.26) a investigação científica depende de um 

“conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos” para que seus objetivos sejam 

atingidos. Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se 

devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de 

pesquisa.  
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Os métodos científicos que fornecem as bases lógicas à investigação são: 

dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico (GIL, 1999, 

LAKATOS, MARCONI, 1993). 

Devido ao fato dessa pesquisa se tratar de um assunto ainda pouco 

explorado, os recursos de pesquisa são escassos. Entre os diversos métodos de 

pesquisa existentes o autor optou pelo método hipotético-dedutivo proposto por Karl 

Raymund Popper em 1902 para condução desse estudo. A escolha desse método 

se deu principalmente pelo seu alinhamento em relação ao objetivo do estudo que é 

a confirmação de hipóteses a partir de premissas. 

2.3.1. Método hipotético-dedutivo de POPPER 

O método hipotético-dedutivo de POPPER consiste na adoção da seguinte 

linha de raciocínio:  

Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 
insuficientes para a explicação de um fenômeno surge o problema. Para 
tentar explicar a dificuldades expressas no problema são formuladas 
conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas deduzem-se 
conseqüências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa 
tornar falsas as conseqüências deduzidas das hipóteses. Enquanto no 
método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no método 
hipótetico-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para 
derrubá-la (GIL, 1999, p.30). 

 

POPPER (apud LAKATOS E MARCONI; 1983); defende as seguintes etapas 

no processo investigatório: 1) Problema, que surge de conflitos frente a expectativas 

e teorias existentes 2) Solução, proposta consistindo numa conjectura (nova 

teoria), dedução de conseqüências na forma de proposições passíveis de teste, 3) 

Testes de falseamento, ou seja, tentativas de refutação pela observação e 

experimentação. 

Conforme pode ser verificado abaixo a figura 01 demonstra o esquema do 

método hipotético-dedutivo proposto por Popper 
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Figura 01 - Método hipotético-dedutivo segundo Popper. 
Fonte: Lakatos e Marconi (2003) 

 

Construção das Hipóteses, Conjecturas ou Premissas 

Hipótese I – A estratégia adotada pela empresa solucionou o problema de crédito 

dos funcionários; 

Hipótese II - A Ação Estratégia da empresa foi percebida como positiva pelos 

funcionários da organização; 

Hipótese III – A Prática adotada pela empresa pode ser considerada uma ação de 

Responsabilidade Social Interna. 

Se a hipótese não superar os testes estará falseada e será refutada. Este 

cenário exigirá, então, uma nova formulação do problema e da hipótese que será 
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submetida novamente a rigorosos testes. Uma vez superados os testes, a hipótese 

estará corroborada, ou seja, confirmada provisoriamente. É interessante salientar o 

termo provisório, pois no método hipotético-dedutivo, sempre há a chance de um 

novo teste refutar uma hipótese até então válida. Por este motivo o termo 

“corroboração” é mais bem aplicado que “confirmação”. 

A figura 02 demonstra o método hipotético-dedutivo adaptado a essa 

pesquisa. 

Responsabilidade Social Corporativa (Smith, 1994) Responsabilidade Social Corporativa Interna (Melo e Froes, 2001)

Responsabilidade Social Corporativa como estratégia na gestão de Recursos Humanos (Melo e Froes, 2001)

Refutação Corroboração (não rejeição)

Nova teoria

Nova lacuna, contradição ou problema

Caso houver rejeição de qualquer uma das hipóteses conclui-se que a ação da empresa não constitui necessariamente uma 
estratégia de RSC interna.

A partir da análise das 
respostas aos 

questionários será 
possível verif icar a 

rejeição ou corroboração 
das hipóteses.

Oposto do critério adotado para a refutação ou rejeição das hipóteses

A partir do resultado da análise dos dados pode ser elaborada ou não nova teoria para 
estudo

A pesquisa apontará lacunas, contradições e problemas que poderão ser objeto de estudo 
para novas pesquisas

Análise do resultado da pesquisa de campo através de procedimentos para teste de hipóteses

Técnicas de falseabilidade

Testagem

Avaliação dos resultados

Avaliação das conjecturas, soluções e hipóteses

Questionários aplicados aos diretores e funcionários da empresa objeto desse estudo.

Dados coletados nas pesquisas de campo foram analisados através de métodos estatísticos não-paramétricos.

Hipótese nula que contradiz as hipóteses descritas.

Conjecturas, soluções ou hipóteses
Hipótese I: Estratégia da empresa contém características de RSC interna

Hipótese II:A Estratégia de RSC interna é percebida pelos empregados
Hipótese III:Há evidências de correlação entre as variáveis testadas.

Conhecimento prévio e teorias existentes

Lacuna, contradição ou problema
Existe correlação entre a criação de uma cooperativa de crédito para os empregados de uma empresa e a responsabilidade 

social como estratégia de gestão de recursos humanos?

Consequências falseáveis, enunciados deduzidos

 
Figura 02 - Esquema do modelo hipotético-dedutivo de Popper adaptado pelo autor. 



24 
 

 

2.3.2. Processos e técnicas estatísticas utilizadas na pesquisa 

Além da metodologia de investigação cientifica, esse capítulo demonstrará as 

etapas, os processos e as técnicas estatísticas não-paramétricas (provas de 

aderência de Kolmogorov-Smirnov e do Qui-quadrado) utilizadas na pesquisa.  A 

escolha da metodologia desse estudo foi pautada pelo interesse de ampliar o 

entendimento das questões teóricas e aplicação prática do conceito de 

responsabilidade social corporativa sob a ótica dos principais envolvidos nessa 

estratégia organizacional (empresa e empregado).  

Amostragem 

Para conduzir o trabalho foram selecionadas duas amostras para pesquisa, 

uma das amostras considerada direcionada foi composta por administradores e 

gestores e a outra amostra aleatória composta de funcionários da empresa objeto 

desse estudo. A finalidade da pesquisa foi verificar a correlação existente entre a 

ação empresarial de operacionalizar a criação de uma cooperativa de crédito para os 

funcionários e a responsabilidade social corporativa como estratégia de gestão de 

pessoas.  

Variáveis 

Segundo COOPER E SCHINDLER (2001 p. 56-61), a fase teórica de uma 

pesquisa se baseia na identificação de construtos e suas relações com as 

proposições e teorias em estudo. Na fase empírica, as proposições são convertidas 

em hipóteses e trabalha-se com variáveis a serem estudadas. O termo variável 

pode, portanto, ser usado como sinônimo de constructo ou propriedade em estudo, 

onde se busca conhecer melhor suas características e relações. 

Nesse estudo temos como variáveis as principais propriedades que serviram 

de eixos de estudo no referencial teórico: 

• Variável Alfa – Responsabilidade Social Corporativa – Sigla: RSC 

Atualmente, a busca por uma nova natureza que ultrapasse a orientação 

exclusiva para o lucro tem sido prática de algumas empresas. Através da criação de 
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fundações, institutos e outras atividades sociais estas organizações buscam 

incorporar em suas ações a idéia da responsabilidade social Empresarial. 

Esta forma de contribuição social tem se dado, na maioria dos casos, através 

de redes sociais para a implantação e desenvolvimento de programas e projetos 

sociais entre empresa, governo, organizações não-governamentais, etc. Estes 

investimentos são feitos em iniciativas sociais para benefícios do público interno e 

externo das empresas.  

Para identificar e caracterizar esta variável foram pesquisadas propriedades 

que formam, em conjunto, um modelo de estudo e entendimento dos aspectos 

motivacionais. Deste modo estudou-se a estratégica de gestão de pessoas a partir 

de propriedades identificadas no estudo teórico: grau de formação da estratégia, 

estrutura existente e dedicada à gestão de pessoas, formas de interação desta 

estratégia com a cultura organizacional. Procurou-se entender qual o envolvimento 

da empresa em tais ações, que podem ser executadas diretamente pela empresa ou 

em parceria com outras organizações. 

• Variável Beta – Prática de ação estratégica de gestão de pessoas – Sigla: 

AER 

As práticas de Ações Sociais Corporativas são definidas por procedimentos 

utilizados na avaliação das ações sociais das empresas. Foram analisados quais 

procedimentos presentes nas abordagens avaliativas revistas no referencial teórico 

são adotados pela empresa, podendo ser aplicadas a uma ou mais ações sociais da 

empresa. 

O referencial teórico ofereceu uma série de características de distintas 

abordagens da avaliação, apresentando aspectos relacionados aos objetivos, aos 

procedimentos e à utilização de resultados da avaliação. A pesquisa verificou quais 

das principais características destas abordagens estão presentes nas práticas de 

avaliação utilizada pela empresa. Características de processo tais como níveis de 

participação de interessados e envolvimento dos stakeholders também foi objeto do 

estudo. 
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A Gestão Estratégica de Responsabilidade Social Corporativa Interna é uma 

das variações que fundamentam a Responsabilidade Social Corporativa e se 

constitui em ações e decisões que visam promover a motivação e a retenção de 

talentos na empresa e principalmente a melhoria do clima organizacional. O 

referencial teórico apresenta uma série de características e benefícios da estratégia 

de Responsabilidade Social Corporativa quando voltada para o público interno de 

uma empresa. A Gestão Estratégica pessoas é definida como a forma pela qual a 

empresa se relaciona com um de seu público interno – os empregados – 

implementado ou apoiando intervenções que visam a solução ou redução de 

problemas que dificultam seu desenvolvimento profissional e social. 

As variáveis Alfa e Beta estão relacionadas à percepção dos principais 

envolvidos no processo que foi objeto desse estudo (administradores, gestores e 

funcionários). 

Tendo em vista não haver relação de precedência ou dependência pré-

determinada entre as variáveis, pode-se a principio definir que se trata de duas 

variáveis independentes (COOPER & SCHINDLER, 2001 p. 56-61). Deste modo, as 

possíveis relações de dependência verificadas foram aquelas definidas nos objetivos 

específicos desse trabalho, ou seja, buscou-se entender como uma prática de 

Responsabilidade Social Corporativa  se relaciona com o negócio e qual a 

percepção dos envolvidos nessa estratégia empresarial. 

Coleta de dados 

Por se tratar de uma pesquisa de caráter qualitativo e descritivo, a coleta de 

dados perceptivos forneceu um pré-diagnóstico ambiental. Nessa etapa buscou-se 

características da variável (Alfa) que a principio exercem maior impacto sobre a 

responsabilidade social corporativa, como por exemplo, satisfação dos funcionários 

e condições de trabalho. Por se tratar de uma pesquisa onde se determina e 

conhece previamente o que se deseja medir ou pesquisar. As técnicas utilizadas 

foram analise documentais e entrevistas semi-estruturadas (MARCONI E LAKATOS, 

2003). 
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Na análise documental foram verificados os seguintes documentos: Convênios 

e parcerias, Regimento Interno, Estatuto Social, Jornais e Memorandos, Ofícios de 

comunicação interna. 

As Entrevistas de forma não estruturada se caracterizam por uma 

conversação preliminar entre o pesquisador e os responsáveis pelas decisões na 

organização. O objetivo da entrevista é obter algum conhecimento sobre a realidade 

organizacional e elementos que irão auxiliar no decorrer da pesquisa (MINAYO, 

2000).  

A entrevista foi realizada com três gerentes e o diretor de recursos humanos 

da empresa. Foram efetuadas perguntas direcionadas com o objetivo de verificar os 

motivos que levaram a empresa a decidir pela ação estratégica social. O objetivo foi 

verificar por que a ação foi tomada e os resultados alcançados. Nessa entrevista foi 

utilizado recurso de um questionário semi-estruturado conforme pode ser verificado 

na tabela 01 para servir de roteiro na condução da entrevista. 

No caso da entrevista com funcionários para levantamento da percepção dos 

benefícios sociais foi utilizado recurso de um questionário como instrumento de 

coleta de dados. Esse questionário foi previamente estruturado e sua validade foi 

assegurada por basearem-se em construtos previamente testados em outras 

pesquisas empíricas. Após teste preliminar de sua confiabilidade, fidedignidade e 

compreensão, o questionário foi aplicado pessoalmente a uma amostra aleatória 

constituída pelos empregados da organização.  

A pesquisa teve caráter exploratório e foi dividida em duas partes, sendo a 

primeira qualitativa e a segunda quantitativa. O emprego de métodos quantitativos e 

qualitativos em conjunto pode levar a um enriquecimento da análise, reduzindo os 

problemas de adoção de cada método isoladamente.  

DUFFY (1987) indica alguns possíveis benefícios dessa combinação, tais 

como: 

• Congregar controle de desvio (pelos métodos quantitativos) com a 

compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno em 

estudo (pelos métodos qualitativos); 
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• Combinar a identificação de variáveis especifica (pelos métodos 

quantitativos) com uma visão global do fenômeno (pelos métodos 

qualitativos); 

• Organizar um conjunto de fatos e causas associados ao emprego de 

metodologia quantitativa com uma visão de natureza dinâmica da 

realidade; 

• Enriquecer constatações obtidas sob condições controladas; com dados 

obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência; 

• Reafirmar validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego de 

técnicas diferenciadas. 

O desenho metodológico da investigação procurou combinar estudos 

quantitativos e qualitativos de modo a tornar rica a análise e gerar mais subsídios 

para o estudo das variáveis em questão, sem pretender, no entanto, atingir ou 

esgotar todos os benefícios acima listados. 

2.4. Etapas da pesquisa 

Para verificar o alinhamento de interesses sociais e econômicos visando 

verificar e validar as ações sociais e verificação das características das duas 

variáveis que evidenciam a sinergia entre a estratégia de atuação social e a 

estratégia de negócios, o autor dividiu a pesquisa em quatro fases distintas para 

verificar a combinação entre o retorno para a empresa e o beneficio social para os 

empregados, nas diferentes formas apontadas pela teoria. 

2.4.1. Revisão bibliográfica 

Primeira etapa da pesquisa descrita no capítulo 3 e que compreende a 

construção do marco teórico da pesquisa para dar ao pesquisador a bibliografia 

publicada com relação à Responsabilidade Social Corporativa e a abordagem 

sistêmica organizacional, além de aprofundar os conhecimentos em torno desses 

assuntos contribui para construção de conhecimento que possibilita estudo de um 

novo enfoque para esses temas. (MINAYO, 2000). 
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2.4.2. Estudo de caso 

Por se tratar de tema ainda pouco explorado, o “estudo de caso” foi 

considerado o meio mais adequado para a pesquisa, pois se trata de investigar em 

profundidade um fenômeno contemporâneo no seu contexto real (YIN, 1994). Para 

tanto foi adotada a abordagem de YIN por se tratar de uma verdadeira estratégia de 

pesquisa abrangente no sentido de englobar várias técnicas diferentes de coleta e 

análise de dados. A proposta de YIN enfatiza a importância do uso de triangulação 

de métodos para conseguir dados de múltiplas fontes de modo a produzir 

conclusões mais consistentes. 

Segundo NEVES (1996), estudo de caso é uma análise aprofundada de uma 

unidade de pesquisa que visa ao entendimento detalhado de um ambiente, de um 

sujeito ou situação em particular. Amplamente utilizado em pesquisa de 

administração, é aplicável quando se procura saber como e por que certos 

fenômenos acontecem, sendo tais fenômenos intimamente dependentes de seu 

contexto especifico. No âmbito desse trabalho, o estudo de caso se caracteriza 

como um levantamento descritivo (SELLTIZ, 1974). 

A escolha do método de estudo de caso para essa fase do trabalho se justifica 

pela necessidade de expandir o conhecimento do problema de pesquisa (COOPER 

& SCHINDLER, 2001 p. 242). Entretanto, dado o caráter inovador e incipiente das 

práticas pesquisadas, poucos casos consolidam todas as características acima 

descritas, no entanto, consideramos esse estudo ideal por atender aos requisitos e 

com isso fornecer rico subsídio para análise. 

A análise desse caso real propiciou reflexões que subsidiaram a realização da 

fase seguinte e também suportou a inferência de respostas ao problema sob 

investigação.  

2.4.3. Grupos focais e entrevistas 

Segundo GOLDMAN e MCDONALD (1987), o uso de métodos qualitativos 

como focus groups (grupos focais) e entrevistas é bastante útil em pesquisas sobre 

temas ainda pouco estudados, como é o caso da responsabilidade social no 

contexto corporativo brasileiro. Para coleta dos dados foram conduzidas entrevistas 
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com roteiro semi estruturado conforme pode ser observado na tabela 01. A 

composição do grupo foi pautada pela busca de um padrão social comum, bem 

como nível hierárquico também semelhante. Estes cuidados foram tomados para 

que se possa encontrar no grupo de entrevistados um mínimo de valores comum. 

Essas questões foram utilizadas para levantar dados que pudessem dimensionar o 

envolvimento da empresa em ações sociais. 

 

Tabela 01 – Roteiro da Entrevista 

ENTREVISTA

1 - Como surgiu a idéia de constituir uma cooperativa de crédito para os funcionários?

2 - Vocês consideram a cooperativa de crédito um tipo de benefício para os funcionários?

3 - Existem pesquisas que mensuram o nível de satisfação dos funcionários com os serviços prestados pela cooperativa de crédito?

4 - Na opinião de vocês a cooperativa de crédito pode ser considerada uma estratégica na gestão de recursos humanos?

5 - Em sua opinião a cooperativa de crédito pode ser considerada uma ação de responsabilidade social corporativa?

6 - Qual o percentual de participação dos funcionários nos negócios da cooperativa?

7 - Qual o percentual de participação dos funcionários nas assembléias da cooperativa?

8 - Quais os meios utilizados para divulgação dos serviços da cooperativa?

9 - Em sua opinião foram alcançados os objetivos e motivos pelos quais a cooperativa foi criada?

PESQUISA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

 

Definição da Amostragem 

Foi formada uma amostra selecionada por julgamento, ou seja, uma amostra 

não probabilística mais que atende aos critérios pré-definidos (COOPER & 

SCHINDLER, 2001 p. 169). Os critérios de seleção para composição da amostra 

são: ocupar cargo diretivo ou de gestor na empresa e estar envolvido direto na ação 

estratégica objeto do estudo. Dessa forma, trata-se de uma amostra restrita e a 

generalização dos resultados obtidos não é objetivo da pesquisa. 

2.4.4. Survey 

A quarta e última fase da pesquisa foi realizada através do método survey, 

pelo qual se obtiveram dados sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas por meio de um instrumento de coleta predefinido, 

um questionário cujas respostas permitiram descrições quantificadas (FREITAS et 

al, 2000). 
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O produto resultante deve ser capaz de interpretar os dados levantados no 

sentido de descrever os fenômenos em estudo, bem como identificar possíveis 

correlações entre as variáveis, conforme descrito nos objetivos desse trabalho. 

Construção do questionário 

MOSCAROLA (1990, p. 105) apud (FREITAS, et al 2000) recomenda a 

elaboração do questionário levando em conta três níveis de perguntas. Deve ser 

iniciado por aquelas que contextualizam o tema, seguidas pelas perguntas que 

tratam de questões operacionais e funcionais. FREITAS, et al (2000) complementam 

sugerindo a elaboração das questões com base na revisão da literatura, de modo 

que os indicadores construídos configurem uma boa representação do fenômeno a 

ser estudado. 

Seguindo essas orientações, as afirmações constantes do questionário foram 

elaboradas com base no referencial teórico aludido na definição operacional das 

variáveis, verificando: 

• Existência e dimensão da estratégia de atuação social; 

• Influência da ação de responsabilidade social nos negócios da empresa; 

• Percepção das práticas da RSC que demonstrem alinhamento das estratégias 

com os resultados esperados. 

Conforme GOUVEIA (2005), a estrutura e o conteúdo do questionário foram 

definidos seguindo as orientações abaixo: 

• Elaboração de dois blocos de perguntas, uma destinada a cada variável de 

pesquisa; 

• Inserção de títulos para cada bloco de assertivas, de modo a situar e conduzir 

o respondente de forma lógica e clara; 

• Perguntas com linguagem simples, precisa e direta; 

• Utilização de escala ordinal e única ao longo de todo o questionário; 
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• Mensuração através de escala Likert sem ponto central. 

2.5. Escalas de mensuração 

Com relação às escalas de mensuração e níveis de organização, segundo 

GERARDI & SILVA (1981, p.22) “escala de mensuração significa a atribuição a 

qualidades de um objeto ou fenômeno de acordo com regras definidas”.  

As escalas de mensuração podem ser classificadas em quatro diferentes 

tipos: 1) Escala nominal: (dados qualitativos), trata-se de objetos ou fenômenos que 

apenas têm relação de igualdade ou diferença mútua (Exp. tipos de vegetação), 2) 

Escala ordinal: (dados quantitativos e qualitativos), possui relação de grandeza ou 

hierarquia entre si (hierarquia urbana, classes sociais, escala de dureza dos 

minerais, etc.), 3) Escala intervalar: (dados quantitativos), são organizados sob 

forma de intervalos e o ponto zero neste tipo de representação, não significa 

ausência de valor (Exp. 0º de temperatura), 4) Escala razão: (dados quantitativos), 

dados também organizados em intervalos, porém, o zero realmente não tem valor 

(exp. zero habitantes). 

2.5.1. Escala de Likert 

Segundo JAMIESON (2004), “escala de Likert é comumente usada para medir 

atitude, através de uma série de resposta para uma dada pergunta ou afirmação”. 

Tipicamente há 5 categorias de resposta de, por exemplo, 1 = discordo totalmente 

até 5 = concordo totalmente, conforme pode ser verificado na tabela 02.  

Há ainda argumentos a favor de escalas com sete ou com um número par de 

categorias de resposta. Muita discussão tem sido encontrada na literatura sobre a 

natureza da variável resultante de uma mensuração por escala de Likert e qual o 

tratamento estatístico mais adequado a ela. A escala de Likert é do tipo ordinal, pois 

a percepção do respondente sobre o assunto parte de uma concordância baixa até 

uma concordância alta. No entanto, não se pode afirmar que os intervalos entre os 

valores são iguais. 

HODGE & GILLESPIE (2003, apud Achyar, 2008) afirmam que “tratar a escala 

de Likert como intervalar ou mesmo razão é incerto e duvidoso. Dados ordinais 

somados não o tornam intervalar, mas apenas dados ordinais somados”. Sob este 
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____________´__________´_________´____________´________´__________´_________ 

____________´__________´________´____________´________´_________´__________ 

ponto de vista, não é correto aplicar métodos estatísticos como média ou variância a 

dados obtidos de uma escala de Likert. ELENE E SEAMAN (1997, apud Achyar, 

2008) afirmam que devido à sua natureza ordinal, é mais adequado analisar a 

escala de Likert por procedimentos não paramétricos. 

O tratamento estatístico utilizado na análise da escala de Likert não é 

consenso no meio científico, no entanto JAMIESON (2004) expõe que muitos 

autores usam escalas ordinais, como a de Likert e comumente se utilizam de 

técnicas paramétricas para sua análise, como média, desvio padrão e análise de 

variância. Complementando, KNAPP (1990, apud JAMIESON, 2004) aconselha que 

testes não-paramétricos devem ser empregados se o dado é claramente ordinal e, 

caso o pesquisador possua justificativas para que o mesmo dado seja classificado 

como intervalar deve ser tomada atenção para o tamanho da amostra e se a 

distribuição é normal. Conforme pode ser verificado abaixo (tabela 02) foi utilizado 

escala de Likert para conduzir a pesquisa com os funcionários da empresa Modelo 

S/A. 

Tabela 02 – Escala de Likert adaptada para a pesquisa 

 

Escala Likert 

(ordinal) 

Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não concordo 

nem discordo 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

Não sei /Não 

se aplica 

Número 

atribuído 
5 4 3 2 1 99 

Fonte: Escala de Likert adaptada pelo autor. 

2.5.2. Questões qualificadoras 

As questões qualificadoras permitiram o levantamento de dados qualitativos 

para identificação/qualificação dos respondentes. Conforme pode ser verificado na 

tabela 03, foram elaboradas questões de modo a subsidiar uma análise das 

variáveis de pesquisa e suas relações com o perfil dos respondentes a partir de 

assertivas que identificaram as informações de Idade, Sexo, Escolaridade, Tempo 

de empresa do entrevistado e, se este é associado ou não da cooperativa de crédito. 
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Tabela 03 – Opções qualitativas do questionário da pesquisa 

O ENTREVISTADO

Idade: 18 a 30 31 a 45 46 a 60

Escolaridade: 1˚ grau completo 2˚ grau completo Superior

Tempo de Empresa: até 1 ano de 2 a 5 anos acima de 5 anos

Sexo: M F

Você é associado da COOPMODELO? Sim Não

FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA MODELO

 

2.5.3. Questionário para coleta dos dados quantitativos 

Conforme pode ser observado pelas tabelas 04 e 05, o questionário em sua 

forma final contou com 28 perguntas.  As perguntas foram divididas em dois blocos, 

contemplando 14 assertivas para cada uma das variáveis investigadas nesse 

estudo. 

Variável Alfa – Percepção da Responsabilidade Social Corporativa – Sigla: RSC (14 

perguntas) 

 

Tabela 04 – Perguntas referentes à variável Alfa da pesquisa. 

Concordo Nem concordo Discordo Não se aplica

A EMPRESA totalmente Nem discordo totalmente ou Não sei

5 4 3 2 1 99

2 - Sinto que a MODELO preocupa e investe na qualidade de vida dos funcionários. 5 4 3 2 1 99

5 4 3 2 1 99

4 - De maneira geral, as condições físicas de trabalho são satisfatórias. 5 4 3 2 1 99

5 - Percebo que a MODELO preocupa e investe na melhoria do clima organizacional. 5 4 3 2 1 99

6 - O meu trabalho me dá uma sensação de  realização pessoal. 5 4 3 2 1 99

7 - A MODELO mantém os empregados informados sobre os assuntos que os afetam. 5 4 3 2 1 99

8 - Em geral, as decisões tomadas pela MODELO, relativa aos empregados, são justas. 5 4 3 2 1 99

9 - A MODELO oferece condições para um aprendizado contínuo. 5 4 3 2 1 99

10 - As pessoas da minha equipe cooperam umas com as outras para que o trabalho seja feito. 5 4 3 2 1 99

11 - As pessoas da minha equipe são capazes de resolver os conflitos entre elas. 5 4 3 2 1 99

12 - Marque ao lado o seu nível de satisfação na MODELO (sendo 5 = muito satisfeito). 5 4 3 2 1 99

13 - Acredito que há fatores mais importantes que o salário para minha motivação pessoal. 5 4 3 2 1 99

14 - Considero a MODELO uma MODELO socialmente responsável. 5 4 3 2 1 99

Concordo Discordo

3 - Considero adequada a política de vantagens/benefícios oferecida pela MODELO.

1 - De modo geral, me sinto motivado no meu trabalho.

 

 

Variável Beta – Ação Prática de Estratégica de Recursos humanos – Sigla: AER (14 

perguntas) 
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Tabela 05 – Perguntas referentes à variável Beta da pesquisa. 

Concordo Nem concordo Discordo Não se aplica

A COOPERATIVA DE CRÉDITO totalmente Nem discordo totalmente ou Não sei

15 - Conheço a cooperativa de crédito da MODELO (5 para sim 1 para não) 5 4 3 2 1 99

16 - Considero a COOPMODELO uma vantagem/benefício para os funcionários. 5 4 3 2 1 99

17 - A COOPMODELO é bem divulgada para os funcionários da empresa. 5 4 3 2 1 99

18 - Sou bem atendido quando preciso dos serviços da COOPMODELO. 5 4 3 2 1 99

19 - A associação na COOPMODELO depende da minha exclusiva opção. 5 4 3 2 1 99

20 - Já obt ive empréstimos na COOPMODELO (5 para sim 1 para não). 5 4 3 2 1 99

21 - Não tive problemas para conseguir empréstimos na COOPMODELO. 5 4 3 2 1 99

22 - Já tomei  empréstimo (banco, financeira, colega, agiota, etc.) (5 para sim 1 para não) 5 4 3 2 1 99

23 - Vejo diferença entre solicitar empréstimo na COOPMODELO e em outro local. 5 4 3 2 1 99

24 - Não tive/tenho dif iculdades para pagar meus empréstimos na COOPMODELO. 5 4 3 2 1 99

25 - As taxas de juros dos empréstimos na COOPMODELO estão abaixo daquelas cobradas no mercado.5 4 3 2 1 99

26 - Quando necessito de empréstimos a COOPMODELO é sempre minha primeira opção. 5 4 3 2 1 99

27 - Sinto que a  COOPMODELO poderia ajudar mais aos funcionários da MODELO. 5 4 3 2 1 99

28 - Percebo diferença entre os serviços da COOPMODELO e um outro banco convencional. 5 4 3 2 1 99

Concordo Discordo

 

Definição da Amostragem 

De acordo com REIS (1996), amostragem é “um segmento da população em 

estudo, escolhida com os objetivos de estimarem certas características 

desconhecidas da população”. A amostragem probabilística é o procedimento em 

que todos os elementos da população têm uma probabilidade conhecida e superior a 

zero de integrar a amostra. A amostragem não probabilística é aquela em que 

existem elementos da população com probabilidade nula de fazerem parte da 

amostra. Esta pode ser de dois tipos: a amostragem intencional, que é uma 

amostragem não probabilística subordinada a objetivos específicos do investigador e 

a amostragem não intencional, que é uma amostragem não probabilística regida por 

critérios de conveniência e/ou de disponibilidade dos inquiridos. 

Nessa parte do trabalho o processo de amostragem enquadra-se no caso das 

amostragens probabilísticas já que ao realizar o inquérito a toda a população (total 

dos funcionários da empresa objeto desse estudo) os seus elementos têm uma 

probabilidade diferente da de zero de virem a pertencer à amostra que responderam 

ao questionário da survey. A amostra escolhida pode ser considerada como 

probabilística e casual na medida em que não foi alvo de nenhum processo de 

seleção pré-especificado. Estando na presença de uma amostra casual são válidos 

todos os métodos de inferência estatística clássica que permitem generalizar os 

resultados da amostra para a população. 
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Pré-teste 

Com o objetivo de detectar pontos fracos e refinar o instrumento de 

mensuração (COOPER & SCHINDLER, 2001, p. 83 e 280), foi realizado um pré-

teste do instrumento com uma sub-amostra dos respondentes. O pré-teste foi 

realizado de forma colaborativa, onde os respondentes sabem o que se espera do 

teste (op.cit. p. 281). 

A partir do feedback de três respondentes foi verificado o tempo do 

preenchimento e a qualidade do instrumento quanto a seqüência lógica, 

continuidade, clareza, linguagem, entendimento e Interesse despertado no 

respondente. 

Preparação e contato com o respondente 

Por se tratar de uma survey auto-administrada (COOPER & SCHINDLER, 2001 p. 

260 a 263), várias recomendações foram seguidas para criar uma relação de 

colaboração com os respondentes, visando despertar seu interesse, envolvimento e 

satisfação, além de garantir a condução ética e transparente do processo de 

pesquisa: 

• Contatos sempre personalizados, valorizando a participação do respondente; 

• Acompanhamento constante, oferecendo a possibilidade de o respondente 

sanar dúvidas e respondendo prontamente a cada solicitação; 

• Agradecimento formal pela participação, deixando claro o reconhecimento e o 

valor de sua participação. 

2.6. Limitações da metodologia 

Algumas limitações da metodologia escolhida devem ser apontadas. 

Primeiramente há que se considerar que este é um estudo sobre o comportamento 

humano, onde a entrevista busca captar questões relativas a percepções.  

Principalmente em se tratando de organizações empresariais, o método de 

entrevistas abre a possibilidade de as pessoas buscarem dar respostas que estejam 
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de acordo com normas e convenções sociais estabelecidas, eximindo-se de dar 

verdadeiramente suas opiniões sobre os assuntos questionados.  

Dessa forma, os resultados dependerão fundamentalmente da sinceridade 

dos entrevistados para expressar suas opiniões. Uma forma de se evitar este viés é 

motivar os indivíduos a dar as informações mais genuínas sobre suas próprias 

percepções, ressaltando a importância desta atitude para a legitimidade da pesquisa 

e pontuando que o estudo não tem a intenção de julgamento de valor das opiniões 

dos sujeitos pesquisados.  

Outra limitação inerente a este método é que ele não é capaz de contemplar 

todas as variáveis envolvidas no complexo processo de percepção das pessoas. 

Segundo (SIMONSON, CARMON, DHAR, DROLET, e NOWLIS, 2001) as pesquisas 

no campo da tomada da percepção podem envolver aspectos frios, ligados à 

atenção, aquisição de informação, aprendizado, etc. e aspectos quentes, ligados às 

emoções. Apesar de reconhecer a importância destes últimos, este estudo está 

focado fundamentalmente na percepção do empregado quanto aos benefícios dos 

serviços da cooperativa de crédito. 

Por fim, há o fato de a pesquisa ser realizada com um grupo de funcionários 

da Modelo S/A. Trata-se de um número reduzido de participantes, o que faz com que 

os resultados aqui apresentados não possam ser considerados como base única 

para uma avaliação do que pensa o universo dos empregados. 

Com o objetivo de atenuar as limitações dos métodos adotados, o 

pesquisador se valeu do cruzamento dos resultados dos diferentes meios e fontes 

utilizados para checar sua consistência. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Nesse capítulo será apresentada revisão crítica da bibliografia na qual foi 

realizada a pesquisa que contemplou, dentre outras fontes, as seguintes bases de 

dados: Portal de periódicos da CAPES, Banco de Teses e Dissertações (MSG/UFF 

USP, UFSC, UNICAMP, UFRJ, UFMG), biblioteca da PUC MINAS, Google 

Acadêmico, ENEGEP, SIMPEP, Science Direct, Product Development Institut, NPD 

Solutions e buscadores na Internet. 

3.1. A Sociedade 

Existem várias teorias a respeito da origem da sociedade. Uma das correntes 

teóricas mais importantes defende a idéia de que a convivência em sociedade é um 

atributo inerente a natureza do ser humano e que traz inúmeros benefícios aos 

homens favorecendo-lhe uma série de limitações. De acordo com DALLARI (2003), 

em todas as etapas de sua vida, os indivíduos mantém entre si mútuas relações de 

colaboração e de dependência para atender à satisfação de seus anseios e 

necessidades. Estabelecem vínculos de várias naturezas: econômicos, políticos, 

culturais, familiares, religiosos, etc.  

Ainda, segundo DALLARI (2003), o antecedente mais remoto da afirmação 

clara de que o homem é um ser social por natureza encontra-se no século IV a.C. 

com a conclusão de Aristóteles de que "o homem é naturalmente um animal 

político". Para o filósofo grego, só um indivíduo de natureza vil ou superior ao 

homem procuraria viver isolado dos outros homens sem que a isso fosse 

constrangido. Quanto aos irracionais, que também vivem em permanente 

associação, diz Aristóteles, que eles constituem meros agrupamentos formados pelo 

instinto, pois o homem, entre todos os animais, é o único que possui a razão, o 

sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto.  

Em síntese, só na convivência e com a cooperação dos semelhantes o 

homem pode beneficiar-se das energias, dos conhecimentos, da produção e da 

experiência dos outros, acumuladas através de gerações, obtendo assim os meios 

necessários para que possa atingir os fins de sua existência, desenvolvendo todo o 

seu potencial de aperfeiçoamento no campo intelectual, moral ou técnico, esses, em 

linhas gerais, os argumentos que sustentam a conclusão de que a sociedade é um 
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fato natural, determinado pela necessidade que o homem tem da cooperação de 

seus semelhantes para a consecução dos fins de sua existência. 

3.1.1. Sociedades corporativas (organizações) 

Durante a maior parte de nossas vidas fazemos parte de algum tipo de 

organização. Sejam colegas de uma faculdade, um time de futebol, uma equipe de 

esportes, um grupo de música ou teatro, uma organização religiosa ou cívica, forças 

armadas ou uma empresa. Algumas organizações são bastante informais, outras, 

porém, como o exército e as grandes corporações, são estruturados de modo muito 

formal.  

JAMES (1994) define organização como sendo duas ou mais pessoas 

trabalhando juntas e de modo estruturado para alcançar um objetivo específico ou 

um determinado conjunto de objetivos. ENRIQUEZ (1983) acrescenta que as 

organizações não são somente sistemas de produção ou sistemas sociais, mas 

levam em conta a vida psíquica e o imaginário dos sujeitos, na medida em que 

sempre lhes propuseram uma representação delas mesmas (um imaginário social), 

que os sujeitos deveriam interiorizar para serem aceitos como membros.  

A organização pode ser considerada como o local onde diferentes agentes 

contribuem com seus recursos para a produção de produtos e serviços. Segundo 

FICHER (1993) É o lugar em que cada indivíduo explora e habita, a fim de realizar 

seus próprios objetivos. 

Com a finalidade de sustentar as propostas desse trabalho, encontraremos 

em KREPS (1995) a definição que tem a melhor aderência aos objetivos dessa 

pesquisa. O autor afirma que vivemos em um mundo repleto de organizações. Estas 

organizações, por sua vez, influenciam e sofrem influência do meio onde estão 

inseridas, estando em constante interação com as outras organizações, com os seus 

diferentes públicos e com a própria sociedade. 

Desta forma podemos afirmar que a importância e o poder das organizações 

no mundo atual são considerados fatos relevantes e que influenciam diretamente o 

meio em que atuam. 
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3.1.2. As organizações servem a sociedade 

Em relação ao conceito de organização vale salientar a contribuição de 

CHANLAT (1993) que compreende a empresa como uma entidade socialmente 

responsável pelos efeitos de suas ações sobre a comunidade, agindo enquanto 

“cidadã”. 

Segundo JAMES (1994) as organizações são importantes porque são 

instituições sociais que refletem alguns valores e necessidades culturalmente 

aceitos. Elas permitem que vivamos juntos, de modo civilizado e que realizemos 

objetivos enquanto sociedade. Das delegacias de polícia às grandes corporações 

multinacionais, as organizações servem à sociedade, transformando o mundo num 

lugar melhor, mais seguro, mais barato e mais agradável de viver. Sem as 

organizações seríamos pouco mais do que animais com cérebros super-

desenvolvidos. 

Ao conceituar organização, o ponto comum entre os autores citados é a 

influência que estas exercem e sofrem do meio onde estão inseridas. Esses fatores 

de influência podem ser considerados como as variáveis do mercado. As pessoas 

pertencentes aos mais diversos públicos influenciam e são influenciadas, 

dependendo do meio onde estão inseridas. 

Diante do contexto apresentado, o que se deseja observar nesse trabalho são 

as organizações e suas interações com o meio onde atuam, ou seja, o que estão 

oferecendo enquanto consumidoras de matérias-primas e o que estão oferecendo 

como resultado do seu processamento. 

3.2. Responsabilidade social corporativa 

Numa economia globalizada, por questões de sobrevivência no mercado é 

fundamental que as empresas apresentem algum diferencial competitivo. A 

Responsabilidade Social Corporativa se apresenta como uma necessidade para as 

organizações, que para MAKOWER (1994, p. 13) “é uma questão menos pragmática 

que filosófica”. Segundo o autor, para ser socialmente responsável a empresa deve 

ter uma visão de que tudo que ela faz gera impactos diretos e indiretos, dentro e fora 
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da organização, atingindo desde os consumidores e empregados até a comunidade 

e o meio ambiente. 

Segundo WOOD (1991) a empresa e a sociedade fazem parte de um mesmo 

sistema e estão em constante interação. Ambas estão ligadas entre si por um 

contrato social e a empresa está sujeita ao controle por parte da sociedade. Assim, 

afirma que a idéia básica por trás da responsabilidade social corporativa é que as 

organizações e a sociedade são sistemas interdependentes e não distintos. Dessa 

forma, é natural que a sociedade alimente certas expectativas em relação ao que 

sejam comportamentos e resultados corporativos adequados. 

A transição do modelo de produção foi um dos principais resultantes na 

mudança nos valores da sociedade. No entanto, foi somente a partir dos anos 40, 

em parte da Europa, que se registrou o apoio empresarial explícito e significativo à 

necessidade das corporações de atuarem com responsabilidade em relação aos 

seus funcionários e contribuírem de forma efetiva para o bem-estar da sociedade: 

Vinte anos mais tarde, em 1942, a idéia aparecia num manifesto subscrito 
por 120 industriais ingleses, onde afirmavam sem rodeios: “A 
responsabilidade dos que dirigem a indústria é manter um equilíbrio justo 
entre os vários interesses do público como consumidor, dos funcionários e 
operários como empregados e dos acionistas como investidores. Além 
disso, dar a maior contribuição possível ao bem-estar da nação como um 
todo. (Duarte e Dias, 1986: 187) 

 

De outro lado, há aqueles que são veementemente contrários às teorias da 

responsabilidade social empresarial tanto no sentido econômico, como no sentido 

político mais amplo. No sentido econômico, a maior referência é MILTON 

FRIEDMAN, que afirmou em Capitalismo e Liberdade (1985) que a essência da 

própria responsabilidade social das empresas consiste fundamentalmente na 

maximização de seus objetivos produtivos, dentro dos ditames da lei. Caso as 

empresas pretendam ir além, elas estarão sendo irresponsáveis, pois desperdiçarão 

recursos sociais produtivos. 

Corroborando com MILTON FRIEDMAN (1985) está DAVID HENDERSON 

(2001) que colocou uma crítica severa em relação à responsabilidade social 

empresarial, argumentando que, embora os “doutrinadores” da Responsabilidade 
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Social Empresarial pretendam que ela confira ao capitalismo uma “face humana” e 

proporcione às empresas o seu desenvolvimento sustentável, os efeitos podem ser 

contraproducentes. A tese de HENDERSON contesta mesmo os trabalhos e os 

princípios propagados por diversas instituições que fomentam a idéia da 

Responsabilidade Social Corporativa. 

Para HENDERSON (2001), a RSC assenta numa perspectiva errada e a sua 

adoção generalizada reduzirá a prosperidade e prejudicará a economia de mercado 

(ibid.: 18). Sua preocupação está em que o mercado dos países pobres assuma 

custos adicionais exigidos por padrões internacionais, o que acabará limitando, 

ainda mais, sua concorrência e piorando o desempenho global da economia como 

um todo. O autor defende ainda, que as atividades empresariais não estão 

dispensadas do exercício de juízos morais, contudo, é incumbência do Estado e dos 

governos e não das empresas e dos gestores, decidirem o que é do interesse 

público e quais as medidas a tomar para que a busca, pelas empresas, da 

maximização do lucro contribua para servi-lo. 

Analisando o desempenho de atividades sociais promovidos pelas 

organizações, ALVIN TOFFLER (1995) escreve: 

Os novos valores pós-econômicos são também evidentes na crescente 
insistência pública de que as corporações se preocupem também com o 
desempenho social e não apenas com o econômico; assim como nas 
tentativas iniciais de criar medidas quantitativas de desempenho social. O 
movimento dos consumidores e a reivindicação de minorias éticas e sub-
culturais por representação nos conselhos de administração das 
corporações também estão ligados à idéia de que as corporações não 
devem mais se empenhar em um único propósito (o econômico); mas sim 
em se tornarem organizações de “múltiplos objetivos”, ajustando-se ao meio 
social e ecológico. (TOFFLER, 1995: 123) 

 

3.2.1. Responsabilidade social versus filantropia 

Diante do atual cenário das organizações, passa a ser concebido um novo 

modelo de responsabilidade social empresarial diferente da filantropia tradicional. 

Este novo modelo tem como premissa o compartilhamento de projetos sociais com 

todas as partes interessadas da empresa (acionistas, clientes, concorrentes, 

fornecedores e funcionários) e da sociedade em geral (comunidades, governo, etc.).  
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Enquanto a filantropia tradicional limitava-se à doação de recursos à 

comunidade e estava diretamente relacionada à caridade, limitada por doações 

efetuadas por empresários ou por fundações criadas por eles, atualmente a 

responsabilidade social empresarial promove processos de avaliação e 

monitoramento do investimento social privado na comunidade e os resultados na 

empresa.  

A responsabilidade social amplia-se em relação à filantropia na medida em 

que passa a fazer parte da gestão operacional, com planejamento definido e 

departamentos específicos dentro da empresa para desenvolver os projetos, 

implementá-los e controlar os resultados. Nesse sentido, possui indicadores de 

avaliação para verificar o nível de envolvimento em questões sociais, tais como 

indicadores ETHOS, Balanço Social ou as certificações de responsabilidade social. 

Esses indicadores servem para informar a sociedade sobre o comportamento 

socialmente responsável das empresas. Assim, a partir dos anos 90, as empresas 

passaram a desenvolver um laboratório de idéias sobre a responsabilidade social 

empresarial interna e externa.  

Contudo, como explicam CHEIBUB E LOCKE (2002) não faz sentido 

denominar de responsabilidade social empresarial o cumprimento da lei. Segundo os 

autores, da mesma forma, não podemos chamar de responsabilidade social as 

ações, programas, benefícios, etc. que foram adotados pelas empresas como 

resultado de negociação trabalhista (acordo, convenção, etc.). Neste caso, estamos 

diante de uma questão de poder, barganha política, e não de responsabilidade 

social. (ibid.: 280) 

No âmbito da União Européia, foi elaborado um documento sobre os 

caminhos para promover um quadro europeu para a responsabilidade social 

empresarial que está contido no Livro Verde da Comissão Européia de 18 de julho 

de 2001. A definição de responsabilidade social empresarial é colocada logo na 

introdução: 
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A responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um conceito 
segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para 
uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. [...] Esta 
responsabilidade manifesta-se em relação aos trabalhadores e, mais 
genericamente, em relação a todas as partes interessadas afetadas pela 
empresa e que, por seu turno, podem influenciar os seus resultados. 
(Comissão das Comunidades Européias, 2001, parágrafo 8) 

 

ASHLEY et al (2003) consideram que a responsabilidade social engloba toda 

e qualquer ação da empresa que possa contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. Segundo estes autores a Responsabilidade social pode ser 

definida como o compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, 

expresso por meio de ações e atitudes que a afetam positivamente de modo amplo, 

ou a alguma comunidade de modo específico, agindo proativamente e 

coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação 

de contas para com ela (p. 6-7). 

O INSTITUTO ETHOS (2004) defende posicionamento da responsabilidade 

social como uma forma de gestão: Responsabilidade Social Empresarial é a forma 

de gestão que se define para relação ética e transparente com todos os públicos 

com os quais a empresa se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais. 

3.3. Clima organizacional 

As organizações precisam demonstrar a sua responsabilidade social para 

todos os seus stakeholders; e seus empregados não podem ser excluídos. Uma das 

maneiras de a empresa tomar ciência se estes stakeholders estão motivados e 

satisfeitos com as ações da organização para com eles é através da verificação do 

clima organizacional. 

Segundo EDELA (1978), o clima organizacional é um fenômeno resultante da 

interação dos elementos da cultura como preceitos, caráter e tecnologia. Decorre do 

peso dos efeitos de cada um desses elementos culturais, valores, políticas, 

tradições, estilos gerenciais, comportamentos, expressões dos indivíduos envolvidos 
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no processo e também resultante do conjunto de instrumentos, conhecimentos e 

processos operacionais da organização. 

O clima organizacional influência direta e indiretamente nos comportamentos, 

na motivação, na produtividade do trabalho e também na satisfação das pessoas 

envolvidas com a organização.  

De acordo com LUZ (2001): 

O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no 
trabalho. Observa-se que este clima influência profundamente a 
produtividade do indivíduo e; conseqüentemente da empresa. Assim sendo; 
o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos 
colaboradores; além de uma boa relação entre os funcionários e a empresa. 

 

O clima organizacional é um indicador do grau de satisfação dos stakeholders 

internos de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade 

aparente da organização tais como valorização profissional e identificação com a 

empresa, modo de gestão, política de gestão de pessoas, missão da empresa e 

processo de comunicação (CODA, 1993).  

Através do clima organizacional é possível descrever as percepções das 

pessoas em relação à organização e ao seu ambiente de trabalho. 

O estudo do clima organizacional é um instrumento de feedback e de 

intervenção por parte da empresa. HALL (1984) considera as percepções de clima 

como abstrações significativas de conjuntos de indícios baseados nos 

acontecimentos, nas condições, nas práticas e nos procedimentos que caracterizam 

o cotidiano de uma organização. PAYNE E MANSFIELD (1973) definem o clima 

organizacional como a ligação entre o nível individual e o nível organizacional, cujas 

expectativas, valores e interesses individuais se compatibilizam ou convergem em 

relação aos valores e diretrizes formais. Estes autores consideram o clima 

organizacional como um conjunto de propriedade mensuráveis do ambiente de 

trabalho percebido de forma direta e indireta pelos indivíduos.  

Segundo OLIVEIRA (1990), o estudo de clima organizacional no Brasil teve 

início na década de 70. Existem diversos modelos desenvolvidos para a realização 
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de pesquisa de clima organizacional. Os modelos aplicados em empresas 

genericamente baseado nos recentes trabalhos acadêmicos de LUZ (2001), 

RIZZATTI (2002) e PEREIRA (2003) são os modelos apresentados na figura 03 a 

seguir, sendo os três primeiros os principais, os demais também são contribuições 

importantes sobre o tema, porém, com ênfase em categorias mais específicas 

(BISPO, 2006). 

 

Litwin e Stringer (1968) Estrutura, responsabilidade, desafio, recompensa, relacionamento, 

cooperação,conflito, identidade, padrões. 

Kolb (1986) Clareza organizacional, calor e apoio, liderança. 

Sbragia (1983) Estado de tensão, ênfase na participação, proximidade da supervisão, 

consideração humana, autonomia presente, prestigio obtido, tolerância 

existente, clareza percebida, justiça predominante, condições de 

progresso, apoio logístico proporcionado, reconhecimento 

proporcionado, forma de controle. 

Coda ( 1997) Motivação e liderança organizacional. 

Kozlowski (1989) Clima x liderança. 

Levering (1984 e 1997) Correlação entre desempenho econômico/financeiro x nível de 

satisfação dos empregados. 

Rizzatti (1995; 2002) Análise clima organizacional UFSC e análise clima organizacional das 

universidades federais do Sul do Brasil. 

Figura 03 – Modelo Proposto Fatores/Indicadores de clima organizacional. 
Fonte: Adaptado de Bispo (2006) 
 

3.4. Estratégia 

A palavra estratégia teve sua origem na Grécia Antiga, significando 

inicialmente “arte do geral” (STEINER E MINER, 1981), adquirindo, posteriormente, 

uma conotação voltada para a guerra, denotando general, arte e a ciência de 

conduzir um exército por um caminho (MEIRELLES, 1995).  

De acordo com GHEMAWAT (2000) Estratégia significa inicialmente a ação 

de comandar ou conduzir exércitos em tempo de guerra – um esforço de guerra.  

Há mais de 3.000 anos o termo estratégia foi utilizado pelo estrategista chinês 

SUN TZU, ele afirmava que “todos os homens podem ver as táticas pelas quais se 
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conquista, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes 

vitórias são obtidas”.   

Numa alusão ao fato de que em algum ponto da história militar o 
comandante da ação passou a se afastar da linha de frente para poder ter 
uma visão de conjunto das batalhas, em vez de se envolver diretamente na 
ação e ter sua visão reduzida a pequeno campo (BETHLEM, 1981).   

 

GRAVE E MENDES (2001) diz que a estratégia representa um meio de 

vencer o inimigo, um instrumento de vitória na guerra, mais tarde estendido a outros 

campos do relacionamento humano: político, econômico e ao contexto empresarial, 

mantendo em todos os seus usos a raiz semântica, qual seja, a de estabelecer 

caminhos.  

3.4.1. Estratégia corporativa 

Segundo MINTZBERG E QUINN (1991), citando (EVERED, 1983), o termo 

estratégia assumiu o sentido de habilidade administrativa na época de Péricles (450 

a.C.), quando passou a significar habilidades gerenciais (administrativas, liderança, 

oratória, poder). Mais tarde, no tempo de Alexandre (330 a.C.), adquiria o significado 

de habilidades empregadas para vencer um oponente e criar um sistema unificado 

de governança global. A estratégia teve várias fases e significados evoluindo de um 

conjunto de ações e manobras militares para uma disciplina do conhecimento 

administrativo, a Administração Estratégica, dotada de conteúdo, conceitos e razões 

práticas, e que vem conquistando espaço tanto no âmbito acadêmico como no 

empresarial. 

De acordo com MINTZBERG E QUINN (1991) a estratégia corporativa, 

dependendo das condições da empresa (porte, setor, estrutura, etc.), pode ser 

considerada como a mais importante ação no âmbito empresarial, em razão da 

abrangência das decisões estratégicas que a compõem, entre as quais 

determinarem o rumo e os objetivos da organização, com impactos em todas as 

suas unidades de negócios e áreas funcionais.  

A estratégia corporativa apresenta como conteúdo, decisões abrangentes 

como a definição das fronteiras da corporação (decisões sobre o escopo), o 
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direcionamento das decisões da corporação para os relacionamentos entre as 

unidades de negócio e a determinação dos métodos que definem o grau e a forma 

de diversificação da corporação. Entre esses métodos estão as fusões, aquisições, 

incorporações, cisões, etc. CHRISTENSEN (1999).  

Apesar da importância da Estratégia Corporativa, PORTER (1999) afirma que 

não existem evidências disponíveis que comprovem de forma satisfatória o êxito ou 

o fracasso das estratégias corporativas, uma vez que a maioria dos estudos que 

abordam essa questão o faz por meio da análise e avaliação das fusões e 

aquisições no mercado acionário. O autor destaca que o mercado avalia essas 

negociações como neutras ou levemente negativas. Para ele, uma forma correta de 

avaliar as estratégias corporativas seria pelos programas de diversificação.  

Ainda segundo CHRISTENSEN (1999), o delineamento do escopo corporativo 

envolve três dimensões: no escopo produto-mercado se determina de que produtos 

ou mercados a organização deve participar por meio de um processo lógico ou do 

acaso das oportunidades, no escopo geográfico determinam-se as fronteiras 

geográficas dos mercados atendidos pela corporação, as quais podem ser regionais, 

nacionais ou internacionais. No escopo vertical determina-se em que estágio da 

cadeia produtiva a organização vai operar, se mais próxima da produção de 

matérias-primas ou dos consumidores finais.  

As estratégicas motivam compartilhar atividades e a alta administração tem 

um papel integrador nesse processo. Cada um desses tipos de estratégia 

corporativa permite à empresa diversificada criar valor de diferentes formas. O 

objetivo dos dois primeiros tipos é criar valor por meio dos relacionamentos da 

empresa com cada unidade autônoma. O papel da corporação é o de selecionador, 

banqueiro e interventor. Os dois últimos tipos exploram os inter-relacionamentos 

entre os negócios.  

CHRISTENSEN (1999) denomina a estratégia corporativa de métodos para a 

mudança do escopo. Segundo esse autor, uma empresa pode optar por uma das 

estratégias de expansão ou de contração. A escolha do método mais adequado de 

expansão depende dos recursos e capacidades das organizações e da 

compatibilidade entre elas. A escolha do método mais adequado de contração é 
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mais direta, pois a maximização do retorno com o desinvestimento é a principal 

consideração. Opta-se pelo método que proporcione o retorno mais elevado, ou, em 

alguns casos, o que implicar menor perda financeira.  

WRIGHT et al. (2000) destacam que uma empresa pode adotar uma 

estratégia corporativa de: a) crescimento, quando dispõe de recursos ou tem 

oportunidades que lhe permitam aumentar a participação de mercado; b) valor da 

empresa, quando visar concentrar suas forças na melhoria da produtividade;  c) na 

inovação das empresas quando existirem custos de crescimento maiores do que os 

benefícios gerados e baixo crescimento do setor; e d) na redução, empregada 

quando o desempenho das unidades de negócio de uma empresa está abaixo do 

esperado, ou, na pior das hipóteses, quando coloca em risco a sobrevivência da 

empresa. 

3.4.2. Estratégia empresarial de responsabilidade social corporativa 

De acordo com SMITH (1994), mais do que nunca são esperadas das 

organizações práticas de "cidadania". Atualmente muitas são as organizações que 

tem se engajado cada vez mais em várias ações nas comunidades e programas 

sociais. Estes programas de responsabilidade social das empresas (RSE) têm 

despertado atração entre estudiosos, empresários e do público em geral. Após fixar 

alguns limites teóricos para a RSE, como se relaciona com os aspectos jurídicos e 

de no campo da gestão estratégica, o autor analisa o modo como a RSE (tanto a 

sua implementação como as expectativas) pode conduzir a resultados não 

intencionais, comprometendo os papéis distintos que empresas e governo 

desempenham no mercado. 

A maioria das organizações que atua com a gestão da responsabilidade social 

empresarial afirma que a RSE deve ser considerada no domínio da estratégia da 

empresas. A RSE não deve ser confundida com a caridade, mas sim entendida 

como algo fundamental à consolidação da empresa.  

PORTER e KRAMER (2002) acreditam que a utilização da responsabilidade 

social das empresas permite o alinhamento dos objetivos sociais e econômicos e 

incrementa o potencial de desenvolvimento da empresa no longo prazo. Além disso, 

atuando sobre o contexto da RSE, a empresa obtém mais rendimento, alavanca as 
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suas capacidades e os seus relacionamentos no apoio a causas sociais. De acordo 

com esses autores: 

Não há nenhuma contradição entre melhorar o contexto competitivo e 
denotar um sério empenho no melhoramento da sociedade. De fato [...], 
quanto mais a filantropia empresarial se direciona para seu contexto 
competitivo, mais volumoso é o contributo da empresa para a sociedade. 
(ibid.: 68) 

De acordo com SMITH (1994), é observada atualmente uma transformação no 

próprio conceito da responsabilidade social corporativa. Atualmente a RSC passou 

de um conceito de caridade e de altruísmo para uma associação entre 

responsabilidade social e estratégia empresarial, em outras palavras o autor afirma 

que a RSC tem atuado nas organizações como uma importante fonte de vantagem 

competitiva.  

3.4.3. Responsabilidade social como estratégia na gestão de pessoas 

Para OLIVEIRA (1984), os grupos beneficiários da responsabilidade social 

corporativa são cinco: os empregados, os consumidores, os credores e 

fornecedores, a comunidade e os acionistas, sócios ou proprietários. Assim como 

CARRIGAN e ATTALLA (2001), esse autor assume que há divergência entre o 

interesse dos acionistas, sócios ou proprietários que visam à maximização do lucro, 

e o interesse dos demais grupos, o que gera um paradoxo para a empresa que tem 

a intenção de atender às expectativas de todos os seus stakeholders.  

Complementando esta idéia, MELO NETO e FROES (2001) acreditam que as 

ações socialmente responsáveis da empresa aumentam a produtividade no trabalho, 

criam maior motivação, auto-estima e orgulho entre os funcionários. Estes autores 

argumentam que ações que geram impacto positivo, tanto no ambiente interno 

quanto no ambiente externo da empresa, aprimoram a atmosfera de trabalho e 

determinam a melhoria significativa da qualidade de vida dos empregados. 

Segundo MELO e FROES (2001) a responsabilidade social como estratégia 

de recursos humanos é o uso de ações de responsabilidade social com o foco nos 

empregados e seus dependentes. O objetivo desta ação é garantir a satisfação dos 

empregados, melhora do clima organizacional, reter os principais talentos e 

aumentar a produtividade. 
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De acordo com esses autores, neste modelo, o foco é na responsabilidade 

social interna. A empresa desenvolve ações sociais com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida no trabalho e obter ganhos de produtividade com uma equipe 

motivada, comprometida com o alcance dos resultados almejados. Seus 

pressupostos são óbvios: a obtenção da cidadania individual de caráter empresarial 

(empregados leais, motivados, participativos, conscientes de seus direitos e deveres 

funcionais) é pré-requisito para o desenvolvimento da cidadania corporativa e de 

caráter empresarial. Motivados, os empregados aumentam a sua auto-estima e se 

predispõem ao trabalho voluntário.  

Os benefícios sociais funcionais devem anteceder às ações sociais 

comunitárias, sendo que a comunidade interna deverá ter preferência sobre a 

comunidade externa. A imagem da empresa diante de seus empregados e 

dependentes é fator de peso na construção da sua imagem institucional. 

3.4.4. Porque investir socialmente nos empregados? 

MELO e FROES (2001) afirmam que qualquer manual de recursos humanos, 

de administração de pessoal ou administração do capital intelectual é farto em 

exemplos de investimentos bem sucedidos. O lema é sempre o mesmo: investir nos 

empregados é lucro certo. Mas, na prática, não é sempre assim que acontece. 

Algumas empresas investem muito em seus recursos humanos e não obtém o 

sucesso esperado em termos de melhor desempenho. Outras investem menos, mas 

o fazem corretamente. 

Ainda segundo os autores, com a disseminação de práticas de downsizing 

(enxugamento do quadro de pessoal), os recursos humanos diminuíram de tamanho. 

Contudo, o acirramento da concorrência e as novas regras e práticas da 

competitividade entre as empresas aumentaram as exigências e demandas para a 

formação de mão-de-obra diferenciada – “os empregados que fazem a diferença no 

negócio”. 

O que a área de recursos humanos fez erradamente ou deixou de fazer em 

muitas empresas, agora, com o advento da responsabilidade social, não há como 
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deixar de fazê-lo. As áreas de recursos humanos mais inovadoras, aquelas que 

sempre gerenciaram bem as relações da empresa com seus empregados, já 

incorporaram as novas práticas de responsabilidade social. Essa evolução explica a 

passagem do paradigma de gestão de recursos humanos, antes gestão de pessoal, 

para gestão do capital intelectual e, mais recentemente, gestão do capital social da 

empresa. 

Na gestão de pessoal, o foco era direcionado para o gerenciamento das 

normas, procedimentos e rotinas da administração de pessoal. Predomina o poder 

da burocracia gestora, que tinha nos departamentos de pessoal as suas principais 

unidades gestoras e nos manuais os seus principais instrumentos de gestão. Com a 

gestão de recursos humanos, o foco deslocou-se para a gestão do sistema social da 

empresa, com ênfase na resolução de conflitos e nas estratégias de motivação, 

liderança, supervisão e treinamento e desenvolvimento de pessoal. Surgiram os 

órgãos de R.H, como formuladores e implementadores de políticas e programas. 

Com o surgimento da sociedade da informação e do conhecimento, os 

empregados passaram a ser crescentemente percebidos e efetivamente 

considerados como seres humanos integrais, dentro da perspectiva holística. Seus 

conhecimentos e capacidades passaram a ser objeto das ações de gerenciamento 

do capital intelectual da empresa. 

Mais recentemente, com o surgimento do novo paradigma da 

responsabilidade social, os empregados e seus dependentes tornaram-se agentes 

sociais cujo comportamento tem grande impacto na empresa, na comunidade e na 

sociedade. Como agentes sociais, empregados e seus dependentes desempenham 

papéis dentro e fora da empresa. São promotores da responsabilidade social 

corporativa ao trabalharem como voluntários em programas sociais; ao difundirem 

valores éticos em suas relações com os diversos públicos da empresa; ao 

assumirem comportamentos sociais responsáveis em seu cotidiano de vida e de 

trabalho. 

As atividades e comportamentos dos empregados imprimem ao ambiente de 

trabalho uma renovada energia, um novo astral, em decorrência da oportunidade de 

aprendizado natural de atitudes, até mesmo de clarificação de novos valores de 
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trabalho e de vida. Sob motivação do treinamento recebido e de exemplos 

vivenciados de ação social, tornam-se mais sociáveis, tolerantes, cooperativos, 

altruístas, participativos, motivados e seguros. Com tudo isso, os empregados 

passarão a agir como promotores da melhoria da qualidade de vida no trabalho. 

Além dos fatores motivacionais explícitos, os empregados são também porta-

vozes da empresa na sociedade e na comunidade. Divulgam suas ações sociais e 

sentem seus benefícios junto a seus familiares e vizinhos. Dessa forma, os 

empregados tornam-se os verdadeiros promotores do marketing social da 

organização onde trabalham. Eles contribuem para a promoção da cidadania 

internamente, junto aos demais empregados e parceiros da empresa e 

externamente, junto ao público em geral. 

O aumento da produtividade é o maior retorno obtido pela empresa em todo 

esse processo de gestão dos investimentos sociais no seu público-interno. A 

produtividade do trabalho aumenta como decorrência da maior satisfação, motivação 

e capacitação dos seus empregados.  

Além do retorno do investimento pelo aumento da produtividade, a empresa 

socialmente responsável alcança diversos outros tipos de retorno, como por 

exemplo: Retenção dos talentos (os empregados permanecem na empresa); 

Melhoria da qualidade de vida de seus empregados, com reflexos positivos na 

família e na vizinhança; Melhora da qualidade de vida no trabalho; Maior integração 

social do empregado e sua família e de ambos na comunidade; Diminuição dos 

gastos com saúde e assistência social dos empregados, pois estes se tornam mais 

imunes às doenças profissionais, em especial ao estresse; Redução dos custos com 

tratamento médico-hospitalar; Redução de custos com ações na justiça do trabalho; 

Maior criatividade e inovação no trabalho; Aumento da auto-estima dos empregados; 

Melhoria do clima organizacional; Consolidação de uma nova cultura empresarial e 

Finalmente, retorno sob a forma de cidadania profissional (transformação dos 

empregados em empregados-cidadãos). 

Esse elenco numeroso de retornos sociais dá um novo dinamismo à empresa, 

tornando-a mais ágil, flexível, inovadora, produtiva e lucrativa. Fortalecida a 

cidadania empresarial interna, surge uma nova cultura empresarial centrada na 
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valorização das ações sociais externas e na prática do voluntariado. Dessa forma, 

pode-se concluir que as relações empresa-empregados e seus dependentes se 

sobrepõem às relações empresa-comunidade. A responsabilidade social empresarial 

contém em sua essência a idéia de ir “além da lei”. Quando voltada para o público 

interno de uma empresa, a responsabilidade social empresarial promove um modelo 

de gestão participativa e de reconhecimento dos empregados, com objetivo de 

motivá-los a um desempenho ótimo que aumente a produtividade corporativa. Neste 

contexto é envolvido, por exemplo, o projeto de qualidade de vida e a busca de 

condições favoráveis no ambiente de trabalho.  

3.5. Cooperativismo  

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

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

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

democraticamente gerida.  

As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua e responsabilidade, 

democracia, igualdade, eqüidade e solidariedade. Em consonância com a tradição 

dos seus fundadores, os membros das cooperativas acreditam nos valores éticos da 

honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação com seu 

semelhante. Por serem os próprios membros associados, os donos do negócio, a 

busca de uma maior abrangência de produtos e serviços oferecidos é uma constante 

nas cooperativas.  

3.5.1. Breve histórico do cooperativismo 

Desde os tempos dos Faraós, os trabalhadores já se organizavam em 

grêmios, com regimes cooperativos. Os Incas desenvolviam trabalhos agrícolas e 

pastoris, e a produção era dividida segundo os trabalhos prestados, levando em 

consideração também à necessidade dos participantes. Já o regime dos Astecas, 

era sustentado pela organização agrária, com muitas semelhanças ao regime dos 

Incas. O rei repartia as terras para seus súditos e esses tinham o compromisso do 

desfrute ininterrupto. Segundo THENÓRIO (1999, p.23) em seu livro Pelos caminhos 

do cooperativismo, as semelhanças encontradas nas cooperativas eram: 
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Homens livres que desfrutavam do produto de seus esforços e não 
assalariados do Rei, O sistema de irrigação construído e utilizado 
coletivamente, combatiam as pragas de forma coletiva, Construíam obras 
de defesa e de embelezamento das terras que lhes pertenciam, 
Emprestavam sementes entre si, se a colheita de alguém fosse perdida e, 
cuja operação era realizada pelo Senhor do Local, Celebravam 
coletivamente as suas festas religiosas. 

Com a Revolução Industrial no século XIX, surge a crise social 

comprometendo a economia, e graves problemas para toda a sociedade. Sendo 

assim, as pessoas começaram a se organizar para ajudas mútuas e solução de 

problemas comuns.  

Numa tarde de novembro de 1844, vinte e oito trabalhadores pobres e 

necessitados de Rochadale, Inglaterra, distrito próximo de Manchester, reuniram-se 

para tentar encontrar uma forma de melhorar a situação difícil pela qual passavam. 

Em 21 de dezembro do mesmo ano, decidiram que seria criada uma associação 

com o nome de “Sociedade dos Pobres Pioneiros de Rochdale” (Rochdale Society of 

equitable Pioneers), onde cada participante contribuiria com uma libra para a 

formação do capital. Mais tarde essa associação se tornou uma cooperativa e esses 

pioneiros são conhecidos mundialmente como os “Pobros Pioneiros de Rochdale”. 

3.5.2. Classificação das cooperativas 

De acordo com COLABORA (1998, p.11) as sociedades cooperativas podem 

ser classificadas, quanto ao número de participantes, em: 

Singulares (1º grau) – Constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) 
pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoa 
jurídica que tenha por objeto atividades correlatas às da Cooperativa. 
Cooperativas Centrais ou Federações de Cooperativas (2º grau) – 
Constituídas por, no mínimo 03 (três) singulares, podendo 
excepcionalmente admitir associados individuais. Organizações Estaduais 
de Cooperativas – OCE (4ºgrau) – São entidades criadas nos termos da Lei 
5.764/71, integrantes do sistema OCB (Organização das Cooperativas 
Brasileiras), órgão técnico-consultivo do Governo, cuja atribuição é dar 
assistência, promoção e representação às Cooperativas de todo o país. 

 

3.5.3. Doze virtudes do cooperativismo 

À ética e organização de trabalho proposta pelos tecelões ingleses somaram-

se outras idéias progressistas e humanistas, possibilitando que em 1886, durante o II 

Congresso das Cooperativas de Consumo realizado em Lyon, na França, fossem 
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aprovados, juntos aos participantes – associados, trabalhadores, professores e 

estudantes – as “doze virtudes” da doutrina cooperativista, que por sua atualidade 

merecem ser conhecidas: 

Viver melhor através da solução coletiva dos problemas, Pagar a dinheiro - 
este sadio hábito evita o endividamento que gera a dependência, Poupar 
sem sofrimento - a satisfação das necessidades dos cooperados deve ser 
prioritária, isso é importante para a definição do que pode ser feito com as 
sobras, Suprimir os parasitas - afastar os atravessadores na compra e na 
venda de produtos e serviços, Combater o alcoolismo - viver de maneira 
sadia, evitando os vícios e enfrentando a realidade com coragem, Integrar 
as mulheres nas questões sociais - ressalta a importância da participação 
feminina, Educar economicamente o povo - a educação é uma ferramenta 
para o desenvolvimento do homem, Facilitar a todos o acesso à propriedade 
- é essencial unir esforços para conquistar os meios de produção, 
Reconstituir uma propriedade coletiva - para ter acesso à propriedade, o 
passo inicial é investir em um patrimônio coletivo, Estabelecer o justo preço 
- o trabalho tem de ser remunerado e os preços definidos sem intenção 
especuladora, Eliminar o lucro capitalista - o objetivo da produção é a 
satisfação das necessidades humanas, Abolir os conflitos - as disputas 
diminuem pelo fato de que o associado é dono e usuário da cooperativa. 

 

Segundo THENÓRIO (1999, p.15): “(...), os Pioneiros de Rochdale inspiraram-

se e fundamentaram a organização de seus princípios modernos, para a época, nas 

experiências, idéias e ensaios que já se vinham evoluindo ao longo do tempo”. Estes 

princípios, conhecidos por alguns autores como “regras de conduta”, norteiam as 

cooperativas até os dias de hoje: 

Adesão livre – Portas abertas para admissão e demissão de associados, 
Controle Democrático – Cada associado, um voto, Devolução do Excedente 
– Ou retorno proporcional às compras, se houver sobras no exercício, Juros 
Limitados ao Capital – por não se tratar de investimento, visto que os pobres 
devem poupar e os ricos investir, Neutralidade política, religiosa ou racial – 
Porque todos os sócios são rigorosamente iguais, independente de seu 
credo político, religioso, ou origem racial, Vendas a dinheiro, à vista – Para 
que haja melhor circulação dos recursos aportados pelos associados, 
Fomento ao ensino em todos os graus – A nosso ver seria impossível 
assimilar com absoluta convicção o Movimento, sem necessária educação 
cooperativa. (THENÓRIO, 1999, p.4). 

 

As linhas mestras das regras, normas ou princípios mundialmente conhecidas, 

e incorporadas ao cooperativismo, são mantidas na sua essência, com algumas 

adaptações, dependendo das necessidades de cada grupo. 
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3.5.4. O Cooperativismo como responsabilidade social 

A busca constante pelo progresso, na maioria das vezes, coloca os fins acima 

dos meios, o que gera avanços tecnológicos dissociados de avanços morais. Essa 

conjuntura produz privilégios para poucos com prejuízo para muitos. Em um dos 

episódios que marcaram a história do cooperativismo, em Rochdale, na Inglaterra, a 

indignação de trabalhadores fez nascer os fundamentos dessa doutrina, que 

propaga a possibilidade do crescimento econômico com justiça e desenvolvimento 

social para todos. 

O movimento cooperativo cresceu e se expandiu pelo mundo, mostrando as 

possibilidades de uma sociedade melhor. Tornou-se tão importante, que a 

Organização Internacional do Trabalho o recomenda como alternativa para países 

em desenvolvimento. Cerca de nove milhões de pessoas estão envolvidas 

diretamente com o cooperativismo no Brasil e esse número já ultrapassa 800 

milhões de pessoas no mundo. 

Segundo comentário de SCHARDONG (2002, p.77) o crescimento do 

cooperativismo pode ser explicado devido às atribuições preponderantes das 

organizações, que têm na distribuição das atribuições o fator preponderante para a 

harmonia no desenvolvimento das diversas atividades inerentes aos processos 

operacionais decorrentes da atividade fim do empreendimento. 

O ideal cooperativista gera riquezas e compartilha, ao contrário da grande 

maioria de empresas privadas, que administram seus negócios também gerando 

lucro, mas com retorno para grupos privilegiados de investidores, sem considerar a 

existência de outros parceiros estratégicos que contribuem decisivamente para os 

resultados. Essa forma de gestão elevou a concentração de riquezas a níveis 

insustentáveis.  

Há alguns anos, o mercado empresarial começou a despertar para a 

importância da responsabilidade social par a conquista de novos negócios e a 

repensar suas atividades sob essa perspectiva. Entretanto, o cooperativismo, desde 

sua criação, já propunha uma forma de relação que considerasse todos os 

envolvidos no seu negócio, ponderando outros interesses impactantes para a 

condução estratégica de suas atividades. Analisando sua trajetória, podemos afirmar 
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que o cooperativismo inspirou a responsabilidade social como a conhecemos nos 

dias atuais. 

A responsabilidade social amplia as dimensões dos relacionamentos 

empresariais, propondo uma nova forma de gerir com as partes envolvidas no 

negócio, gerando equilíbrio e a reciprocidade para todos. Empresas norteadas pela 

responsabilidade social potencializam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

das comunidades e da sociedade em geral. O cooperativismo acredita, e o mundo 

começa a despertar para esse princípio, que é possível gerir negócios, respeitando o 

meio ambiente, produzindo riquezas e promovendo a equidade social. 

Gestões empresariais baseadas no conceito de responsabilidade social 

podem superar e um desafio maior: alcançar a sustentabilidade e assegurar a 

continuidade da vida. Reverter o crescimento da miséria e da violência, recuperar a 

biodiversidade do planeta, descobrir formas limpas de energia, diminuir a poluição e 

todos os seus efeitos, inclusive o aquecimento global, reduzir o flagelo da corrupção 

e levar alimento, educação e saúde para todos, representam algumas etapas dessa 

trajetória. Pensar um novo modelo de vida, um novo padrão de existência, pautado 

na ética e nos valores humanos. Os primeiros passos já foram dados, em Rochdale. 

3.6. O Sistema financeiro nacional 

Registros feitos por FORTUNA (1999) demonstram que em dezembro de 

1964, foram criados mecanismos de modernização do processo de intermediação 

financeira, denominado de Sistema Financeiro Nacional (SFN), composto de 

intermediários financeiros monetários (bancos comerciais), e não monetários 

(bancos de investimento). Além disso, cabe destacar que durante várias décadas, o 

sistema financeiro brasileiro teve sua estrutura composta basicamente por 

estabelecimentos bancários, que desempenhavam múltiplas funções, próprias de 

outros tipos de intermediários financeiros, sob o comando do Banco do Brasil. 

GITMAN (1989). 

O SFN é o conjunto de instituições intermediadoras de recursos na economia, 

criado a partir da Lei da Reforma Bancária 4.595, de 31 de dezembro de 1964 e da 

Lei de Mercado de Capitais 4.728, de 14 de julho de 1965, quando foram criados 

também o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil 
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(BACEN), além de diferentes instituições de intermediação financeira, entre as quais, 

as integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), posteriormente, 

incorporados ao quadro institucional do sistema a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), criada pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e, mais recentemente, em 

21 de setembro de 1988, através da Resolução 1.524 do BACEN, os Bancos 

Múltiplos.  

Os principais órgãos do governo que integram o Sistema Financeiro Nacional 

são o CMN, o BACEN, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) e a 

CVM, que operam fiscalizando e promovendo o funcionamento do mercado 

financeiro, tendo como principais funções a prestação de serviços e a intermediação 

de recursos entre aqueles que possuem disponibilidades e aqueles que necessitam 

desses recursos (BACEN, 2004, CVM, 2004).  

BACEN – Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, criada na reforma de 

1964 com o nome de Banco Central da República do Brasil. É o principal executor 

das orientações do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder 

de compra da moeda nacional, tendo por objetivos: zelar pela adequada liquidez da 

economia, manter as reservas internacionais em nível adequado, estimular a 

formação de poupança, zelar pela estabilidade, e promover o permanente 

aperfeiçoamento do sistema financeiro. Sua sede fica em Brasília, capital do País, e 

tem representações nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará.  

Atualmente a estrutura do Sistema Financeiro Nacional é regulamentada pelo 

BACEN, que tem entre suas principais atribuições a emissão de papel-moeda, o 

recebimento dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais e dos depósitos 

voluntários das instituições financeiras em geral, a realização das operações de 

redesconto de liquidez e redesconto seletivo, a fiscalização das instituições 

financeiras, a concessão de autorização para seu funcionamento, e a administração 

das reservas cambiais do país.  

Ainda, conceituando as principais entidades responsáveis pelo Sistema 

Financeiro Nacional, segundo o BACEN (2004, p.1), destaca-se a superintendência 
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da Moeda e do Crédito (SUMOC) - Núcleo inicial do BACEN formado em 1945 com 

o objetivo de controlar o mercado monetário, atualmente extinto. 

Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) - É a estrutura de comunicação 

de dados, implementada por meio de tecnologia de rede, criada com a finalidade de 

suportar o tráfego de mensagens entre as instituições financeiras titulares de contas 

Reservas Bancárias, as câmaras e os prestadores de serviços de compensação e 

de liquidação, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central do Brasil, 

no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Essa plataforma tecnológica 

é utilizada principalmente para acesso ao Sistema de Transferência de Reservas 

(STR) e ao Sistema de Transferência de Fundos (SITRAF), o primeiro operado pelo 

BACEN e o segundo pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP). 

3.6.1. Composição do sistema financeiro nacional 

O SFN é formado pelo Conselho Monetário Nacional, que se divide em 

Subsistema Normativo e Subsistema Operacional, como mostra a figura 04 

 

 
Figura 04 – Composição do Sistema Financeiro Nacional 
Fonte: BACEN 

Atualmente, o sistema bancário no Brasil é formado por mais de cem 

instituições privadas nacionais e multinacionais, oficiais e estaduais, com 

predominância dos bancos comerciais privados, que por lei, são obrigados a manter 

encaixes, isto é, reservas compulsórias iguais a um percentual específico de seus 

depósitos, segundo determinações do Banco Central, encarregado do controle dos 

meios de pagamento. (EDWARD, 1995).  
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O Subsistema Normativo é aquele que normatiza, e cria as normas que 

orientarão o funcionamento do sistema. Fazem parte deste subsistema o CMN, 

Conselho de Recursos do SFN, BACEN, e a CVM.  

O Subsistema Operativo é aquele que funciona em segmentos específicos do 

mercado financeiro, de capital (longo prazo), monetário (curto prazo) e cambial, 

subordinando-se às normas emanadas do subsistema normativo. Fazem parte deste 

subsistema: Instituições financeiras bancárias ou monetárias - são aquelas com 

capacidade de criar moeda: Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos, Caixas 

Econômicas, Cooperativas de Crédito. Vale destacar que as Cooperativas de Crédito 

serão abordadas em tópico específico. 

Instituições financeiras não bancárias ou não monetárias - são aquelas que 

não criam moeda: Bancos de Investimento (BI’s), Bancos de Desenvolvimento, 

Sociedades de Arrendamento Mercantil (Leasing), Sociedades de Crédito, 

Financiamento e Investimento (financeiras), Sociedades de Crédito Imobiliário.  

Sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários - é aquele cuja finalidade é 

negociar e distribuir títulos e valores mobiliários (ações, debêntures, Notas 

Promissórias, Commercial Papers etc.): Bolsas de Valores, Bolsa de Mercadorias e 

Futuros (BM&F), Caixa de Registro e Liquidação, Sociedade de Compensação e 

Liquidação de Operações, Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários 

(SCTVM), Sociedades Corretoras de câmbio (SCC), Sociedades Distribuidoras de 

Títulos e Valores Mobiliários (SDTVM), Agentes Autônomos de Investimento. 

Agentes Especiais - são instituições que complementam funções do 

subsistema normativo e operam em nome do Tesouro Nacional: Banco do Brasil 

S.A. (BB), BNDES, Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), Banco da Amazônia 

S.A. (BASA). 

As demais instituições financeiras fazem parte do subsistema operativo, 

competindo no mercado financeiro. 
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Desta forma, o sistema financeiro nacional, nos termos do art. 192 da 
Constituição de 1988, "será regulado em lei complementar”. Neste sentido a 
idéia do constituinte era de que tal regulamentação fosse editada no prazo 
de cento e oitenta dias ao cabo do qual estariam revogados "todos os 
dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo 
competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, 
especialmente no que tange a: I - ação normativa,... (art. 25 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias).  

 

Para efeito desta Lei, equiparam-se às instituições financeiras, as pessoas 

físicas que exerçam quaisquer das atividades referidas de forma permanente ou 

eventual. Daí a razão dos Agentes Autônomos de Investimento figurarem como 

instituições financeiras auxiliares. 

3.6.2. O Sistema de cooperativa de crédito 

Em cada momento histórico, o desenvolvimento econômico da sociedade tem 

exigido alternativas das organizações, que garantam não só a produtividade, mas 

também a distribuição das riquezas produzidas, de forma menos desigual e mais 

justa. Nessa ausência ou nesse espaço, é que as cooperativas de crédito vêm 

assumindo papel de grande importância, por propor a melhoria do social por meio do 

econômico, pois fundamentam a sua existência, nos serviços que prestam a seus 

membros cooperados. 

Embora agrupados no mesmo segmento, denominado “Área Bancária”, e 

desempenhando funções bastante similares no processo de criação de moeda na 

economia, bancos e cooperativas de créditos apresentam características distintas 

quanto à forma de constituição, legislação, modo e propósitos de atuação e 

objetivos.  

Por se tratar de atuação em um nicho específico de mercado, a cooperativa 

de crédito oferece uma prestação de serviço diferenciada, um atendimento 

personalizado e produtos que realmente atendam às necessidades e expectativas 

dos cooperados, diversificando e personalizando cada vez mais os produtos e 

serviços oferecidos.  

Com base nos mesmos princípios já citados, entre 1852 e 1854, Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), fundou a primeira Cooperativa de Crédito, 
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denominada "Sociedade Beneficente de Heddesdorf" ou Casa de Crédito Mútuo, na 

cidade alemã de Hamm, iniciando o que seria um grande movimento que se 

estenderia por todo o mundo com a denominação de Casas Raiffeisen. Orientado 

inicialmente para a Economia e Crédito, mas também prestando serviços de 

assessoramento na agricultura e na comercialização dos produtos, esse sistema 

permitiu ao camponês alemão sair do endividamento e ter um melhor nível de vida. 

Raiffeisen teve influência nas cooperativas de crédito do Brasil, a primeira 

fundada no estado do Rio Grande do Sul em dezembro de 1902, no município de 

Nova Petrópolis. Iniciada com um grupo de agricultores rurais foi fundada a 

Cooperativa, que recebeu a denominação de Caixa Rural Nova Petrópolis 

(COOPERURAL). 

No que se refere às Cooperativas de Crédito, estas se baseiam nas normas 

encontradas no estatuto da cooperativa de Rochadale, as quais foram analisadas e 

debatidas em dois congressos internacionais promovidos pela Associação 

Cooperativa Internacional (ACI), em 1937 e 1966, e adotadas oficialmente e 

universalmente como "princípios cooperativistas", e, posteriormente, em 1995, na 

Conferência Centenária desta mesma ACI, realizada em Manchester na Inglaterra, 

foram aprovados os novos "princípios básicos do cooperativismo", que nortearão o 

movimento, em todos os países. PINHO (1984, p.47). 

Na visão de CROTEAU (1968, p.24), a cooperativa de crédito existe apenas 

para promover os interesses econômicos e sociais dos seus associados - famílias 

unidas por certos laços comuns. Para observar a importância do Sistema de 

Cooperativa de Crédito no Brasil, faz-se necessário abordar o seu histórico de 

formação e a sua capacidade de integração social.  

Destacando a importância da Cooperativa de Crédito no Brasil, especialmente 

no Paraná, o Senador Osmar Dias, em 06 de novembro de 2002, declarou que o 

sistema de crédito cooperativo rural está sendo muito importante para o 

financiamento da produção agropecuária do País, podendo acontecer como nos 

países europeus, onde o cooperativismo é muito forte.  

São necessárias instituições que estimulem processos verdadeiramente 

participativos no planejamento de suas ações e que evitem privilegiar somente os 
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fatores técnicos no processo de liberação dos financiamentos. O atendimento das 

demandas dos agricultores familiares deve pressupor, então, a consolidação de um 

sistema de crédito rural alternativo ajustado à realidade desses produtores e voltado 

à preservação dos seus interesses. (DIAS, 2002, p.23). 

Atualmente as cooperativas oferecem aos clientes/associados um acesso a 

102 produtos, entre depósitos, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de 

Depósito Bancário (RDB), cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal, 

crédito rural, débito em conta corrente, atendimento pela internet e pagamento de 

taxas como água, luz e telefone.  

De acordo com PINHO (1982, p.62), as cooperativas de crédito são 

sociedades de pessoas e não de capital. Acrescenta, ainda, que a cooperativa de 

crédito é uma associação de pessoas que objetiva o estímulo à reserva de dinheiro, 

ou seja, a poupança entre seus membros. Esta mesma idéia é reafirmada no manual 

sobre Cooperativismo elaborado pelo Departamento de Assistência ao 

Cooperativismo, onde consta que o propósito da cooperativa é fomentar a economia 

entre seus sócios, podendo ser revertida para os mesmos na forma de empréstimos 

pessoais.  

De acordo com SCHARDONG (2002, p.69) numa organização sistêmica, 

dentro do seu próprio círculo, já existem direitos da coletividade que se sobrepõe 

aos dos seus membros. Assim, começa a aparecer a personalidade jurídica da 

coletividade.    

Apoiando-se em normatização veiculada por SICREDI (2003, p.31), a 

conceituação dos Princípios Básicos do Cooperativismo envolve os seguintes itens: 

Adesão Livre e Voluntária - Cooperativas são organizações voluntárias abertas para 

todas as pessoas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar suas 

responsabilidades de sócio sem discriminação de gênero social, racial, político ou 

religioso, Controle Democrático pelos Sócios - As cooperativas são organizações 

democráticas controladas por seus sócios.  

Nas cooperativas primárias os sócios têm igualdade na votação (um sócio, um 

voto). As cooperativas de outros níveis também são organizadas de maneira 

democrática, Participação Econômica do Sócio - Os sócios contribuem 
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eqüitativamente e controlam democraticamente o capital de sua cooperativa. Os 

sócios alocam as sobras para os seguintes propósitos: desenvolvimento da 

cooperativa, possibilitando o estabelecimento de reservas, parte dessas podendo 

ser indivisíveis, benefícios aos sócios na proporção de suas transações com a 

cooperativa, apoio a outras atividades que forem aprovadas pelos sócios, Autonomia 

e Independência - As cooperativas são organizações autônomas de auto-ajuda, 

controladas por seus membros. 

O SFN experimentou, nos últimos anos, sensível redução do número de 

instituições que nele operam. Em via contrária, no entanto, o segmento das 

cooperativas de crédito tem apresentado uma expansão contínua, não somente no 

número de instituições, mas também em sua participação relativa nas operações do 

Sistema Financeiro conforme demonstrado na figura 05. 

  

 
Figura 05 – Crescimento das Cooperativas de Crédito 
FONTE: UNICAD/BACEN 
 

O sistema cooperativista de crédito emerge com vocação para ocupar 

espaços importantes no sistema financeiro, na medida em que as instituições que o 

integram, ao lado das instituições que operam no segmento de microcrédito, 

possuem estrutura organizacional e operacional mais adequada para o suprimento 

de crédito às populações hoje não atendidas pelas instituições financeiras 

tradicionais. Atuando com base nesse perfil, as cooperativas de crédito reinvestem 

os excedentes econômicos gerados pelo processo de crescimento nas respectivas 
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áreas de atuação, constituindo-se em agentes do desenvolvimento, contribuindo, 

assim, para diminuir os desequilíbrios hoje existentes. O patrimônio líquido, o total 

de ativos e o total de depósitos do conjunto das cooperativas de crédito também têm 

apresentado crescimento na participação relativa nos respectivos itens patrimoniais 

do conjunto das instituições bancárias no Brasil conforme demonstrado na figura 06. 

 

 
Figura 06 – Variação dos ativos, patrimônio líquido, operações de crédito e depósitos totais das 
Cooperativas de Crédito. 
FONTE: COSIF – Transação PCOS200 (doc. 4016) 
 

Além disso, as cooperativas de crédito têm se constituído em fator de 

organização social importante dentro das suas áreas de atuação. No caso específico 

das unidades da federação com Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) mais 

baixos, pode-se constatar que possuem grande percentual de municípios sem a 

presença de agências bancárias, ou mesmo postos de atendimento bancário. Ao 

mesmo tempo, é alta a proporção de habitantes por número de cooperativas de 

crédito.  

Tomando-se, por exemplo, o Estado do Piauí, constata-se que 79% de seus 

municípios não possuem agências bancárias e/ou Postos de Atendimento Bancário 

(PAB) e, paralelamente, mantém uma relação cooperativa de crédito/habitante 

tendente a zero, ou seja, da ordem de 1/1.421.639 (baixo índice de cooperativa per 

capita). Situação análoga ocorre nos demais estados do Nordeste brasileiro.  

Nesses casos, pode-se concluir que o déficit no atendimento do sistema 

bancário, no que tange a disponibilização de serviços financeiros e, 

conseqüentemente, de crédito, é acrescido pelo baixo índice per capita de 

cooperativas de crédito. Assim, embora vocacionada para o atendimento a 

populações não alcançadas pelas instituições bancárias, as cooperativas de crédito 

ainda não ocuparam os espaços deixados por esse sistema.  
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Outro indicador bastante elucidativo pode ser obtido da correlação entre o 

número de cooperativas de crédito/habitante por Estado e o IDH desse Estado. 

Verifica-se que tal correlação é positiva, o que permite concluir que a presença de 

cooperativas de crédito está associada, em algum grau, aos níveis do IDH. Há outro 

grupo composto pelos estados da Região Norte do Brasil que possuem alta 

percentagem de municípios não assistidos por agências bancárias e/ou PABs, mas 

que possuem uma relação cooperativa de crédito/ habitante próxima da média 

nacional. Para esses estados, verifica-se também um déficit no atendimento pelo 

sistema bancário no que tange à oferta de serviços financeiros e, 

conseqüentemente, ao crédito bancário.  

Por outro lado, a maior proporção de cooperativas de crédito/habitante nessa 

região poderia suprir tal deficiência, não fossem as dificuldades impostas pelas 

grandes distâncias existentes entre os municípios. As recentes medidas 

regulamentares introduzidas na constituição e o funcionamento das cooperativas de 

crédito (Resolução 3.106, de 25 de junho de 2003) permitem assegurar que esse 

segmento apresentará, no médio prazo, significativo crescimento no contexto do 

Sistema Financeiro Nacional, assegurando-lhe o desempenho do papel que 

vocacionalmente sempre lhe esteve reservado. A figura 2.5 a seguir mostra a 

quantidade de instituições a funcionar pelo Banco Central do Brasil no período de 

1996 a 2006.  

Ao contrário das cooperativas de crédito, as demais entidades integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional (SFN) apresentam redução do número de instituições 

(data-base: 31.12.2006), como se observa na figura 07 a seguir: 
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Figura 07 – Quantidade de instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN 
FONTE: UNICAD/BACEN 
 

Aqui cabe destacar que a função das Cooperativas de Crédito é realizar o 

atendimento direto ao associado, captando recursos em forma de Recibo de 

Depósito Cooperativo (RDC), e investimentos e emprestando sob a forma de 

Contrato de Abertura de Crédito (CAC), Descontos de Cheques e Notas 

Promissórias, Financiamento de atividade profissional, etc. 

As Cooperativas Centrais é quem definem normas e procedimentos 

operacionais a serem seguidos pelas cooperativas filiadas, além de prestar 

assessoria jurídica, desenvolvimento pessoal e organizacional, suporte tecnológico, 

marketing, logística, contabilidade, fiscalização e normas, objetivando a redução de 

custos através da economia de escala. 
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Segundo MEINEN (2002, p.16) as cooperativas de crédito, além da 

circunstância de serem autorizadas a funcionar e fiscalizadas pelo Banco Central do 

Brasil, têm em comum com o sistema bancário tradicional apenas o nome de alguns 

produtos que oferecem e de alguns serviços que prestam, portanto, são 

consideradas instituições financeiras somente equiparadas às demais. Na figura 08 

pode ser verificada relação das principais diferenças entre as cooperativas de crédito 

e o sistema bancário tradicional. 

 

BANCOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

São sociedades de capital. São sociedades de pessoas. 

O poder é exercido na proporção do número de 

ações. 

O voto tem peso igual para todos (uma pessoa; um 

voto). 

As deliberações são concentradas. As decisões são partilhadas entre muitos. 

O administrador é um 3º (home de mercado). O administrador é o do meio (cooperado). 

O usuário das operações é mero cliente. O usuário é o próprio dono (cooperado). 

O usuário não exerce qualquer influência na 

definição do preço dos produtos 

Toda a política operacional é decidida pelos próprios 

usuários/donos. 

Podem tratar distintamente cada usuário. 
Não podem distinguir: o que vale para um vale para 

todos. 

Preferem o grande poupador. 
Não discriminam; voltando-se mais para os menos 

abastados. 

Priorizam os grandes centros. 
Não restringem; tendo forte atuação nas 

comunidades mais remotas. 

Têm propósitos mercantilistas. A mercancia não é cogitada. 

A remuneração das operações e dos serviços não 

tem parâmetros/limites. 

O preço das operações e dos serviços visa à 

cobertura de custos (taxa de administração) 

Atendem em massa; priorizando ademais; o auto-

serviço. 

O relacionamento é personalizado/individual; com 

apoio da informática. 

Não tem vínculo com a comunidade e o público-alvo. 
Estão comprometidos com as comunidades e os 

usuários. 

Avançam pela competição. Desenvolvem-se pela cooperação. 

Visam ao lucro por excelência. O lucro está fora do seu objeto. 

O resultado é de poucos donos (nada é dividido com 

o cliente) 

O excedente (sobras) é distribuído entre todos 

(usuários); na proporção das operações individuais; 

reduzindo ainda mais o preço final pago pelos 

cooperados. 

No plano societário; são regulados pela Lei das S/As São reguladas pela Lei Cooperativista 

Figura 08 – Quadro comparativo entre bancos e cooperativas de crédito. 
Fonte: Meinen (2002, p.16) 
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4. ESTUDO DE CASO: Análise dos dados da pesquisa 

A seguir encontra-se descrito o caso que, conforme descrito na metodologia 

desse trabalho serviu de referência para melhor entendimento da prática de 

estratégia empresarial que representa uma ação de responsabilidade social interna. 

Trata-se de um caso de projeto empresarial, onde se percebe a maturidade da 

empresa nesse tema e que levou a empresa a tratar as questões sociais com o 

mesmo rigor e envolvimento com que tratam seus negócios. (FISCHER, 1999).  

O caso é apresentado de forma predominantemente descritiva como uma 

extensão ou ilustração que contempla o referencial teórico, uma vez que tem como 

objetivo subsidiar o melhor entendimento das variáveis pesquisadas (FREITAS et al 

2000). 

4.1. O CASO: Apresentação e contexto 

A Modelo S/A faz parte de uma divisão do Grupo Fiat, com presença marcante 

no campo de beneficamente de metais desde 1917. Com capacidade produtiva de 

720 toneladas/ano, é um dos principais grupos de fundição de ferro do mundo. Com 

capacidade instalada de 300 mil toneladas/ano, a Modelo S/A, fundada no ano de 

1976, chegou a este país acompanhando o desenvolvimento do pólo automotivo 

mineiro, inaugurado com a Fiat Automóveis. 

Sua fábrica de Betim possui 387.287m2 de área total, sobre a qual a área 

construída alcança 113.098m2 de extensão. Gerando mais de 3.000 empregos 

diretos, a empresa é destaque mundial no segmento devido ao desempenho 

econômico e à grande área verde que circunda suas instalações.  

A Missão da Modelo S/A é perpetuar a empresa, garantindo a satisfação dos 

clientes e criando valor, mediante a busca da excelência e do melhoramento 

contínuo dos recursos humanos e tecnológicos. A Modelo S/A assume o 

compromisso, através de seus empregados, de desenvolver com qualidade todas as 

suas atividades, praticando com integridade e rigor, em todos os níveis da 

organização, princípios fundamentais de gestão empresarial, quais sejam: Atender 

aos requisitos contratados com os clientes, Basear o gerenciamento dos recursos 

humanos no mútuo respeito entre as pessoas e em adequados programas de 
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treinamento, Buscar parcerias com os fornecedores, contribuindo com seu 

desenvolvimento tecnológico, Zelar pela segurança dos empregados e contribuir 

para a preservação do meio ambiente, Atender aos requisitos do sistema de gestão 

da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia. 

A Modelo S/A movimenta seus produtos nos cinco continentes há quase 30 

anos. No mercado brasileiro ocupa posição de destaque, atendendo a todas as 

montadoras instaladas no país. No mercado externo, se orgulha em ver seus 

produtos cada vez mais reconhecidos, conquistando a preferência de novos clientes. 

Além de investir constantemente na busca de tecnologia de ponta, qualidade 

e ampliação do parque industrial, a empresa mantém em caráter de alta prioridade o 

relacionamento com clientes, parceiros e seus funcionários. 

4.1.2. A COOPMODELO 

Destinada a prestar assistência de ordem financeira, social e educativa dos 

funcionários da Modelo S/A, foi criada em 2001 a Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Empregados da Modelo S/A. 

Desde sua fundação a COOPMODELO vem ajudando os cooperados a 

concretizar sonhos e realizar projetos. Para atendê-los nas mais diversas áreas de 

interesse, a cooperativa tem feito dezenas de novos convênios a cada ano. 

Entre os parceiros encontram-se restaurantes, óticas, pousadas, auto escolas, 

clínicas odontológicas, curso pré-vestibular, faculdade, oficinas mecânicas, bem 

como de lojas de móveis, material de construção, elétrico e eletrodoméstico.     

Além destas parcerias a COOPMODELO também oferece outras vantagens 

como: Liberação de recursos financeiros a juros mais acessíveis que os de mercado 

e no menor tempo possível, mantendo prazo de pagamento adequado às 

necessidades dos cooperados, Aplicações financeiras a taxas competitivas, Maior 

rentabilidade ao capital investido comparada a outras instituições financeiras. 

Atualmente a COOPMODELO conta com 3.400 associados e a adesão de 

novos funcionários vem crescendo a cada dia. 
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4.2. Grupos focais e entrevistas preliminares 

O autor iniciou seus trabalhos efetuando entrevista prévia a uma amostra 

constante de três gerentes (qualidade, produção e financeiro) e um diretor de 

recursos humanos que são os idealizadores do projeto e pioneiros na constituição 

da cooperativa de crédito para os funcionários da empresa. O objetivo da entrevista 

foi verificar questões relativas à iniciativa da empresa que levou à tomada de 

decisão, por que elas foram tomadas? Como elas foram implementadas? E os 

resultados alcançados. 

Para conduzir seus trabalhos o autor se utilizou de um questionário semi-

estruturado para direcionamento da entrevista e de um aparelho eletrônico para 

gravação das respostas. Após as considerações iniciais e depois de anunciar que a 

entrevista seria gravada para fins didáticos o autor iniciou seu trabalho de pesquisa 

seguindo seqüencialmente as perguntas constantes no roteiro de entrevista 

preliminar (vide tabela 01) 

Para guiar o tratamento do material coletado nas entrevistas, foi utilizada a 

análise hermenêutica. Segundo SERPA (2007) apud Minayo (2004), a hermenêutica 

é a busca de compreensão de sentido que se dá na comunicação entre as pessoas, 

cujo núcleo central é a linguagem. Por meio da interpretação da linguagem, pode-se 

compreender representações e contextos culturais relacionados à localização 

histórica e social do emissor da mensagem.  

Cumpre ressaltar que qualquer interpretação produzida segundo a proposta 

se hermenêutica se liga inexoravelmente ao viés histórico e social do analista. 

Assim, na fase inicial da entrevista, procurar-se-á obter informações acerca do grupo 

socioeconômico, idade, nível educacional e formação de cada entrevistado, para 

que se pudesse contextualizar seu discurso.  

De acordo com THOMPSON (1997), a interpretação hermenêutica de dados 

textuais se dá através de uma série de interações da parte e do todo, valorizando as 

próprias palavras dos entrevistados. Segundo o autor, este processo interativo 

envolve dois estágios distintos. O primeiro é um ciclo intratexto, em que um texto é 

lido em sua totalidade para ganhar sentido de todo. Leituras adicionais são 

empreendidas para desenvolver uma compreensão dos significados presentes no 
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texto. O segundo movimento é da parte para o todo, intertextual, em que se 

procuram padrões e diferenças entre as entrevistas. Também há movimentos 

interativos entre os ciclos intra e intertextuais.  

4.3. Survey 

Tomando por base o referencial teórico, o autor elaborou um questionário para 

ser aplicado aos funcionários da empresa objeto desse estudo. A pesquisa obteve 

expressiva participação o que permitiu ao pesquisador chegar a resultados 

conclusivos desse estudo. 

Essa parte da pesquisa será utilizada para demonstrar a tabulação dos dados 

das perguntas do questionário, os testes estatísticos aplicados e os resultados 

analisados e interpretados de acordo com a metodologia. Ao final desse capítulo 

será efetuado teste das hipóteses descritas no capítulo 2.3.1 dessa pesquisa. 

4.3.1. Amostragem da pesquisa 

Amostra totalmente aleatória realizada sem distinção de sexo, classe social, 

profissão ou qualquer outra restrição. Os respondentes dessa pesquisa de campo 

preenchem exclusivamente a condição de serem profissionais contratados da 

empresa objeto desse estudo.  

4.3.2. Definição do modelo de análise de dados 

A apresentação e análise dos dados da survey foram planejadas com o 

objetivo de organizar e descrever o conjunto de respostas obtidas e de propiciar seu 

entendimento através da criação de sumários, da busca de padrões e da aplicação 

de técnicas estatísticas descritivas, tornado possível sua interpretação à luz das 

questões de pesquisa (COOPER, SCHINDLER 2001, p. 84, p. 359). Foram 

aplicados os testes estatísticos mais comumente utilizados em analises quantitativas 

e condizentes com a dimensão e as limitações da pesquisa, sem pretender realizar 

uma analise estatística excessivamente aprofundada ou alem da precisão que os 

dados são capazes de oferecer. 
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4.3.3. Preparação dos dados 

A partir do recebimento dos questionários respondidos, iniciou-se a 

preparação dos dados, que incluiu sua edição, codificação e entrada (COOPER, 

SCHINDLER 2001, p. 342). A edição constitui na detecção de erros e omissões nas 

respostas, corrigindo-os e contatando os respondentes quando possível. A 

codificação se referiu à atribuição de números ou símbolos para as respostas, e a 

entrada de dados consistiu na conversão das informações em um meio onde 

pudessem ser vistas e manipuladas. A codificação das respostas foi feita conforme a 

tabela abaixo: 

 • discordo totalmente: foi tabulada com o número 1, 

• discordo: foi tabulada com o número 2, 

• não concordo nem discordo: foi tabulada com o número 3, 

• concordo: foi tabulada com o número 4, 

• concordo totalmente: foi tabulada com o número 5, 

• Não se aplica/Não sei: foi tabulada com o número 99, 

A entrada de dados foi realizada através de digitação utilizando o software 

Statistical Package for Social Sciences  (SPSS) versão 13.0 for Windows. A partir da 

digitação foram utilizados os recursos oferecidos pelo software para análise e 

apresentação dos resultados. 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

A SPSS Inc. é uma empresa líder mundial no fornecimento de soluções 

predictivas. A sua tecnologia faz a ponte entre os dados (informação) e o processo 

de tomada de decisão. Muitas instituições, em Portugal e no Mundo, utilizam-na para 

aumentar o rendimento, diminuir os custos, melhorar processos e detectar e prevenir 

a fraude. A SPSS Inc. foi fundada em 1968 em Chicago (EUA) e é representada em 

Portugal desde 1994 pela PSE – Produtos e Serviços de Estatística, Ltda. 

A SPSS Inc. lançou a sua primeira versão em 1968 e é um dos programas de 

análise estatística mais usados nas ciências sociais, é também usado por 

pesquisadores de mercado, na pesquisa relacionada com a saúde, no governo, 

educação e outros sectores. Foi inventado por Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull e 

Dale H. Bent. Entre 1969 e 1975 a Universidade de Chicago por meio do seu 
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National Opinion Research Center esteve a cargo do desenvolvimento, distribuição e 

venda do programa. A partir de 1975 corresponde à SPSS Inc. 

Originalmente o aplicativo foi criado para grandes computadores. Em 1970 foi 

publicado o primeiro manual de usuário/utilizador do SPSS por Nie e Hall. Este 

manual populariza o programa entre as instituições de educação superior nos EUA. 

Em 1984 saiu a primeira versão para computadores pessoais. 

O aplicativo SPSS é vendido por uma companhia chamada também de SPSS. 

Isto é algo confuso, uma vez que a companhia vende uma larga gama de software 

de análise estatística que não apenas o programa SPSS. As iniciais da companhia 

significam hoje Statistical Product and Service Solutions. 

O SPSS Data Editor é útil para fazer testes estatísticos, tais como os testes da 

correlação, multicolinearidade, e de hipóteses, pode também providenciar ao 

pesquisador contagens de freqüência, ordenar dados, reorganizar a informação, e 

serve também como um mecanismo de entrada dos dados, com rótulos para 

pequenas entradas. 

O SPSS Data Editor tem duas "perspectivas" (views), a Data View (onde 

ocorre a entrada dos dados) e a perspectiva das variáveis, onde podemos 

seleccionar o nome, tipo, número máximo de letras por célula ("width"), número de 

casas decimais, rótulo, largura da célula ("columns"), alinhamento dentro da célula 

("align"), e caso se quer ou não que a variável seja nominal, ordinal, ou "scale" 

("measure"). Na perspectiva das variáveis também se podem categorizar as 

entradas em rótulos (isto é onde o uso de duas letras pode surgir em vez de 

palavras inteiras, na coluna "Values") e marca entradas como inválidas (na coluna 

"Missing"). 

Para aplicações especiais, tais como a análise conjunta ou de séries 

temporais, há módulos adicionais que se juntam ao programa base. Para além disso, 

a empresa SPSS oferece outros produtos como Clementine ou AnswerTree 

(anteriormente CHAID), que são programas Stand-alone e funcionam 

independentemente do SPSS base. 
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O SPSS é acionado pelo menu, mas também possui uma linguagem de 

programação própria. 

Como programa estatístico é muito popular também pela capacidade de 

trabalhar com bases de dados de grande dimensão. Na versão 13.0 for Windows 

são possíveis mais de 21 milhões de registros e 250 000 variáveis. 

Missing 

É importante ressaltar, para o melhor entendimento dos resultados, que 

questionários contendo respostas em branco ou incorretas não foram descartados, 

por serem fontes de dados importantes para as diversas analises realizadas no 

trabalho. Foram apenas subtraídas da análise as questões especificas, sendo 

contabilizadas como missing nas tabelas apresentadas. A contagem de missing 

representa a soma das respostas em branco com as respostas assinaladas como 

“não se aplica/não sei.”. 

4.3.4. Tratamento dos dados 

Os dados coletados foram tratados por métodos quantitativos - estatísticos 

simples (médias, desvios-padrão, distribuições de freqüência), no caso das 

respostas às perguntas fechadas, e por métodos qualitativos no caso das entrevistas 

semi-estruturadas - técnicas de análise de conteúdo (MORSE 1994, WEBER 1990). 

4.3.5. Medidas de tendência central 

A análise dos resultados teve inicio com o delineamento do perfil dos 

funcionários respondentes, a partir das freqüências das questões qualificadoras e do 

levantamento de freqüência das respostas a todas as assertivas. As respostas às 

perguntas foram também analisadas utilizando-se a mediana como medida de 

tendência central (STEVENSON, 1986, p. 19). A escolha da mediana como medida 

de tendência central se deu pelo fato de ser melhor aplicável em escalas ordinais do 

que a média. 
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4.3.6. Análises de grupos de variáveis – índices de percepção 

Conforme explicado na descrição da elaboração do questionário, as perguntas 

foram construídas com base no referencial teórico e procurou-se identificar a 

ocorrência das duas variáveis de pesquisa entre as práticas presentes na empresa 

pesquisada. 

Após análise individual das perguntas e das questões qualificadoras, partiu-se 

para uma análise de blocos ou categorias de perguntas, através da criação de 

índices. O objetivo da criação de índices foi mensurar o grau de percepção de cada 

funcionário respondente em cada uma das duas variáveis de pesquisa. 

Seleções de testes estatísticos não paramétricos 

A partir da descrição do modelo de análise de dados, baseada apenas em 

análise bivariada, foi feita a seleção dos testes estatísticos aplicáveis para se 

verificar a independência ou a associação entre as variáveis. 

Para a verificação de possíveis relações entre os índices e as variáveis 

qualificadoras, conforme tabela 03 e considerando a amostra como uma única 

população, foram utilizados os testes Qui-quadrado e Spearman (STEVERSON, 

1986). Adicionalmente, para estudar o comportamento dos índices em função de 

uma variável qualificadora, dividindo a partir dela amostra em duas populações, 

foram utilizados os testes de Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov (BUSSAB e 

MORETTIN, 2003). 

Descrição dos Testes e sua Aplicabilidade 

O teste de independência ou qui-quadrado se aplica quando se deseja testar 

se duas variáveis aleatórias sobre uma população são independentes (hipótese 

nula) ou não (hipótese alternativa). Essas variáveis podem ser medidas 

qualitativamente, ordinalmente ou continuamente, desde que possa ser dividida em 

categorias. Retira-se uma amostra aleatória da população, em que as observações 

são independentes entre si, e constrói-se uma tabulação cruzada entre as classes 

das variáveis. Uma limitação desse teste é que ele deveria ser usado somente 

quando o número de respostas esperadas em cada célula da tabela (sob hipótese 

nula de dependência) fosse maior do que cinco. Para amostras pequenas muitas 
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vezes esse requisito não é atendido e uma solução para isso, oferecida pelo 

programa SPSS, é simular a distribuição da estatística observada com base na 

amostra que se possui. Isso é feito através da realização de experimentos Monte 

Carlo (10.000) repetições, por exemplo, computando-se outra probabilidade sob 

hipótese nula (significância), agora a essa limitação.  

O teste para a correlação de Spearman é utilizado quando se tem duas 

variáveis aleatórias, ordinais ou numéricas, sobre uma população. Retira-se uma 

amostra aleatória da população, em que as observações são independentes entre si. 

Ordenam-se os valores de cada variável de forma a atribuir um posto (posição) a 

cada valor. Para cada par de valores referentes a uma mesma unidade da amostra, 

computa-se a diferença entre suas posições. Caso essa soma seja pequena, os 

postos destas variáveis possuem uma associação positiva. A correlação de 

Spearman é calculada a partir desta soma. O que se testa (hipótese nula) é se essa 

correlação é nula na população. 

O teste de Mann-Whitney é utilizado para comparar médias de duas 

populações não-normais. É aplicável quando se deseja testar se a distribuição de 

uma mesma variável, com escala ordinal ou numérica, em duas populações 

diferentes possui em média mesma grandeza. Para o teste retira-se de cada uma 

dessas populações amostras aleatórias em que as observações e as amostras são 

independentes entre si. Ordenam-se todos os valores, do menor para o maior, e 

computa-se a soma das posições dos valores de uma e de outra amostra na 

ordenação geral. Sob hipótese nula, a posição media não pode depender do fato da 

variável ter sido observada numa população ou em outra. Novamente, o SPSS 

oferece a distribuição simulada por experimentos de Monte Carlo e a respectiva 

significância, mais robusta a eventuais limitações de tamanho de amostra. 

O teste de homogeneidade de Kolmogorov-Smirnov é aplicável quando se tem 

duas populações diferentes e se deseja testar se a distribuição de uma mesma 

variável contínua é igual para as duas populações. Em complementação ao teste de 

Mann-Whitney, este não somente testa para a diferença das medias, mas também 

para a das variâncias. Sendo assim, retira-se de cada uma dessas populações 

amostras aleatórias em que as observações e as amostras são independentes entre 

si. 
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Critérios de utilização dos Testes 

Os testes foram sempre aplicados em pares – Qui-quadrado e Spearman para 

uma população, Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov para a amostra dividida em 

duas populações – e nenhuma conclusão se baseou em um resultado isolado. Cada 

correlação verificada sempre utilizou dois testes diferentes e, portanto, optou-se por 

considerar as variáveis correlacionadas ou não apenas quando ambos indicassem a 

mesma resposta.  

Desse modo, a partir da utilização destas ferramentas estatísticas, da 

construção de premissas e da observação dos resultados alcançados, foi possível a 

identificação de algumas tendências que levaram a algumas considerações 

significativas. 

Resumos do modelo de análise de dados 

As etapas acima descritas servirão de roteiro para a apresentação e a analise 

dos dados do capitulo 5 e se encontram resumidos a seguir: 1) Preparação – edição, 

codificação e entrada de dados, 2) Medidas de tendência central – levantamento do 

perfil dos respondentes e análise das respostas individuais a cada pergunta, por 

meio do cálculo de mediana, 3) Análise de Grupos de Variáveis – utilização de 

índices de percepção e de formalização para cada variável de pesquisa e realização 

dos testes com questões qualificadoras, 4) Busca de correlação de respostas a 

assertivas em função dos índices de percepção.  

 

4.4. Análise dos dados 

 

A pesquisa de campo durou 3 (três) meses e contemplou aplicação de 100 (cem) 

questionários; sendo retornados 79 respondentes conforme perfil demonstrado a 

seguir. 
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Perfil dos Respondentes 
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Gráfico 01 – Idade dos respondentes Gráfico 02 – Escolaridade dos respondentes 
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Gráfico 03 – Sexo dos respondentes Gráfico 04 –Tempo de empresa dos respondentes 

 

Observa-se pelo gráfico 01 que a maioria (63%) dos respondentes encontra-

se no intervalo de idade entre 31 a 60 anos, enquanto o gráfico 02 demonstra que a 

maior concentração dos respondentes está naqueles com segundo grau completo. 

Não foi verificado na pesquisa nenhum respondente considerado analfabeto. 

Conforme pode ser verificado pelo gráfico 03, a maioria (70%) dos respondentes é 

do sexo masculino (característica do tipo de trabalho executado pela empresa). 

Percebe-se pelo gráfico 04 baixa rotatividade, tendo em vista que a maior parte dos 

respondentes (68%) estão na empresa por mais de dois anos. 

Analisando conjuntamente os gráficos 01 a 04 percebe-se um perfil de 

maturidade dos respondentes, servindo essa informação para corroborar os dados 

obtidos dessa amostra. 

Tabulação dos dados 

O pesquisador optou pelo método hipotético-dedutivo para análise dos dados 

coletados na pesquisa de campo. De acordo com esse método proposto por 

POPPER, são construídas hipóteses com a finalidade de resolver o problema da 
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pesquisa. Com a finalidade de confirmar ou rejeitar essas hipóteses os dados são 

submetidos a testes estatísticos não paramétricos. Nessa parte da pesquisa serão 

demonstrados os testes que foram utilizados no tratamento dos dados da pesquisa. 

A tabela 06 apresenta a recepção dos dados do questionário no software SPSS, 

onde as colunas representam as cinco perguntas qualitativas e as 28 perguntas 

quantitativas do questionário e as linhas representam os respondentes. 

 

Tabela 06 – Tabela de recepção dos dados do questionário da pesquisa. 

 

Aderência a distribuição normal ou curva de Gauss  

Ao se iniciar os trabalhos de análise dos dados da pesquisa é importante 

verificar se as variáveis a serem testadas podem ser descritas por uma distribuição 

normal. O motivo para isso é muito simples, se as variáveis respeitam uma 

distribuição normal, pode-se aplicar a grande maioria dos testes e métodos 

estatísticos conhecidos. Para ser considerada distribuição normal a variável deve 

atender a condição da função conforme abaixo: 

 

A média e o desvio padrão caracterizam a função. A média, a mediana e a 

moda são coincidentes conforme demonstrado na figura 09. 

 

 

 

 

           Figura 09 – Distribuição normal 
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Aplicação do Teste de Kolmogorov-Smirnov 

O teste de Kolmogorov-Smirnov pode ser aplicado para testar se a 

característica estudada da amostra é oriunda de uma população com distribuição 

normal. O teste é de execução é simples, quando comparado ao qui-quadrado, e 

baseado na maior diferença absoluta entre a freqüência acumulada observada e a 

estimada pela distribuição normal (SOKAL & ROHLF, 1995). 

Os passos são: 

1o Passo: Formulação das hipóteses 

Ho: A característica em estudo da população ou os erros (desvios) segue a 

distribuição normal. 

H1: A característica em estudo da população ou os erros (desvios) não segue 

a distribuição normal. 

2o Passo: Escolha da significância α 

3o Passo: Estatística apropriada 

A estatística apropriada do teste é baseada na maior diferença absoluta entre 

a função de distribuição normal acumulada, F (zi), e a freqüência relativa observada 

acumulada e ajustada, F0,5 . As expressões encontram-se a seguir: 

 

onde: 

gmáx : maior valor calculado de g, 

n : tamanho da amostra ou número de parcelas. 

sendo: g = Fˆ (zi ) − F0,5 , sendo: F0,5 = (i 0,5)/ n 

onde: F( zi) : função de distribuição normal acumulada, F0,5 : freqüência 

relativa observada acumulada e ajustada, i : número da amostra, n : tamanho da 

amostra ou número de parcelas. 

( ) ( )
obs i esp i

D máx F Z F Z= −
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4o Passo: Conclusão 

Para n ≤ 100, quando o valor Dmáx for maior que o valor crítico tabelado Dt ( 

Dmáx > Dt ), para um tamanho de amostra n, δ = 0,5 e (Tabela Anexo A), a hipótese 

Ho é rejeitada e conclui-se que a característica em estudo da população não segue 

a distribuição normal. Por outro lado, se Dmáx for menor que o valor crítico tabelado 

( Dmáx < Dt ), a hipótese Ho é aceita e conclui-se que a característica em estudo da 

população segue a distribuição normal. 

Da mesma forma, quando o máximo valor de Dmáx for maior que o valor 

obtido pela expressão (Dmáx > Dt ), a hipótese Ho é rejeitada e conclui-se que a 

característica em estudo da população não segue a distribuição normal, caso 

contrário ( Dmáx < Dt ), a hipótese Ho é aceita.  

Utilizando as informações constantes da tabela 06, os dados foram 

consolidados para cada pergunta a freqüência da resposta dos entrevistados. A 

consolidação da freqüência de respostas para cada uma das perguntas resultou na 

informação disposta na tabela 07 

 
Tabela 07 – Consolidação das respostas dos entrevistados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Utilizando o resultado da consolidação das respostas dos entrevistados 

disposto na tabela 07; foi utilizado recurso do SPSS para aplicação do teste 

Kolmogorov-Sminov. A tabela 08 apresenta o resultado obtido pela aplicação do 

teste. 
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Tabela 08 – Resultado de aderência pelo cálculo do teste Kolmogorov-Smirnov. 
 

6

13,17

13,91

,245

,245

-,220

,600

,864

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

VAR01

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

Conforme pode ser verificado na tabela 08, o teste apresentou 0,600 como 

resultado da sua aplicação. Para ser considerada distribuição normal, uma amostra 

N=6 com nível de significância 0,01 deve apresentar como resultado até 0,618 (vide 

tabela Anexo A). 

 

5. ANÁLISES E CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Nessa parte do estudo são apresentados os resultados obtidos através da 

aplicação da metodologia utilizada na pesquisa. Essas análises têm por objetivo 

especificar de que forma e em que grau a ação estratégia empreendida pela 

empresa impactou em seus negócios, se a ação é percebida pelos empregados e 

conseqüentemente se essa ação pode ser considerada prática de responsabilidade 

social interna. 

É importante destacar aquilo que já foi contemplado no capítulo anterior 

referente às limitações da pesquisa. Por se tratar de ambiente corporativo as 

pessoas podem não sentirem confortáveis em expressar sua verdadeira opinião.  

Como pode ser verificado abaixo na tabela 09, houve grande concentração de 

respostas na parte central do questionário, levando o pesquisador a inferir que os 

respondentes se eximiram de emitir opinião sincera, fato que corrobora a afirmativa 

da limitação da metodologia. 
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5.1. Análises de freqüências e medidas de tendência central 

As freqüências de respostas para as perguntas referentes às variáveis alfa e 

beta estão demonstrados nas tabelas 09 e 10, respectivamente. Os intervalos 

sublinhados indicam a moda (resposta mais freqüente) das questões. 

Tabela 09 – Distribuição de Freqüência e Moda para as perguntas referentes à variável RSC 

 

 

 

 

 

 

 

A simples observação da tabela 09 é possível verificar que 50% das respostas foram 

tabuladas como “nem concordo nem discordo” levando a concluir que muitos 

respondentes se eximiram de tomar posição com relação ao item avaliado pela 

variável alfa. 

Após análise mais detalhada dos dados, pode ser verificado que o 

comportamento das duas primeiras opções de respostas (concordo totalmente e 

concordo) leva a tendência de respostas concentradas nesses itens conforme pode 

ser verificado na tabela 10.  

 
Tabela 10 – Somatório das respostas “concordo totalmente” e “concordo” da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Não se aplica

A EMPRESA ou Não sei

1 - De modo geral, me sinto motivado no meu trabalho. 43% 37% 20% 0%

2 - Sinto que a MODELO preocupa e investe na qualidade de vida dos funcionários. 24% 49% 27% 0%

3 - Considero adequada a política de vantagens/benefícios oferecida pela MODELO. 46% 38% 16% 0%

4 - De maneira geral, as condições físicas de trabalho são satisfatórias. 57% 39% 4% 0%

5 - Percebo que a MODELO preocupa e investe na melhoria do clima organizacional. 62% 35% 3% 0%

6 - O meu trabalho me dá uma sensação de  realização pessoal. 54% 41% 5% 0%

7 - A MODELO mantém os empregados informados sobre os assuntos que os afetam. 47% 42% 11% 0%

8 - Em geral, as decisões tomadas pela MODELO, relativa aos empregados, são justas. 77% 22% 1% 0%

9 - A MODELO oferece condições para um aprendizado contínuo. 46% 37% 18% 0%

10 - As pessoas da minha equipe cooperam umas com as outras para que o trabalho seja feito. 46% 37% 18% 0%

11 - As pessoas da minha equipe são capazes de resolver os conflitos entre elas. 41% 42% 18% 0%

12 - Marque ao lado o seu nível de satisfação na MODELO (sendo 5 = muito satisfeito). 56% 35% 9% 0%

13 - Acredito que há fatores mais importantes que o salário para minha motivação pessoal. 46% 38% 16% 0%

14 - Considero a MODELO uma MODELO socialmente responsável. 42% 41% 18% 0%

Discordo 
Totalmente + 

Discordo

Concordo 
Totalmente + 

Concordo

Nem Concordo 
Nem Discordo

 

Não se aplica

A EMPRESA ou Não sei

1 - De modo geral, me sinto motivado no meu trabalho. 5% 38% 37% 16% 4% 0%

2 - Sinto que a MODELO preocupa e investe na qualidade de vida dos funcionários. 0% 24% 49% 23% 4% 0%

3 - Considero adequada a política de vantagens/benefícios oferecida pela MODELO. 18% 28% 38% 16% 0% 0%

4 - De maneira geral, as condições físicas de trabalho são satisfatórias. 10% 47% 39% 4% 0% 0%

5 - Percebo que a MODELO preocupa e investe na melhoria do clima organizacional. 13% 49% 35% 3% 0% 0%

6 - O meu trabalho me dá uma sensação de  realização pessoal. 11% 43% 41% 5% 0% 0%

7 - A MODELO mantém os empregados informados sobre os assuntos que os afetam. 11% 35% 42% 11% 0% 0%

8 - Em geral, as decisões tomadas pela MODELO, relativa aos empregados, são justas. 14% 63% 22% 1% 0% 0%

9 - A MODELO oferece condições para um aprendizado contínuo. 20% 25% 37% 18% 0% 0%

10 - As pessoas da minha equipe cooperam umas com as outras para que o trabalho seja feito. 18% 28% 37% 18% 0% 0%

11 - As pessoas da minha equipe são capazes de resolver os conflitos entre elas. 8% 33% 42% 14% 4% 0%

12 - Marque ao lado o seu nível de satisfação na MODELO (sendo 5 = muito satisfeito). 8% 48% 35% 5% 4% 0%

13 - Acredito que há fatores mais importantes que o salário para minha motivação pessoal. 18% 28% 38% 16% 0% 0%

14 - Considero a MODELO uma MODELO socialmente responsável. 5% 37% 41% 14% 4% 0%

Discordo 
Totalmente

Discordo
Concordo 

Totalmente
Concordo

Nem Concordo 
Nem Discordo
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Quando foi efetuado somatório dessas respostas (“concordo totalmente” e 

“concordo) chega-se a conclusão de que 86% das respostas se encontram nesse 

intervalo. 

No caso da análise de resultados da variável beta. Conforme pode ser 

verificado pela tabela 11 os respondentes se mostraram mais decidido quanto à 

percepção dos benefícios da cooperativa de crédito. O resultado da pesquisa 

demonstra que 21% dos entrevistados optaram em responder “concordo totalmente” 

enquanto outros 64% dos respondentes (maioria) fizeram opção por “concordo”. É 

importante destacar nesse resultado da pesquisa que cinco das quatorze perguntas 

do questionário são direcionadas exclusivamente para aqueles que são associados 

da COOPMODELO (perguntas 15,16,17,19,22). Isso explica a freqüência de 28% na 

coluna “não se aplica ou não sei”, sendo que esse percentual representa aqueles 

respondentes que não são associados. 

 

Tabela 11 – Distribuição de Freqüência e Moda para as perguntas referentes à variável AER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Análises das correlações 

Idéia básica em análise de dados estatísticos nas Ciências Sociais é a busca 

de relações entre duas variáveis de uma mesma população. 

O procedimento mais usado é a correlação expressa por um coeficiente.  Este 

coeficiente é zero quando duas variáveis são absolutamente independentes entre si, 

ou seja, não existe nenhuma relação entre elas. Pode assumir um valor máximo de 

+ 1,00, quando a associação for positiva e o mais “forte” possível. Pode também 

assumir um valor máximo de -1,00, quando a associação for negativa e o menos 

Não se aplica

A COOPERATIVA DE CRÉDITO ou Não sei

15 - Conheço a cooperativa de crédito da MODELO (5 para sim 1 para não) 87% 0% 0% 0% 13% 0%

16 - Considero a COOPMODELO uma vantagem/benefício para os funcionários. 14% 41% 33% 6% 3% 4%

17 - A COOPMODELO é bem divulgada para os funcionários da empresa. 23% 38% 24% 13% 0% 3%

18 - Sou bem atendido quando preciso dos serviços da COOPMODELO. 4% 35% 20% 11% 1% 28%

19 - A associação na COOPMODELO depende da minha exclusiva opção. 18% 65% 15% 0% 0% 3%

20 - Já obtive empréstimos na COOPMODELO (5 para sim 1 para não). 56% 1% 0% 0% 15% 28%

21 - Não tive problemas para conseguir empréstimos na COOPMODELO. 4% 32% 25% 10% 1% 28%

22 - Já tomei  empréstimo (banco, financeira, colega, agiota, etc.) (5 para sim 1 para não) 68% 1% 0% 0% 30% 0%

23 - Vejo diferença entre solicitar empréstimo na COOPMODELO e em outro local. 10% 51% 11% 0% 0% 28%

24 - Não tive/tenho dificuldades para pagar meus empréstimos na COOPMODELO. 5% 14% 30% 22% 1% 28%

25 - As taxas de juros dos empréstimos na COOPMODELO estão abaixo daquelas cobradas no mercado.14% 30% 16% 11% 0% 28%

26 - Quando necessito de empréstimos a COOPMODELO é sempre minha primeira opção. 4% 24% 29% 9% 6% 28%

27 - Sinto que a  COOPMODELO poderia ajudar mais aos funcionários da MODELO. 11% 49% 11% 0% 0% 28%

28 - Percebo diferença entre os serviços da COOPMODELO e um outro banco convencional. 13% 30% 16% 13% 0% 28%

Discordo
Concordo 

Totalmente
Concordo

Nem concordo 
Nem Discordo

Discordo 
Totalmente
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“forte” possível. O sinal indica a direção se a correlação é positiva ou negativa, o 

tamanho da variável indica a força da correlação. 

Após analisar as freqüências das respostas ao questionário, o autor deu início 

à análise das possíveis correlações existentes. O objetivo dessa análise é mensurar 

o grau de percepção de dos funcionários respondente para validar ou não as 

hipóteses da pesquisa. A tabela 12 demonstra o resumo das variáveis que foram 

testadas. Conforme pode ser verificado houve análise de dois índices (IC, IP_1), em 

uma amostra (N) de 79 respondentes. Não houve missing (respostas em branco ou 

“não se aplica ou não sei”) 

 

Tabela 12 – Resumo dos dados processados 

 79 100,0% 0 ,0% 79 100,0%IC * IP_1
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 

 

O índice (IC) representa a resposta dos funcionários na parte qualitativa da 

pesquisa que identificou aqueles que são associados da COOPMODELO e aqueles 

que não o são. Para fins de tabulação dos dados foi atribuído o número 1 para 

aqueles respondentes que afirmaram ser associados e o número 2 para aqueles que 

responderam que não são associados da COOPMODELO. 

O índice de percepção (IP_1) representa os funcionários respondentes da 

questão quantitativa número 5. A escolha dessa assertiva se deu em função de ser 

considerada uma pergunta-chave para medir a percepção da Responsabilidade 

Social Corporativa Interna dos funcionários respondentes. 

A criação destes índices permitiu a busca de possíveis correlações relevantes 

entre as variáveis de pesquisa, representadas pelos índices de percepção, e as 

questões qualificadoras. 

As tabelas 13 demonstram o resultado da correlação entre os índices IC e 

IP_1 utilizando a correlação direta. 
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Tabela 13 – Correlação dos índices IC * IP_1 
 

2 16 32 7 57

12 7 3 22

2 28 39 10 79

1

2

IC

Total

2 3 4 5

IP_1

Total

 
 

Conforme pode ser verificado na tabela 13, do total de respondentes que 

afirmaram ser cooperados da COOPMODELO (72% da amostragem) 68% 

responderam que “concordam” ou “concordam totalmente”  com a afirmativa de que 

a Modelo S/A investe na melhoria do clima organizacional. Do total de respondentes 

que não são associados da COOPMODELO (28% da amostragem) 45% 

responderam que “concordam” ou “concordam totalmente”  com a afirmativa de que 

a Modelo S/A investe na melhoria do clima organizacional. 

A tabela 14 apresenta o resultado da aplicação do teste do qui-quadrado para 

verificar a correlação porventura existente entre os índices IC e IP_1 

 
Tabela 14 – Teste do qui-quadrado dos índices IC * IP_1 

 

5,836a 3 ,120

6,291 3 ,098

1,018 1 ,313

79

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,56.

a. 

 
 

A análise de dependência pelo teste do qui-quadrado forneceu informações 

acerca da dependência ou não entre determinadas variáveis e os testes de 

correlação forneceram informações acerca da influencia destas variáveis entre si, ou 

seja, existe um padrão de relacionamento e de dependência entre elas de tal modo 

que foi possível identificar correlações positivas. Para esse teste foi adotado o nível 

de significância padrão de 0,05, ou seja, 5% é a probabilidade de erro dos 

resultados encontrados (STEVENSON, 1986). 

A tabela 15 apresenta o coeficiente de correlação de Pearson (normalmente 

indicada por r de Pearson). A correlação de Pearson é uma medida da correlação 
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(dependência linear) entre as duas variáveis IC e IP_1, dando um valor entre 1 e -1 

inclusiva. Esse coeficiente é amplamente utilizado nas ciências como uma medida 

da força da dependência linear entre as duas variáveis.  

 
Tabela 15 – Correlação dos índices IC * IP_1 de acordo com Pearson 

 

1,000 ,114

, ,316

79 79

,114 1,000

,316 ,

79 79

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

IC

IP_1

IC IP_1

 

 

Conforme pode ser observado pela tabela 15, a aplicação do teste da 

correlação de Pearson apresentou resultado de 0,114 demonstrando haver uma 

equação linear entre as variáveis IC e IP-1, conseqüentemente uma correlação  

perfeita, sendo que todos os pontos de dados deitado sobre uma linha aumenta à 

medida que aumenta IC e IP_1. 

 
Tabela 16 – Correlação dos índices IC * IP_1 de acordo com Spearman. 

 

1,000 ,140

, ,194

79 79

,140 1,000

,194 ,

79 79

1,000 ,147

, ,195

79 79

,147 1,000

,195 ,

79 79

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

IC

IP_1

IC

IP_1

Kendall's tau_b

Spearman's rho

IC IP_1

 
 

De acordo com a tabela 16 o resultado da correlação de acordo com 

Spearman foi 0,147 determinando o nível de significância (ou p-value).  Este 

indicador determina a probabilidade de se obter resultados fora da região de 

possibilidades de conclusão. Se o p-value é pequeno (<0,50) a correlação é 

significativa e as duas variáveis são linearmente dependentes ou relacionadas e 

vice-versa. 
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Como detalhe pode-se usar os coeficientes de correlação de Spearman e 

Kendall para dados intervalares ou métricos, sabendo-se que as suas eficiências são 

de aproximadamente 91% do coeficiente de Pearson. 

Pelos três testes obteve-se: 

r = 0,114 
ρ = 0,147 
τ = 0,140 

Conclui-se, portanto, que a correlação é positiva forte. 

 

5.3.  Análises das hipóteses, conjecturas ou premissas 

Hipótese I – A estratégia adotada pela empresa solucionou problema de crédito dos 

funcionários. 

Resultado: Conforme resultado da análise dos dados pesquisados, foi comprovado 

pelos testes estatísticos (moda) que a hipótese prevista pela variável beta é 

verdadeira. A ação da empresa Modelo S/A solucionou problema de crédito para os 

funcionários, portanto, essa hipótese fica provada com base na apuração dos dados 

coletados dos respondentes do questionário 2. 

Hipótese II - A Ação Estratégia da empresa foi percebida como positiva pelos 

funcionários da organização. 

Resultado: De acordo com análise de correlação das variáveis, foi possível 

comprovar a correlação positiva entre o fato de o funcionário ser associado da 

COOPMODELO e a percepção positiva do clima organizacional. Diante dessa 

comprovação fica evidente que a ação estratégica da empresa foi percebida como 

positiva pelos funcionários, 

Hipótese III – A Prática adotada pela empresa pode ser considerada uma ação de 

Responsabilidade Social Interna. 

Resultado: Em tendo sido confirmadas as hipóteses I e II e sendo a hipótese III 

resultado das duas anteriores, pode-se inferir que essa hipótese também fica 

corroborada. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1. Considerações sobre a entrevista preliminar 

Durante a entrevista preliminar ao diretor de recursos humanos e gerentes da 

Modelo S/A os entrevistados foram unânimes em afirmar ter sido uma estratégia de 

sucesso a criação da cooperativa de crédito para os funcionários e que os objetivos 

propostos foram alcançados com essa ação. A idéia surgiu a partir da necessidade 

de regulamentar prática informal de operações de financiamento (agiotagem) entre 

os funcionários, prática essa que estava levando a desgaste nas relações 

interpessoais e conseqüentemente prejudicando o clima da organização.  De acordo 

com os entrevistados há participação efetiva dos funcionários nos serviços 

oferecidos pela cooperativa e participação expressiva nas assembléias para tomada 

de decisões.  

Os entrevistados foram unânimes quanto ao fato da cooperativa poder ser 

considerada um benefício a mais para os funcionários, justificado pelo fato de ser 

uma fonte de recursos financeiros totalmente acessíveis, promoverem ações de 

planejamento financeiro pessoal, além de ser uma forma inteligente de poupança. 

Além dos benefícios aos funcionários, houve melhora perceptível no clima 

organizacional.  

Por esses motivos os entrevistados entendem que essa estratégia pode ser 

considerada uma ação de responsabilidade social interna da empresa. 

6.2. Considerações sobre a survey 

De acordo com MELO NETO e FROES (2001) essas ações socialmente 

responsáveis da empresa aumentam a produtividade no trabalho, melhoram o clima 

organizacional, criam maior motivação, auto-estima e orgulho entre os funcionários. 

Estes autores argumentam que ações que gerem impacto positivo, tanto no 

ambiente interno quanto no ambiente externo da empresa, aprimoram a atmosfera 

de trabalho e determinam a melhoria significativa na qualidade de vida dos 

empregados. 

A pesquisa de campo confirmou as informações dos entrevistados. De acordo 

com análise do resultado da pesquisa com os funcionários da Modelo S/A a 
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estratégia empresarial de criação da cooperativa de crédito foi percebida como uma 

ação que resultou na melhoria da qualidade do clima na organização. 

6.3.  Recomendações 

A ação da Modelo S/A torna perceptível um componente estratégico do 

empreendimento alinhado com a missão da empresa. É como uma espécie de pano 

de fundo refletindo os valores da alta direção da empresa e uma forte interação 

social com o negocio, tornando a estratégia de atuação social parte indissociável do 

objetivo da empresa. 

O caso apresentado demonstra uma iniciativa da empresa para erradicar 

conflitos e proporcionar benefícios aos empregados. O desenvolvimento desse tipo 

de ação pode gerar resultados satisfatórios para a empresa e pode se tornar bom 

exemplo para a iniciativa privada de que é possível conciliar uma prática socialmente 

responsável com resultados econômico-financeiros.  

Embora a pesquisa qualitativa não busque a generalização estatística de seus 

resultados, vale ressaltar que as informações geradas pelos participantes devem 

servir para um início de reflexão sobre o tema responsabilidade social corporativa na 

gestão estratégica dos recursos humanos. Não são, portanto, conclusivas, mas 

embrionárias de estudos futuros do tema, e isto deve ser levado em conta ao se 

analisar os resultados encontrados. Ainda assim, justifica-se a escolha da 

metodologia, pelo fato de gerar uma riqueza de conteúdo que poderá suscitar 

diversas indagações para pesquisas futuras. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - ESTATUTO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
EMPREGADOS DA MODELO S/A – COOPMODELO – APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE 
CONSITUIÇÃO REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2000.  
 
 
CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO; SEDE; FORO; PRAZO DE DURAÇÃO; ÁREA DE AÇÃO E ANO SOCIAL 
 
Art. 1º - A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Modelo S/A – COOPMODELO constituída no dia 04/12/2000; 
rege-se pelas disposições legais; pelas diretrizes da autogestão e por este estatuto; tendo: 
 

a. sede administrativa em Betim; Estado de Minas Gerais; foro jurídico na Comarca de Betim; Estado de Minas Gerais; 
b. área de ação; para fins de admissão de associados; abrangendo às dependências da MODELO S/A situada na Rua Giovanni 

Agneli; 230 a 906 Cidade de Betim do Estado de Minas Gerais;  
c. prazo de duração indeterminado e ano social compreendido no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.  

  
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 
 Art. 2º - A (sigla) tem por objetivos: 
 

a) proporcionar; através da mutualidade; assistência financeira aos associados em suas atividades especificas; 
b) a formação educacional de seus associados; no sentido de fomentar o cooperativismo; através da ajuda mútua; da economia 

sistemática e do uso adequado do crédito; bem como da difusão de informações técnicas que visem ao aprimoramento da 
produção e da qualidade de vida; 

c) praticar; nos termos dos normativos vigentes; as seguintes operações dentre outras: captação de recursos; concessão de créditos; 
prestação de serviços; formalização de convênios com outras instituições financeiras; bem como aplicações de recursos no 
mercado financeiro; inclusive depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado; visando a preservar o poder de compra da 
moeda e rentabilizar os recursos. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ASSOCIADOS 
ADMISSÃO 

 
Art. 3º - Poderão associar-se à cooperativa; todas as pessoas que estejam na plenitude de sua capacidade civil; concordem com o presente 
Estatuto; preencham as condições nele estabelecidas e sejam empregados da MODELO S/A conforme letra “b” do artigo 1º .  
 
Parágrafo único - O número de associados não terá limite quanto ao máximo; mas não poderá ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas. 
 
Art. 4º - Para associar-se; o interessado preencherá a Ficha de Matrícula; com a assinatura dele e de mais duas testemunhas; bem como a 
declaração de que optou livremente por associar- se; conforme normas constantes do Regimento Interno da cooperativa. 
 
§1º - Caso o interessado seja membro de outra cooperativa; deverá apresentar carta de referências por ela expedida; 
 
§2º - O interessado deverá freqüentar; com aproveitamento; um curso básico de cooperativismo; que será ministrado pela cooperativa ou 
outra entidade; 
 
§3º - Concluído o curso; o Conselho de Administração analisará a proposta de admissão e; se for o caso; a deferirá; devendo então o 
interessado subscrever quotas-partes do capital; nos termos deste estatuto; e assinar o livro de matrícula. 
 
§4º -  A subscrição das quotas-partes do Capital Social e a assinatura no livro de matrícula complementam a sua admissão na cooperativa. 
 
Art. 5º - Cumprido o que dispõe o art. 4º; o associado adquire todos os direitos e assume todos os deveres decorrentes da lei; deste estatuto; 
do código de ética; se houver; e das deliberações tomadas pela cooperativa. 
 
Art. 6º - São direitos do associado: 
 
a) participar das Assembléias Gerais; discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados; 
 
b) propor ao Conselho de Administração; ao Conselho Fiscal ou às Assembléias Gerais medidas de interesse da cooperativa; 
 
c) solicitar o desligamento da cooperativa quando lhe convier; 
 
d) solicitar informações sobre seus débitos e créditos; 
 
e) solicitar informações sobre as atividades da cooperativa e; a partir da data de publicação do edital de convocação da Assembléia Geral 
Ordinária; consultar os livros e peças do Balanço Geral; que devem estar à disposição do associado na sede da cooperativa. 
 
§1º - A fim de serem apreciadas pela Assembléia Geral; as propostas dos associados; referidas em "b" deste artigo; deverão ser apresentadas 
ao Conselho de Administração com a antecedência mínima de um mês e constar do respectivo edital de convocação. 
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§2º - As propostas subscritas por; pelo menos; 1/5 dos associados; serão obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administração à 
Assembléia Geral e; não o sendo; poderão ser apresentadas diretamente pelos associados proponentes. 
 
Art. 8º - São deveres do associado: 
 
a) subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste estatuto e contribuir com as taxas de serviço e encargos 

operacionais que forem estabelecidos; 
b) cumprir com as disposições da lei; do estatuto e; se houver; do código de ética; bem como respeitar as resoluções tomadas pelo 

Conselho de Administração e as deliberações das Assembléias Gerais; 
c)  satisfazer pontualmente seus compromissos com a cooperativa; dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societária e 

empresarial;  
d) realizar com a cooperativa as operações econômicas que constituam sua finalidade; 
e)  prestar à cooperativa informações relacionadas com as atividades que lhe facultaram se associar;  
f) cobrir as perdas do exercício; quando houver; proporcionalmente às operações que realizou com a cooperativa; se o Fundo de Reserva 

não for suficiente para cobri-las;  
g) prestar à cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades;  
h) levar ao conhecimento do Conselho de Ética; se houver; ou ao Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal a existência de 

qualquer irregularidade que atente contra a lei;  o estatuto e; se houver; do código de ética;  
i) zelar pelo patrimônio material e moral da cooperativa.  
 
Art. 9º- O associado responde subsidiariamente pelos compromissos da cooperativa até o valor do capital por ele subscrito e o montante das 
perdas que lhe couber. 
 
Art.10 - As obrigações dos associados falecidos; contraídas com a cooperativa; e as oriundas de sua responsabilidade como associado em 
face a terceiros; passam aos herdeiros; prescrevendo; porém; após um ano do dia da abertura da sucessão. 
 
Parágrafo único - Os herdeiros do associado falecido têm direito ao capital integralizado e demais créditos pertencentes ao "de cujus"; 
assegurando-se-lhes o direito de ingresso na cooperativa. 
 

DEMISSÃO; ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 
 
Art. 11 – A demissão do associado dar-se-á a seu pedido; formalmente dirigido ao Conselho de Administração da cooperativa; e não poderá 
ser negado. 
 
Art. 12 - A eliminação do associado; que será realizada em virtude de infração de lei; do código de ética ou deste estatuto; será feita pelo 
Conselho de Administração; após duas advertências por escrito ou; se houver código de ética; conforme Regimento Interno do Conselho de 
Ética da cooperativa.  
 
§1º - O Conselho de Administração poderá eliminar o associado que: 
 
a) manter qualquer atividade que conflite com os objetivos sociais da cooperativa;  
b) deixar de cumprir as obrigações por ele contratadas na cooperativa;  
c) deixar de realizar; com a cooperativa; as operações que constituem seu objetivo social.  
 
§2º -  Cópia autêntica da decisão será remetida ao associado; por processo que comprove as datas da remessa e do recebimento. 
 
§3º -  O associado poderá; dentro do prazo de 30 (trinta) dias; a contar da data do recebimento da notificação; interpor recurso; que terá efeito 
suspensivo até a primeira Assembléia Geral; caso o Regimento do Conselho de Ética não definir outros procedimentos. 
 
Art. 13 - A exclusão do associado será feita: 
 
a) por dissolução da pessoa jurídica; 
b) por morte da pessoa física; 
c) por incapacidade civil não suprida; 
d) por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa; e 
e) por perda do vínculo comum que lhe facultou entrar na Cooperativa. 
 
Art. 14 - O ato de exclusão do associado; nos termos do inciso "d" do artigo anterior serão efetivados por decisão do Conselho de 
Administração; mediante termo firmado pelo Presidente no documento de matrícula; com os motivos que o determinaram e remessa de 
comunicação ao interessado; no prazo de 30 (trinta) dias; por processo que comprove as datas de remessa e recebimento. 
 
Art. 15 - Em qualquer caso de demissão; eliminação ou exclusão; o associado só terá direito à restituição do capital que integralizou; 
devidamente corrigido; das sobras e de outros créditos que lhe tiverem sido registrados; não lhe cabendo nenhum outro direito. 
 
§ 1º - A restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois de aprovado; pela Assembléia Geral; o Balanço do exercício 
em que o associado tenha sido desligado da cooperativa. 
 
§ 2º - O Conselho de Administração da cooperativa poderá determinar que a restituição desse capital seja feita em até 10 (dez) parcelas; a 
partir do exercício financeiro que se seguir ao em que se deu o desligamento. 
 
§ 3º - No caso de morte do associado; a restituição de que trata o parágrafo anterior será efetuada aos herdeiros legais em uma só parcela; 
mediante a apresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial. 
 
§ 4º - Ocorrendo demissões; eliminações ou exclusões de associados em número tal que as restituições das importâncias referidas neste artigo 
possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da cooperativa; esta poderá restitui-las mediante critérios que resguardem a sua 
continuidade. 
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§ 5º - Quando a devolução do capital ocorrer de forma parcelada; deverá manter o mesmo valor de compra a partir da Assembléia Geral 
Ordinária que aprovar o Balanço. 
 
§ 6º - No caso de readmissão do associado; o associado integralizará à vista e atualizado o capital correspondente ao valor atualizado da 
cooperativa por ocasião do seu desligamento. 
 
Art. 16 - Os atos de demissão; eliminação ou exclusão acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das dívidas do associado na 
cooperativa; sobre cuja liquidação caberá ao Conselho de Administração decidir. 
 
Art. 17 - Os deveres de associados eliminados ou excluídos perduram até a data da Assembléia Geral que aprovar o balanço de contas do 
exercício em que ocorreu o desligamento. 
 

CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO SOCIAL 

 
 Art. 18 – O Conselho de Administração da cooperativa definirá; através do Regimento Interno; aprovado em Assembléia Geral; a forma de 
organização do seu quadro social. 
 
 Art. 19 - Os representantes do quadro social junto à administração da cooperativa terão; entre outras; as seguintes funções: 
 
a) servir de elo de ligação entre a administração e o quadro social;  
b) explicar aos associados o funcionamento da cooperativa;  
c) esclarecer aos associados sobre seus deveres e direitos junto à cooperativa. 
 

CAPÍTULO V 
DO CAPITAL SOCIAL 

 
Art. 20 - O capital da cooperativa; representado por quotas partes; não terá limite quanto ao máximo e variará conforme o número de quotas-
partes subscritas; mas não poderá ser inferior a R$ 3.600;00 (três mil e seiscentos reais).  
 
§ 1º- O capital é subdividido em quotas-partes no valor de R$ 1;00 (um real) cada uma. 
 
§ 2º- A quota-parte é indivisível; intransferível a não associados; não podendo ser negociado de modo algum; nem dada em garantia; e sua 
subscrição; integralização; transferência ou restituição será sempre escriturada no livro de matrícula. 
 
§ 3º - A transferência de quotas-partes entre associados; total ou parcial; será escriturada no livro de matrícula mediante termo que conterá as 
assinaturas do cedente; do cessionário e do Presidente da cooperativa. 
 
§ 4º - O associado deve integralizar as quotas-partes à vista; de uma só vez; ou subscrevê-los em prestações periódicas; independentemente 
de chamada; ou por meio de contribuições. 
 
§ 5º - Para efeito de integralização de quotas-partes ou de aumento do capital social; poderá a cooperativa receber bens; avaliados 
previamente e após homologação da Assembléia Geral. 
 
§ 6º - Para efeito de admissão de novos associados ou novas subscrições; a Assembléia Geral atualizará anualmente; com a aprovação de 2/3 
(dois terços) dos associados presentes com direito a voto; o valor da quota-parte; consoante proposição do Conselho de Administração; 
respeitados os índices de desvalorização da moeda publicados por entidade oficial do Governo. 
 
§ 7º - Nos ajustes periódicos de contas com os associados; a cooperativa pode incluir parcelas destinadas à integralização de quotas-partes do 
capital. 
 
§ 8º - A cooperativa distribuirá juros de até 12% (doze por cento) ao ano; que são contados sobre a parte integralizada do capital; se houver 
sobras. 
 
Art.21 - O número de quotas-partes do capital social a ser subscrito pelo associado; por ocasião de sua admissão; será variável de acordo com 
sua produção comprometida na cooperativa; não podendo ser inferior a dez quotas-partes ou superior a 1/3 (um terço) do total subscrito. 
 
§ 1º O critério de proporcionalidade entre a produção e a subscrição de quotas-partes; referido neste artigo; bem como as formas e os prazos 
para sua integralização; serão estabelecidos pela Assembléia Geral; com base em proposição do Conselho de Administração que; entre 
outros; considere: 
 
a) os planos de expansão da cooperativa;  
b) as características dos serviços a serem implantados;  
c) a necessidade de capital para imobilização e giro.  
 
§ 2º - Eventuais alterações na capacidade de produção do associado; posteriores à sua admissão; obrigarão ao reajuste de sua subscrição; 
respeitados os limites estabelecidos no caput deste artigo. 
 

CAPÍTULO VI 
DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 
DEFINIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
Art. 22 - A Assembléia Geral dos Associados; Ordinária ou Extraordinária; é o órgão supremo da cooperativa; cabendo-lhe tomar toda e 
qualquer decisão de interesse da entidade. Suas deliberações vinculam a todos; ainda que ausentes ou discordantes. 
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Art. 23 - A Assembléia Geral será habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente.  
 
§ 1º - Poderá também ser convocada pelo Conselho Fiscal; se ocorrerem motivos graves e urgentes ou; ainda; após solicitação não atendida; 
por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais. 
 
§ 2º - Não poderá votar na Assembléia Geral o associado que: 
 
a) tenha sido admitido após a convocação; ou 
b) infringir qualquer disposição do Artigo. 8° deste estatuto.  
 
Art. 24 - Em qualquer das hipóteses; referidas no artigo anterior; as Assembléias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 
(dez) dias úteis; com o horário definido para as três convocações; sendo de uma hora o intervalo entre elas. 
 
Art. 25 - O quorum para instalação da Assembléia Geral é o seguinte: 
 
a) 2/3 (dois terços) do número de associados em condições de votar; em primeira convocação;  
b) metade mais um dos associados; em segunda convocação;  
c) mínimo de 10 (dez) associados; em terceira convocação.  
 
§1º - Para efeito de verificação do quorum de que trata este artigo; o número de associados presentes; em cada convocação; será contado por 
suas assinaturas; seguidas do respectivo número de matrícula; apostas no Livro de Presença. 
 
§ 2º - Constatada a existência de quorum no horário estabelecido no edital de convocação; o Presidente instalará a Assembléia e; tendo 
encerrado o Livro de Presença mediante termo que contenha a declaração do número de associados presentes; da hora do encerramento e da 
convocação correspondente; fará transcrever estes dados para a respectiva ata. 
 
Art. 26 - Não havendo quorum para instalação da Assembléia Geral; será feita nova convocação; com antecedência mínima de 10 (dez) dias 
úteis. 
 
Parágrafo único - Se ainda assim não houver quorum para a sua instalação; será admitida a intenção de dissolver a cooperativa; fato que 
deverá se comunicado à respectiva OCEMG. 
 
Art. 27 - Dos editais de convocação das assembléias gerais deverão constar: 
 
a) a denominação da cooperativa e o número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; seguidas da expressão: Convocação da 
Assembléia Geral; Ordinária ou Extraordinária; conforme o caso;  
b) o dia e a hora da reunião; em cada convocação; assim como o local da sua realização; o qual; salvo motivo justificado; será o da sede 
social;  
c) a seqüência ordinal das convocações;  
d) a Ordem do Dia dos trabalhos; com as devidas especificações;  
e) o número de associados existentes na data de sua expedição para efeito do cálculo do quorum de instalação;  
f) data e assinatura do responsável pela convocação.  
 
§ 1º - No caso da convocação ser feita por associados; o edital será assinado; no mínimo; por 5 (cinco) signatários do documento que a 
solicitou. 
 
§ 2º - Os editais de convocação serão afixados em locais visíveis das dependências geralmente freqüentadas pelos associados; publicados em 
jornal de circulação local ou regional; ou através de outros meios de comunicação. 
 
Art. 28 - É da competência das Assembléias Gerais; Ordinárias ou Extraordinárias a destituição dos membros do Conselho de Administração 
ou do Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo único - Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração ou fiscalização da cooperativa; poderá a 
Assembléia Geral designar administradores e conselheiros fiscais provisórios; até a posse dos novos; cuja eleição se realizará no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 29 - Os trabalhos das Assembléias Gerais serão dirigidos pelo Presidente; auxiliado um secretário “ad hoc”; sendo por também 
convidados os ocupantes de cargos sociais a participar da mesa. 
 
§ 1º - Na ausência do Secretário e de seu substituto; o Presidente convidará outro associado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva 
ata; 
 
§ 2º - Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente; os trabalhos serão dirigidos por um associado; escolhido na 
ocasião; e secretariado por outro; convidado por aquele; compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convocação. 
 
Art. 30 - Os ocupantes de cargos sociais; como quaisquer outros associados; não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se 
refiram direta ou indiretamente; entre os quais os de prestação de contas; mas não ficarão privados de tomar parte nos respectivos debates. 
 
Art. 31.- Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos os balanços das contas; o Presidente da cooperativa; logo após a leitura do 
Relatório do Conselho de Administração; as peças contábeis e o parecer do Conselho Fiscal; solicitará ao plenário que indique um associado 
para coordenar os debates e a votação da matéria. 
 
§ 1º - Transmitida a direção dos trabalhos; o Presidente e demais conselheiros de administração e fiscal; deixarão a mesa; permanecendo no 
recinto; à disposição da Assembléia Geral para os esclarecimentos que lhes forem solicitados. 
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§ 2º - O coordenador indicado escolherá; entre os associados; um Secretário "ad hoc" para auxiliá-lo na redação das decisões a serem 
incluídas na ata pelo Secretário da Assembléia Geral. 
 
Art. 32 - As deliberações das Assembléias Gerais somente poderão versar sobre assuntos constantes do edital de convocação e os que com 
eles tiverem imediata relação. 
 
§ 1º - Os assuntos que não constarem expressamente do edital de convocação e os que não satisfizerem as limitações deste artigo; somente 
poderão ser discutidos após esgotada a Ordem do Dia; sendo que sua votação; se a matéria for considerada objeto de decisão; será 
obrigatoriamente assunto para nova Assembléia Geral. 
 
§ 2º - Para a votação de qualquer assunto na assembléia deve-se averiguar os votos a favor; depois os votos contra e por fim as abstenções. 
Caso o número de abstenções seja superior a 50% dos presentes; o assunto deve ser melhor esclarecido antes de submetê-lo à nova votação 
ou ser retirado da pauta; quando não é do interesse do quadro social. 
 
Art. 33 - O que ocorrer na Assembléia Geral deverá constar de ata circunstanciada; lavrada no livro próprio; aprovada e assinada ao final dos 
trabalhos pelos administradores e fiscais presentes; por uma comissão de 10 (dez) associados designados pela Assembléia Geral. 
 
Art. 34 - As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar; tendo 
cada associado direito a 1 (um) só voto; qualquer que seja o número de suas quotas-partes. 
 
§ 1º - Em regra; a votação será a descoberto; mas a Assembléia Geral poderá optar pelo voto secreto. 
 
§ 2º - Caso o voto seja a descoberto; deve-se averiguar os votos a favor; os votos contra e as abstenções. 
 
Art. 35 - Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da Assembléia Geral viciadas de erro; dolo; fraude ou simulação; 
ou tomadas com violação de lei ou do estatuto; contado o prazo da data em que a Assembléia Geral tiver sido realizada. 
 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
Art. 39 - A Assembléia Geral Ordinária; que se realizará obrigatoriamente uma vez por ano; no decorrer dos 3 (três) primeiros meses após o 
término do exercício social; deliberará sobre os seguintes assuntos; que deverão constar da Ordem do Dia: 
 
Prestação de contas dos Órgãos de Administração; acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Serviço de Auditoria Externa; 
compreendendo: 
 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstrativo das sobras apuradas; ou das perdas; e Parecer do Conselho Fiscal; 
d) Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte. 
e) Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas; deduzindo-se; no primeiro caso; as parcelas para os fundos obrigatórios; 
f) Criação de novos conselhos; como o Conselho de Ética; definindo-lhes as funções para melhorar o funcionamento da cooperativa; 
g) Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração; do Conselho Fiscal e de outros conselhos; quando for o caso; 
h) Fixação dos honorários; gratificações e da cédula de presença para os componentes do Conselho e Administração e do Conselho 

Fiscal; 
i) Quaisquer assuntos de interesse social; excluídos os enumerados no artigo 41 deste estatuto.  
 

§ 1º - Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos itens "b" e "f" 
deste artigo. 
 
§ 2º - A aprovação do relatório; balanço e contas dos órgãos de administração não desonera seus componentes da responsabilidade por erro; 
dolo; fraude ou simulação; bem como por infração da lei ou deste estatuto. 
 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Art. 40 - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário; podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da 
cooperativa; desde que mencionado no edital de convocação. 
 
Art. 41 - É da competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos: 
 
      a) reforma do estatuto; 
      b) fusão; incorporação ou desmembramento; 
      c) mudança de objetivo da sociedade; 
      d) dissolução voluntária e nomeação de liquidantes; 
      e) contas do liquidante. 
 
Parágrafo único - São necessários votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes para tornar válidas as deliberações de que trata este 
artigo. 
 
PROCESSO ELEITORAL 
 
Art. 42 - Sempre que for prevista a ocorrência de eleições em Assembléia Geral; o Conselho Fiscal; com a antecedência; pelo menos; 
idêntica ao respectivo prazo da convocação; criará um Comitê Especial composto de três membros; todos não candidatos a cargos eletivos na 
cooperativa; para coordenar os trabalhos em geral; relativos à eleição dos membros dos Conselhos de Administração; Fiscal e; se houver; de 
Ética. 
 
Art. 43 - No exercício de suas funções; compete ao comitê especialmente: 
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a) certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exercício e do número de vagas existentes; 
b) divulgar entre os associados; através de circulares e/ou outros meios adequados; o número e a natureza das vagas a preencher; 
c) solicitar aos candidatos a cargo eletivo que apresentem certidão negativa em matéria cível e criminal e de protestos dos cartórios das 
Comarcas em que tenham residido nos últimos cinco anos; bem como certidão do registro de imóveis que possuam; 
d) registrar os nomes dos candidatos; pela ordem de inscrição; verificando se estão no gozo de seus direitos sociais e se foi observado o 
disposto no § 3º do art. 4º deste estatuto; 
e) verificar; por ocasião da inscrição; se existem candidatos sujeitos às incompatibilidade previstas nos artigos 46 e no parágrafo 1º do artigo 
58 deste estatuto; fazendo com que assinem declaração negativa a respeito; 
f) organizar fichas contendo o curriculum dos candidatos; das quais constem; além da individualização e dados profissionais; as suas 
experiências e práticas cooperativistas; sua atuação e tempo de associado na cooperativa e outros elementos que os distingam; 
g) divulgar o nome e curriculum de cada candidato; inclusive tempo em que está associado à cooperativa; para conhecimento dos associados; 
h) realizar consultas e promover entendimentos para a composição de chapas ou unificação de candidaturas; se for o caso;  
i) estudar as impugnações; prévia ou posteriormente formuladas por associados no gozo de seus direitos sociais; bem como as denúncias de 
irregularidades nas eleições; encaminhando suas conclusões ao Conselho de Administração; para que ele tome as providências legais 
cabíveis.  
 
§ 1º - O Comitê fixará prazo para a inscrição de candidatos de modo que possam ser conhecidos e divulgados os nomes 5 (cinco) dias antes 
da data da Assembléia Geral que vai proceder às eleições. 
 
§ 2º - Não se apresentando candidatos ou sendo o seu número insuficiente; caberá ao Comitê proceder à seleção entre interessados que 
atendam às condições exigidas e que concordem com as normas e formalidades aqui previstas. 
 
Art. 44 - O Presidente da Assembléia Geral suspenderá o trabalho desta para que o Coordenador do Comitê dirija o processo das eleições e a 
proclamação dos eleitos. 
 
§ 1º - O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da Assembléia Geral. 
 
§ 2º - Os eleitos para suprirem vacância nos Conselhos de Administração ou Fiscal exercerão os cargos somente até o final do mandato dos 
respectivos antecessores. 
 
§ 3º - A posse ocorrerá sempre na Assembléia Geral em que se realizarem as eleições; após encerrada a Ordem do Dia. 
 
Art. 45 - Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de sucessores; por motivo de força maior; os prazos dos mandatos dos 
administradores e fiscais em exercício consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necessário até que se efetive a sucessão; 
nunca além de 90 (noventa) dias. 
 
Art. 46 - São inelegíveis; além das pessoas impedidas por lei; os condenados a pena que vede ainda que temporariamente; o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar; prevaricação; suborno; concussão; peculato ou contra a economia popular; a fé pública ou a propriedade 
 

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Art. 47 - O Conselho de Administração é o órgão superior na hierarquia administrativa; sendo de sua competência privativa e exclusiva a 
responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto de ordem econômica ou social; de interesse da cooperativa ou de seus 
associados; nos termos da lei; deste estatuto e de recomendações da Assembléia Geral. 
 
Art. 48 - O Conselho de Administração será composto por seis membros; todos associados no gozo de seus direitos sociais; eleitos pela 
Assembléia Geral para um mandado de três anos; sendo obrigatória; ao término de cada mandato; a renovação de; no mínimo; 1/3 (um terço) 
dos seus componentes. 
 
Parágrafo único - Não podem fazer parte do Conselho de Administração; além dos inelegíveis enumerados nos casos referidos no artigo 46 
deste estatuto; os parentes entre si até 2º (segundo) grau; em linha reta ou colateral; nem os que tenham exercido; nos últimos seis meses; 
cargo público eletivo. 
 
Art. 49 - Os membros do Conselho de Administração escolherão entre si; no ato de sua posse; aqueles que exercerão as funções de Diretor 
Presidente; Diretor Vice-Presidente e Diretor Secretário; cujos poderes e atribuições se definem no Regimento Interno da Cooperativa; 
aprovado pela Assembléia Geral. 
 
§ 1º - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias de um dos diretores; o Conselho de Administração indicará o substituto 
escolhido entre os seus membros. 
 
§ 2º - Se o número de membros do Conselho de Administração ficar reduzido a menos da metade de seus membros deverá ser convocada 
Assembléia Geral para o preenchimento das vagas. 
 
OBSERVAÇÃO: A cooperativa pode optar por eleger o Conselho de Administração e deixar que os conselheiros entre si definam quem 
assume como Presidente; Vice-Presidente e Secretário; bem como outros cargos de diretoria; ou então optar por formar chapas completas; 
onde já estejam definidos os cargos que cada conselheiro vai ocupar. 
 
Art. 50 - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas: 
 
a) reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário; por convocação do Presidente; da maioria do 
próprio Conselho; ou; ainda; por solicitação do Conselho Fiscal; 



105 
 

 

b) delibera validamente com a presença da maioria dos seus membros; proibida a representação; sendo as decisões tomadas pela maioria 
simples de votos dos presentes; reservado ao Presidente o voto de desempate; 
c) as deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro próprio; lidas; aprovadas e assinadas no fim dos trabalhos 
pelos membros do Conselho presentes. 
 
Parágrafo único - Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administração que; sem justificativa; faltar a três reuniões 
ordinárias consecutivas ou a seis reuniões durante o ano. 
 
Art. 51 - Cabem ao Conselho de Administração; dentro dos limites da lei e deste estatuto; as seguintes atribuições: 
 
a) Propor à Assembléia Geral as políticas e metas para orientação geral das atividades da cooperativa; 
b) Apresentando programas de trabalho e orçamento; além de sugerir as medidas a serem tomadas; 
c) Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários ao atendimento das operações e serviços; 
d) Estimar previamente a rentabilidade das operações e serviços; bem como a sua viabilidade; 
e) Estabelecer as normas para funcionamento da cooperativa;  
f) Elaborar; juntamente com lideranças do quadro social; Regimento Interno para a organização do quadro social; 
g) Estabelecer sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação ou abuso cometidos contra disposições de lei; deste 

estatuto; ou das regras de relacionamento com a entidade que venham a ser estabelecidas; 
h) Deliberar sobre a admissão; eliminação e exclusão de associados e suas implicações; bem como sobre a aplicação ou elevação de 

multas; 
i) Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral e estabelecer sua Ordem do Dia; considerando as propostas dos associados nos 

termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 7º; 
j) Estabelecer a estrutura operacional da administração executiva dos negócios; criando cargos e atribuindo funções; e fixando normas 

para a admissão e demissão dos empregados; 
k) Fixar as normas disciplinares; 
l) Julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares; 
m) Avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para os emprega dos que manipulam dinheiro ou valores da 

cooperativa; 
n) Fixar as despesas de administração em orçamento anual que indique a fonte dos recursos para a sua cobertura; 
o) Contratar; quando se fizer necessário; um serviço independente de auditoria; conforme disposto no artigo 112; da Lei nº 5.764; de 

16.12.1971; 
p) Indicar banco ou bancos nos quais serão feitos negócios e depósitos de numerário; e fixar imite máximo que poderá ser mantido no 

caixa da cooperativa; 
q) Estabelecer as normas de controle das operações e serviços; verificando mensalmente; no mínimo; o estado econômico-financeiro da 

cooperativa e o desenvolvimento das operações e serviços; através de balancetes e demonstrativos específicos; 
r) Adquirir; alienar ou onerar bens imóveis da sociedade; com expressa autorização da Assembléia Geral; 
s) Contrair obrigações; transigir; adquirir; alienar e onerar bens móveis; ceder direitos e constituir mandatários; 
t) Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciação ou desgaste dos valores que compõem o ativo permanente da entidade; 
u) Zelar pelo cumprimento da legislação do Cooperativismo e outras aplicáveis; bem como pelo atendimento da legislação trabalhista 

perante seus empregados; e fiscal.  
 
§ 1º - O Presidente providenciará para que os demais membros do Conselho de Administração recebam; com a antecedência mínima de 3 
(três) dias; cópias dos balancetes e demonstrativos; planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que pronunciar-se; sendo-
lhes facultado; ainda anteriormente à reunião correspondente; inquirir empregados ou associados; pesquisar documentos; a fim de dirimir as 
dúvidas eventualmente existentes. 
 
§ 2º - O Conselho de Administração solicitará; sempre que julgar conveniente; o assessoramento de quaisquer funcionários graduados para 
auxiliá-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir; podendo determinar que qualquer deles apresente; previamente; projetos sobre questões 
específicas. 
 
§ 3º - As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em forma de Resoluções; Regulamentos ou Instruções que; 
em seu conjunto; constituirão o Regimento Interno da cooperativa. 
 
Art. 52 - Ao Presidente competem; entre outros; definidos em Regimento Interno; os seguintes poderes e atribuições: 
 

a) Dirigir e supervisionar todas as atividades da cooperativa; 
b) Baixar os atos de execução das decisões do Conselho de Administração; 
c) Assinar; juntamente com outro Diretor ou outro Conselheiro designado pelo Conselho de Administração; cheques; contratos e 

demais documentos constitutivos de obrigações; 
d) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração; bem como as Assembléias Gerais dos associados; 
e) Apresentar à assembléia Geral Ordinária: Relatório da Gestão; Balanço Geral Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas 

verificadas no exercício e o Parecer do Conselho Fiscal; 
f) Representar ativa e passivamente a cooperativa; em juízo e fora dele; 
g) Representar os associados; como solidário com os financiamentos efetuados por intermédio da cooperativa; realizados nas 

limitações da lei e deste estatuto; 
h) Elaborar o plano anual de atividades da cooperativa; 
i) Verificar periodicamente o saldo de caixa; 
j) Acompanhar; juntamente com a Administração Financeira; as finanças da COOPMODELO.  

 
Art. 53 – Ao Vice-Presidente compete interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente; substituindo-o em seus impedimentos 
inferiores a 90 (noventa) dias; 
 
Art. 54 – Compete ao Secretário; entre outras; definidas em regimento interno; as seguintes atribuições:  
 
a) Secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuniões do Conselho de Administração e da Assembléia Geral; 

responsabilizando-se pela guarda de livros; documentos e arquivos pertinentes; 
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b) Assinar; juntamente com o Presidente; contratos e demais documentos constitutivos de obrigações; bem como cheques bancários.  
 
Art. 55 - Os administradores; eleitos ou contratados; não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da 
cooperativa; mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de desídia e omissão ou se agiram com culpa; dolo ou má fé. 
 
§ 1º - A cooperativa responderá pelos atos a que se referem este artigo; se os houver ratificado ou deles logrado proveito. 
 
§ 2º - Os que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade; podem ser declarados pessoalmente 
responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas; sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
§ 3º - O membro do Conselho de Administração que; em qualquer momento referente a essa operação; tiver interesse oposto ao da 
cooperativa; não poderá participar das deliberações relacionadas com essa operação; cumprindo-lhe declarar seu impedimento. 
 
§ 4º - Os componentes do Conselho de Administração; do Conselho Fiscal ou outros; assim como os liquidantes; equiparam-se aos 
administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal. 
 
§ 5º - Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer associado; a cooperativa; por seus dirigentes; ou representada por associados 
escolhidos em Assembléia Geral; terá direito de ação contra os administradores; para promover a sua responsabilidade. 
 
Art. 56 - Poderá o Conselho de Administração criar comitês especiais; transitórios ou não; para estudar; planejar e coordenar a solução de 
questões específicas; relativas ao funcionamento da cooperativa. 
 
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA 
 
Art. 57 - As funções da Administração Executiva dos negócios sociais poderão ser exercidas por técnicos contratados; segundo a estrutura 
que for estabelecida pelo Conselho de Administração.  
 

CAPÍTULO VIII 
DO CONSELHO FISCAL 

 
Art. 58 - Os negócios e atividades da cooperativa serão fiscalizados assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal; constituído de 3 
(três) membros efetivos e 3 (três) suplentes; todos associados; eleitos anualmente pela Assembléia Geral; sendo permitida a reeleição de 
apenas 1/3 (um terço) dos seus componentes. 
 
§ 1º - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal; além dos inelegíveis enumerados no artigo 46 deste estatuto; os parentes dos Conselheiros 
de Administração até 2° (segundo) grau; em linha reta ou colateral; bem como os parentes entre si até esse grau. 
 
§ 2º - Os associados não podem exercer cumulativamente cargos nos Conselhos de Administração; Fiscal e; se houver; de Ética. 
 
Art. 59 - O Conselho Fiscal reúne-se; ordinariamente; uma vez por mês e; extraordinariamente; sempre que necessário; com a participação de 
3 (três) dos seus membros. 
 
§ 1º - Em sua primeira reunião; os conselheiros escolherão; entre si; um secretário para a lavratura de atas e um coordenador; este incumbido 
de convocar e dirigir as reuniões. 
 
§ 2º - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas; ainda; por qualquer de seus membros; por solicitação do Conselho de 
Administração ou da Assembléia Geral. 
 
§ 3º - Na ausência do Coordenador será escolhido um substituto; na ocasião; para dirigir os trabalhos. 
 
§ 4º - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarão de ata; lavrada em livro próprio; lida; aprovada e assinada ao 
final dos trabalhos de cada reunião; por 3 (três) conselheiros presentes; indicados pela Assembléia Geral. 
 
Art. 60 - Ocorrendo três ou mais vagas no Conselho Fiscal ou no Conselho de Ética; o Conselho de Administração determinará a convocação 
da Assembléia Geral para eleger substitutos. 
 
Art. 61 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações; atividades e serviços da cooperativa; examinando 
livros; contas e documentos; cabendo-lhe entre outras; as seguintes atribuições: 
 

a) Conferir; mensalmente; o saldo do numerário existente em caixa; verificando; inclusive; se o mesmo está dentro dos limites 
estabelecidos pelo Conselho de Administração; 

b) Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da cooperativa;  
c) Examinar se o montante das despesas e inversões realizadas estão de conformidade com os planos e decisões do Conselho de 

Administração; 
d) Verificar se as operações realizadas e serviços prestados correspondem em volume; qualidade e valor às conveniências 

econômico-financeiras da cooperativa; 
e) Certificar-se se o Conselho de Administração vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua composição; 
f) Averiguar se existem reclamações dos associados quanto aos serviços prestados; 
g) Inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade; 
h) Averiguar se há problemas com empregados; 
i) Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais; trabalhistas ou administrativas e quanto aos órgãos 

do Cooperativismo; 
j) Averiguar se os estoques  de materiais; equipamentos e outros estão corretos; bem como se os inventários periódicos ou anuais 

são feitos com observância das regras próprias; 
k) Examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais; o balanço e o relatório anual do Conselho de Administração; emitindo 

parecer sobre estes para a Assembléia Geral; 
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l) Dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões dos seus trabalhos; denunciando a este; à Assembléia Geral e à 
OCEMG; as irregularidades constatadas e convocar Assembléia Geral; se ocorrerem motivos graves e urgentes; 

m) Convocar Assembléia Geral; quando houver motivos graves e o Conselho de Administração se negar a convocá-las;  
n) Conduzir o processo eleitoral; coordenando os trabalho de eleição; proclamação e posse dos eleitos; fiscalizando também o 

cumprimento do estatuto; Regimento Interno; Resoluções; Decisões de Assembléia Geral  e do Conselho de Administração.  
 
§ 1º - Para o desempenho de suas funções; terá o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros; contas e documentos; a empregados; a 
associados e outros; independente de autorização prévia do Conselho de Administração.  
 
§ 2º - Poderá o Conselho Fiscal ainda; com anuência do Conselho de Administração e com autorização da Assembléia Geral; contratar o 
necessário assessoramento técnico especializado; correndo as despesas por conta da cooperativa. 
 

CAPÍTULO IX 
DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

 
 Art. 62 - A cooperativa deverá; além de outros; ter os seguintes livros: 
 
Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente:  
 
a) Matrícula; 
b) Presença de associados nas Assembléias Gerais; 
c) Atas das Assembléias; 
d) Atas do Conselho de Administração; 
e) Atas do Conselho Fiscal.  
 
Autenticados pela autoridade competente:  
 
a) Livros fiscais; 
b) Livros contábeis.  
 
Parágrafo único - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas; devidamente numeradas. 
 
Art. 63 - No Livro de Matrícula os associados serão inscritos por ordem cronológica de admissão dele constando: 
 
a) o nome; idade; estado civil; nacionalidade; profissão e residência dos associados; 
 
b) a data de sua admissão; e quando for o caso; de seu desligamento; eliminação ou exclusão; 
 
c) a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social;  
 
d) assinatura de duas testemunhas.  
  

CAPÍTULO X 
DO BALANÇO GERAL; DESPESAS; SOBRAS; PERDAS E FUNDOS 

 
 Art. 64 - A apuração dos resultados do exercício social e o levantamento do balanço geral serão realizados no dia 31 (trinta e um) de 
dezembro de cada ano. 
 
 Art. 65 - Os resultados serão apurados segundo a natureza das operações ou serviços; pelo confronto das respectivas receitas com as 
despesas diretas e indiretas. 
 
 § 1º - As despesas administrativas serão rateadas na proporção das operações; sendo os respectivos montantes computados nas apurações 
referidas neste artigo. 
 
 § 2º - Os resultados positivos; apurados por setor de atividade; nos termos deste artigo; serão distribuídos da seguinte forma (no mínimo):  
 
a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 
b)  5% (cinco por cento) ao Fundo de Assistência Técnica; Educacional e Social –FATES; 
c)  As sobras líquidas apuradas no exercício; depois de deduzidas as taxas das letras “a” e  “b” deste artigo; serão devolvidas aos 

cooperados; proporcionalmente às operações com a cooperativa; salvo deliberação em Assembléia Geral.  
  
§ 3º - Além do Fundo de Reserva e FATES; a Assembléia poderá criar outros fundos; inclusive rotativos; com recursos destinado a fins 
específicos; fixando o modo de formação aplicação e liquidação. 
 
§ 4º - Os resultados negativos serão rateados entre os associados; na proporção das operações de cada um realizadas com a cooperativa; se o 
Fundo de Reserva não for suficiente para cobri-los. 
 
Art. 66 - O Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exercício e atender ao desenvolvimento das atividades; revertendo em seu 
favor; além da taxa de 10% (dez por cento) das sobras: 
 
a) Os créditos não reclamados pelos associados; decorridos 5 (cinco) anos; 
b) Os auxílios e doações sem destinação especial.  

 
Art. 67 - O Fundo de Assistência Técnica; Educacional e Social - FATES; destina-se à prestação de serviços aos associados e seus familiares; 
assim como aos empregados da própria cooperativa; podendo ser prestados mediante convênio com entidades especializadas. 
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§ 1º - Ficando sem utilização mais de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos anuais deste fundo; durante dois anos consecutivos; será 
procedida a revisão dos planos de aplicação; devendo a Assembléia Geral seguinte ser informada e fazer as recomendações necessárias ao 
cumprimento das finalidades objetivadas. 
 
§ 2º - Revertem em favor do FATES; além da percentagem referida no Parágrafo 2º; do Artigo 65; as rendas eventuais de qualquer natureza; 
resultantes de operações ou atividades nas quais os associados não tenham tido intervenção. 
 

CAPÍTULO XI 
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 
 Art. 68 - A cooperativa se dissolverá de pleno direito: 
 
a) Quando assim deliberar a Assembléia Geral; desde que os associados; totalizando o número mínimo de 20 (vinte) dos associados 

presentes; com direito a voto; não se disponham a assegurar a continuidade da cooperativa; 
b) Devido à alteração de sua forma jurídica; 
c) Pela redução do número de associados a menos de vinte ou do capital Social mínimo; se até a Assembléia Geral subseqüente; realizada 

em prazo não superior a 6 (seis) meses; esses quantitativos não forem restabelecidos; 
d) Pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias;  
 
Art. 69 - Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia Geral; esta nomeará um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de 3 (três) 
membros para proceder à liquidação. 
 
§ 1º - A Assembléia Geral; nos limites de suas atribuições; pode; em qualquer época; destituir os liquidantes e os membros do Conselho 
Fiscal; designando seus substitutos; 
 
§ 2º - O liquidante deve proceder à liquidação de conformidade com os dispositivos da Legislação Cooperativista. 
 
Art. 70 - Quando a dissolução da cooperativa não for promovida voluntariamente; nas hipóteses previstas no Art. 68; essa medida poderá ser 
tomada judicialmente a pedido de qualquer associado. 
 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 71 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios doutrinários e os dispositivos legais; ouvida a respectiva OCEMG. 
 
Este estatuto foi aprovado em Assembléia de Constituição; realizada em 04 de Dezembro de 2000. 
 
Betim; 23 de março de 2006. 
 
Estatuto Aprovado pelo Banco Central do Brasil 
( DEORF/GTBHO – 2006/03945) 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Tabela de índices para teste Kolmogorov-Smirnov. 

 

 
 

( ) ( )
obs esp

D máx F X F X= −


