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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa exploratória investigou como a inovação em Gestão Estratégica de Pessoas pode 

contribuir para a obtenção da Vantagem Competitiva na organização cooperativa. Trata-se de 

um fenômeno contemporâneo de interesse tanto por parte da academia como do campo 

empírico e, principalmente, da prática organizacional, devido à lacuna entre a teoria e a 

aplicabilidade da Gestão Estratégica de Pessoas nas organizações. A revisão literária apontou 

que, apesar da constante evolução e da intensificação nas pesquisas, levantamentos realizados 

com gestores de grandes corporações demonstram ser esse tema um dos grandes desafios das 

organizações. Este trabalho pesquisou uma organização cooperativa de referência no segmento 

em que atua. A organização em estudo foi escolhida por ser uma das cooperativas pioneiras no 

ramo agropecuário, possuir característica empreendedora, ter uma participação efetiva no 

desenvolvimento da região oeste do Paraná e apostar no desenvolvimento das pessoas como 

forma de alcançar o seu propósito estratégico. Esses são alguns dos motivos, entre outros, que 

motivaram a escolha dela para a realização do estudo. Os dados foram coletados de diversas 

formas e fontes: por meio de técnicas como pesquisa semiestruturada com gestores, pesquisa 

documental na base de dados da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) 

com sete cooperativas do mesmo segmento e análise dos documentos fornecidos pela 

organização cooperativa. Também foram disponibilizados para análise o mapa estratégico e o 

painel de indicadores do Balanced Scorecard (BSC) utilizado na gestão de performance da 

organização cooperativa estudada. Para a realização deste trabalho, optou-se pelo método 

qualitativo, por meio do estudo de caso como forma de pesquisa. A concepção da análise dos 

dados coletados baseou-se na técnica de modelos lógicos, que permitiu analisar o modelo 

empírico utilizado pela cooperativa e compará-lo aos modelos teóricos de David Ulrich e Elio 

Takeshy Tachizawa, Antonio Alfredo de Mello Fortuna e Victor Claudio Paradela Ferreira, 

análise na qual ficou evidente que, apesar de usarem nomenclaturas diferentes, os modelos 

convergem em vários pontos. O resultado da pesquisa, comparado com as cooperativas do 

mesmo segmento, aponta o desempenho superior da cooperativa estudada com relação aos 

benchmarks, e as entrevistas com os gestores evidenciam que houve inovação na estrutura 

organizacional, nos processos e nas políticas do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), o 

que está contribuindo para a obtenção de Vantagem Competitiva na organização cooperativa. 

 

Palavras-chave: Cooperativismo. Inovação. Vantagem Competitiva. Gestão Estratégica de 

Pessoas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This exploratory study investigated how the innovation in Strategic People Management can 

contribute to the achievement of the competitive advantage in the cooperative organization. It 

is a contemporary phenomenon that concerns both the academy, as the empirical field and 

especially organizational practice, because of the gap between the theory and the applicability 

of Strategic People Management in organizations. The literature review showed that despite of 

the constant evolution and intensification of the researches, surveys with managers of big 

corporations prove to be one of the greatest challenges of the organizations. This paper 

researched, a cooperative organization that is reference in the field in which it operates. The 

organization that was studied, was chosen to be one of the cooperatives pioneer in agricultural, 

and has entrepreneurial characteristics and effective participation in the development of the 

western region of Paraná State and invests in the development of people as a way to achieve its 

strategic purpose. These are some of the reasons among others that motivated the choice for 

this study. Data were gathered from various sources, through techniques including semi-

structured survey with managers, documentary research in the database of cooperative 

organization Ocepar of the State with seven cooperatives in the same segment and analyzing 

the documents provided by the cooperative organization, were also made available for analysis 

the strategy map and Balanced Scorecard (BSC) indicators used in the studied cooperative 

organization in performance management. For this work, we chose the qualitative method, by 

means of case study as a research method. The conception of the data analysis was based on 

the technique of logical models, which allowed the analysis of the empirical model used by the 

studied cooperative and compared to theoretical David Ulrich’s and Elio Takeshy Tachizawa, 

Antonio Alfredo de Mello Fortuna and Victor Claudio Paradela Ferreira’s models. In this 

analysis it became clear that although they use on different naming the models converge at 

various points. The result of the survey compared cooperatives in the same segment, shows the 

superior performance of the studied cooperative in relation to the benchmarks and interviews 

with managers pointed that there was innovation in the organizational structure, in the processes 

and in the policies Department of Personnel Management (DGP) and this is helping in 

competitive advantage achievement in the cooperative organization. 

 

Keywords: Cooperative. Innovation. Competitive. Strategic People Management advantage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Gestão de Pessoas (GP) tem passado por constantes evoluções em sua trajetória nas 

organizações. A área se estruturou a partir da necessidade de contabilizar os registros dos 

trabalhadores, enfatizando a administração de pessoal. As grandes organizações são as 

principais responsáveis por essa evolução, uma vez que em diversas situações patrocinaram e 

contribuíram com a promoção de estudos e pesquisas na área acadêmica, o que resultou na 

valorização de novos comportamentos no comando, como forma de se conseguir otimizar os 

resultados produtivos das companhias. 

Da mesma forma, o cooperativismo, surgido em meados do século XIX como resposta 

à Revolução Industrial, também vem evoluindo e dando consistência às questões associativistas 

desenvolvidas por grandes pesquisadores e estudiosos, as quais expandiram por todas as nações, 

ocupando os mais diversos ramos de atividades econômicas e sociais. 

O cooperativismo contempla uma doutrina que norteia as ações das cooperativas por 

meio dos seus princípios e fundamentos. Antes de ser um empreendimento econômico, as 

cooperativas são uma organização com forte raiz sociológica, atuando, dessa forma, em duas 

dimensões: econômica e social. Na dimensão social, ela é uma associação de pessoas, 

democrática, participativa, mutualista, equitativa e que promove o desenvolvimento social das 

famílias dos cooperados. Na dimensão econômica, atua como uma empresa mercantil e tem 

uma gestão profissionalizada, buscando efetividade, transparência, melhor prestação de 

serviços e desenvolvimento econômico dos sócios. Dessa forma, o cooperativismo age como 

um link entre as duas dimensões (BIALOSKORSKI NETO, 2012; BOESCHE, 2005; RICKEN, 

2009; RODRIGUES, 2008). 

As organizações que atuam em mercados em desenvolvimento apresentam grandes 

desafios em sua gestão: atender às demandas do ambiente organizacional. Considerando esse 

ambiente em constante transformação, as organizações mercantilista ou cooperativista precisam 

acompanhar as mudanças para se manterem competitivas nesse mercado globalizado, têm 

necessidade de mudanças não apenas tecnológicas, mas principalmente na inovação de 

produtos, serviços e na gestão com vistas ao desenvolvimento de longo prazo e à Vantagem 

Competitiva.  

Porter (2008) afirma que a gerência de Recursos Humanos (RH) afeta a Vantagem 

Competitiva em qualquer empresa, pelo seu papel na determinação das qualificações e da 

motivação dos empregados e do custo da contratação e do treinamento. Nesse contexto, o 

cooperativismo, com os princípios da responsabilidade com a comunidade, reforça a vertente 
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social e, com o princípio da autonomia, a ideia da competitividade econômica. Dessa forma, a 

Gestão Estratégica de Pessoas (GEP) precisa ter políticas e práticas inovadoras para obter 

Vantagem Competitiva. Segundo Barney (1991), para a organização obter Vantagem 

Competitiva, ela precisa implementar uma estratégia de criação de valor que não pode ser 

simultaneamente implementada por outras organizações.  

Esta pesquisa exploratória investiga a relação entre a inovação em Gestão Estratégica 

de Pessoas e a Vantagem Competitiva nas organizações cooperativistas. Trata-se de um 

fenômeno contemporâneo considerado de bastante interesse não apenas da academia como 

também do ponto de vista empírico e da prática organizacional.  

A revisão literária aponta que, apesar da constante evolução e da intensificação nas 

pesquisas, levantamentos realizados com gestores de grandes corporações demonstram que a 

Gestão Estratégica de Pessoas é um dos grandes desafios das organizações. Uma pesquisa 

realizada por Schwartz, Bersin e Pelster (2014), no último trimestre de 2013, com 2.532 

negócios e líderes de Gestão de Pessoas em 94 países, envolveu grandes indústrias do mundo, 

com o objetivo de entender as prioridades e a preocupação dos executivos e profissionais de 

Gestão de Pessoas em todo o mundo, bem como fornecer uma visão geral sobre o que líderes 

podem fazer para a Gestão de Pessoas. Sendo assim, este trabalho investiga o fenômeno da 

referida pesquisa por meio de abordagens qualitativas com enfoque descritivo, conforme 

sugerem os objetivos.  

 

1.1 Apresentação do Problema de Pesquisa 

 

O interesse para realização desta pesquisa tem origem, principalmente, na experiência 

organizacional do pesquisador, que atua há vinte anos em organizações cooperativas na área de 

Gestão de Pessoas, bem como nos desafios das organizações cooperativas em atrair, 

desenvolver e reter colaboradores. Dessa forma, optou-se pela elaboração de perguntas que 

ampliassem os horizontes da pesquisa e do conhecimento sobre a Gestão Estratégica de Pessoas. 

Este trabalho investiga uma organização cooperativa de referência no segmento em que 

atua, a qual foi escolhida para o estudo por ser uma das cooperativas pioneiras no ramo 

agropecuário e ter uma participação efetiva no desenvolvimento da região oeste do Paraná. O 

foco dado será nas relações entre as variáveis do contexto organizacional da cooperativa e da 

inovação na Gestão Estratégica de Pessoas com o objetivo de responder a esta pergunta: Como 

a inovação em Gestão Estratégica de Pessoas pode contribuir na obtenção de Vantagem 

Competitiva na organização cooperativa? 
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Para responder ao questionamento central da pesquisa, elaboraram-se cinco questões 

que foram devidamente exploradas no estudo de caso, formando a base do roteiro das 

entrevistas semiestruturadas conduzidas com os gestores das áreas de negócios, assessores da 

diretoria, líderes e colaboradores do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da organização 

cooperativa em estudo, como pode ser visto a seguir: 

1. Qual é o propósito estratégico da organização cooperativa? 

2. Qual é a estratégia da organização cooperativa para alcançar o seu propósito estratégico? 

3. Quais as principais políticas e práticas de Gestão de Pessoas da organização cooperativa? 

4. Quais foram as principais inovações em Gestão de Pessoas na organização cooperativa 

nos últimos anos? 

5. Quais foram os principais benefícios percebidos com as inovações implementadas em 

Gestão de Pessoas na organização cooperativa? 

É importante ressaltar que, a partir do questionamento central, estruturou-se a base 

teórica visando à compreensão do conceito, à natureza e às principais características da 

inovação em Gestão Estratégica de Pessoas, e à sua relação com a Vantagem Competitiva. 

 

1.2 Objetivo da Pesquisa 

 

O objetivo geral da pesquisa é investigar como a inovação em Gestão Estratégica de 

Pessoas pode contribuir para a obtenção da Vantagem Competitiva na organização cooperativa. 

Para alcançá-lo, procurou-se responder às questões da pesquisa por meio da investigação 

empírica em uma organização cooperativa que atua no ramo agropecuário, localizada no oeste 

do Paraná. O método de pesquisa foi o estudo de caso, o qual é utilizado em diversas situações 

e contribui no conhecimento dos fenômenos políticos, sociais, organizacionais, grupais e 

individuais, possibilitando maior alcance analítico do fenômeno em um contexto distinto 

ocorrido na prática da organização cooperativa. Naturalmente, o estudo de caso é um método 

de pesquisa comum nas ciências sociais (YIN, 2015). 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: identificar as diretrizes estratégicas da 

cooperativa, verificar as práticas de inovação em Gestão de Pessoas da organização cooperativa, 

analisar as políticas e práticas de Gestão de Pessoas, averiguar na cadeia de valor da organização 

cooperativa a inovação na Gestão Estratégica de Pessoas e a sua relação com a Vantagem 

Competitiva.  
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Os resultados desta pesquisa exploratória buscam explicar a relação da inovação em 

Gestão Estratégica de Pessoas com a Vantagem Competitiva em organizações cooperativas à 

luz das teorias apresentadas. 

 

1.3 Justificativa da Pesquisa 

 

A revisão da literatura apresenta uma possível lacuna entre a teoria e a prática de Gestão 

Estratégica de Pessoas. E, em se tratando da inovação em Gestão de Pessoas e a sua relação 

com a Vantagem Competitiva em organizações cooperativas, é visível a escassez de estudos. 

São vários os autores que apontam a Gestão Estratégica de Pessoas como um fenômeno 

complexo, desafiador e em constante evolução, mas que precisa ser melhor compreendido 

(MARRAS, 2000, 2010, 2011; ULRICH, 2000, 2005, 2011; TACHIZAWA, FERREIRA, 

FORTUNA, 2006; MILKOVICH, BOUDREAU, 2011). 

A literatura esclarece que este momento do século XXI aponta para o surgimento de 

novas organizações, com estruturas enxutas e sem hierarquias de comando e controle, mas uma 

estrutura de referência para o diálogo, deliberações e coordenação entre pares (HOCK, 2014).  

Dessa forma, as organizações se apresentam em organogramas horizontalizados, com 

menos estrutura de comando e controle a fim de que os profissionais assumam maiores 

responsabilidades e se tornem mais engajados com a missão da organização. Conhecer as áreas 

de negócios e as suas demandas sobre a organização é um processo fundamental para analisar 

a forma como esta se posiciona para competir no mercado. Assim, fenômenos como 

globalização, necessidade de aumentar a rentabilidade, mudanças estrutural e tecnológica e 

segmentação de clientes fazem parte da nova demanda organizacional (ULRICH, 2011). 

Cada vez mais, a inovação tem a ver com trabalho em equipe e com a combinação 

criativa de diferentes disciplinas e perspectivas. Seja projetando novo produto na metade do 

tempo usual, trazendo novos conceitos de equipamentos para o mercado, criando novas formas 

de executar serviços ou colocando homens e mulheres no espaço, o sucesso vem de pessoas 

trabalhando em equipes de alto desempenho. Esse efeito, quando multiplicado dentro da 

organização, pode apresentar resultados surpreendentes (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

A busca da Vantagem Competitiva está na essência da formulação estratégica, que é, 

para Porter (1989), lidar com a competição. Na luta por participação de mercado, a competição 

não ocorre apenas com relação aos concorrentes, mas em toda a cadeia de relações da empresa, 

demandando novos comportamentos, nos quais a Gestão de Pessoas tem um papel fundamental, 

o de promover mudanças por meio da inovação em suas ações. 
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Este trabalho pretende aprofundar-se na dinâmica da inovação em processos, políticas 

e práticas de Gestão de Pessoas de forma a entender seus elementos básicos e a sua possível 

relação com a Vantagem Competitiva. O resultado deste estudo também pode contribuir para 

difundir a inovação, a Gestão Estratégica de Pessoas e Vantagem Competitiva. 

Por fim, no contexto prático, a pesquisa se justifica pela compreensão do histórico da 

evolução estrutural e da inovação em Gestão Estratégica de Pessoas, mediante uma política de 

Gestão de Pessoas focada em resultados e na filosofia cooperativista, bem como a sua 

contribuição com o desenvolvimento e o objetivo da organização cooperativa estudada, que é: 

reforçar a profissionalização dos associados e colaboradores, levar mais qualidade de vida às 

pessoas por meio da geração de emprego e renda, melhorar o atendimento aos clientes e 

contribuir com o desenvolvimento regional por meio de um crescimento integrado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura é indispensável para estruturar a base teórica de um trabalho 

científico. Por intermédio dela, obtém-se conhecimentos conceituais, princípios e técnicas para 

direcionar a pesquisa.  

O estudo organizacional tem uma história multidisciplinar e adota vários enfoques 

teóricos e metodológicos. Por serem complexas e paradoxais, as organizações, sejam elas 

cooperativistas ou mercantilistas, geram grandes desafios, tanto para os seus gestores como para 

os pesquisadores organizacionais.  

A revisão literária realizada para suportar esta pesquisa aborda o cooperativismo, a 

Gestão Estratégica de Pessoas, a inovação e a Vantagem Competitiva separadamente e procura, 

à luz da teoria, elucidar como os temas se relacionam. 

 

 

2.1 Cooperativismo 

 

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e o movimento cooperativista consideram a 

fundação da sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, em 21 de dezembro de 1844, em 

Rochdale-Manchester (Inglaterra), formada por 28 operários, na maioria tecelões, que se 

reuniram para pôr em prática suas ideias, respeitando seus costumes, tradições e o 

estabelecimento de normas e metas, como a organização da primeira cooperativa do mundo. 

 

 

2.1.1 História do Cooperativismo 

 

No âmbito do cooperativismo, observa-se que as cooperativas evoluíram e conquistaram 

o próprio espaço, definido por um novo estilo de vida e uma nova forma de pensar das pessoas 

envolvidas, um novo jeito de ser, valorizando o trabalho e o desenvolvimento social. Por sua 

forma igualitária e social, o cooperativismo foi bem-aceito por todos os governos e reconhecido 

não só como a forma mais democrática de impedir a exclusão daqueles que não têm escala de 

produção como também a solução de problemas sociais e econômicos (RODRIGUES, 2008; 

BIALOSKORSKI NETO, 2012). 

A fundação da sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale deu o início ao movimento 

cooperativista mundial, considerado o marco fundamental do cooperativismo moderno. A base 

doutrinária e os princípios desse cooperativismo pioneiro nortearam toda organização 

cooperativa até os dias de hoje, sendo adotada e propagada pela Aliança Cooperativa 
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Internacional e pelas organizações cooperativas em nível nacional (BIALOSKORSKI NETO, 

2006). 

Com a realização do I Congresso Internacional de Cooperativismo, em Londres, no ano 

de 1895, nasce a Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Até essa data, surgiram cooperativas 

e suas representações de âmbito regional e nacional em diversos países do mundo, criando 

condições para a existência de âmbito mundial. A ACI é uma associação não governamental, 

independente, que reúne, representa e serve as cooperativas em todo o mundo. 

A ACI define o cooperativismo como uma associação autônoma de pessoas que se unem 

voluntariamente para satisfazer suas necessidades comuns, por meio de uma empresa de 

negócios da qual possuem a propriedade em conjunto e controlam-na democraticamente por 

meio de princípios que surgiram antes da ACI, em 1844, com a fundação da sociedade dos 

Probos Pioneiros de Rochdale. Após o surgimento da ACI e com a evolução do pensamento, 

surge a necessidade de modernizar os princípios do cooperativismo. Em 1995, em Manchester, 

após duas reformulações (uma em 1937, em Paris, e a outra em 1966, em Viena), a ACI 

reformulou os princípios do cooperativismo, os quais continuam em vigor até os dias de hoje. 

São eles: adesão livre e voluntária, controle democrático pelos sócios, participação econômica 

dos sócios, autonomia e independência, cooperação entre cooperativas e preocupação com a 

comunidade.  

A evolução dos princípios cooperativistas, em seu contexto histórico-social, deu-se de 

acordo com as necessidades e mudanças ocorridas no mundo. O quadro 1 mostra que essa 

evolução não deixou de contemplar as regras da igualdade, proporcionalidade e solidariedade.  
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Quadro 1 – Evolução dos princípios cooperativistas segundo a ACI 

 

EVOLUÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO 

Estatuto de Rochdale - 

 1844 

Congresso da Aliança Cooperativa Internacional 

Paris – 1937 Viena - 1966 Manchester - 1995 

  
a) princípios essenciais de 

fidelidade aos pioneiros 
  

  

1. Adesão livre 1. Adesão aberta 

1. Adesão livre (inclusive 

neutralidade política, 

religiosa, racial e social) 

1. Adesão voluntária e 

livre 

2. Gestão democrática 
2. Controle ou gestão 

democrática 
2. Gestão democrática 2. Gestão democrática 

3. Retorno pro rata das 

operações 

3. Retorno pro rata das 

operações 

3. Distribuição das sobras:                                

a) ao desenvolvimento da 

cooperativa;                            

b) aos serviços comuns;                         

c) aos associados pro rata das 

operações. 

3. Participação 

econômica dos sócios 

4. Juro limitado ao capital 

investido 
4. Juro limitado ao capital 

4. Taxa limitada de juro ao 

capital social 

4. Autonomia e 

independência 

  
b) Métodos essenciais de 

ação e organização 
    

5. Vendas a dinheiro 
5. Compras e vendas à 

vista 

5. Constituição de um fundo 

para educação dos associados 

e do público em geral 

5. Educação, formação 

e informação 

6. Educação dos membros 6. Promoção da educação 

6. Ativa cooperação entre as 

cooperativas em âmbito local 

e nacional 

6. Intercooperação 

7. Cooperativismo global 
7. Neutralidade política e 

religiosa 
  

7. Preocupação com a 

comunidade 

Fonte: Bertuol (2012). 

 

Segundo Silva (2013), esse conjunto de princípios pretende construir, de forma bastante 

consistente e orgânica, a base teórica e as ideias motrizes do cooperativismo. Deles deriva uma 

série de premissas e consequências organizacionais e administrativas que caracterizam o 

empreendedorismo cooperativo. O cooperativismo utiliza uma metodologia de conciliação de 

trabalho, em que o sistema econômico é peculiar e o trabalho busca viabilizar a atividade 

mediante a cooperação.  

 

2.1.2 Cooperativismo Contemporâneo 

 

O cooperativismo tem como fundamento a união das pessoas em busca de um objetivo 

comum, no qual cada um, à sua medida e de acordo com seu empenho, obtém seus resultados 

sem que haja a necessidade de um se submeter a outro. 
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Segundo Bialoskorski (2012), no Brasil a cooperação em si é conhecida antes do 

descobrimento por meio dos sistemas coletivos indígenas com a contribuição da “República 

dos Guaranis”, experiência associacionista promovida pelos padres jesuítas depois da chegada 

dos portugueses em nossa nação. Mas só com a chegada dos imigrantes europeus que são 

introduzidas entre nós as primeiras ações cooperativistas modernas, principalmente aquelas 

advindas da Alemanha, e da Itália, e consequentemente, formadas as primeiras cooperativas. 

 

O cooperativismo atual é definido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 

como um movimento socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar 

social, tendo como referenciais participação democrática, solidariedade, independência e 

autonomia. Nesse modelo empresarial, as decisões são tomadas coletivamente e os resultados 

obtidos são distribuídos de forma justa e igualitária, na proporção da participação de cada 

membro (OCB, 2015). 

Em consonância ao conceito de cooperação e com fundamento nos princípios básicos do 

cooperativismo a Política Nacional do Cooperativismo, por meio da Lei n. 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, define as cooperativas como sociedades de pessoas com forma e natureza 

jurídica própria, de natureza civil, sem fins lucrativos, não sujeita à falência, constituída para 

prestar serviços a seus associados. 

 

 

2.2 Cooperativas 

 

 

2.2.1 Cooperativas do Paraná 

 

No Paraná, as primeiras cooperativas sugiram na região dos Campos Gerais, devido à 

proximidade com o porto de Paranaguá e ao fácil acesso à região. Depois, surgiram as 

cooperativas da região oeste, advindas dos migrantes do Rio Grande Sul e Santa Catarina. Na 

região norte, as cooperativas foram formadas pelos migrantes de Minas Gerais e São Paulo. 

O cooperativismo no Paraná surgiu de forma planejada, como na Cocap, Cotriguaçu, 

em projetos específicos de produção e industrialização, além dos projetos de integração 

regional, como o PIC (oeste – 1971), Norcoop (norte – 1974) e o Sulcoop (sul – 1976). O projeto 

na região sul foi o último, por estar em um estágio mais avançado no desenvolvimento da 

cultura cooperativista, chamada de região tradicional (VICENTE, 2012). 

O Sistema Ocepar, fundado na década de 1970, é formado por três sociedades distintas, 

sem fins lucrativos, que, em estreita parceria, dedicam-se à representação, fomento, 
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desenvolvimento, capacitação e promoção social das cooperativas paranaenses: o Sindicato e a 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR) e a Federação e Organização das Cooperativas 

do Estado do Paraná (Fecoopar). 

A Ocepar atua no Paraná em cinco núcleos: noroeste, oeste, sudoeste, norte e centro-

sul. As cooperativas evoluíram da primeira geração, em que a preocupação era com a criação 

do sistema cooperativista, para a segunda geração, na qual houve o crescimento econômico. Na 

terceira geração, surgem novos modelos de cooperativas e novas formas de integração e, na 

quarta geração, ocorre a formação de jovens capacitados para dar continuidade ao trabalho feito 

até o momento de forma consistente e sustentável. 

Segundo Ricken (2009), embora as diversas experiências com cooperativas no Paraná 

tenham ocorrido antes de 1950, o crescimento e solidificação dessas organizações está 

intensamente ligado ao fluxo migratório e às experiências que grupos de imigrantes tiveram em 

seus países de origem, mais tarde aplicadas no Paraná. 

Baseado na doutrina e filosofia cooperativista universal, o cooperativismo paranaense 

representa em torno de 13% de toda a riqueza produzida no estado. As 223 cooperativas 

registradas na Ocepar contam com 1,09 milhão de cooperados e 78,8 mil empregados, e o 

número de pessoas que, direta ou indiretamente, dependem de suas ações supera 3,1 milhões 

(OCEPAR, 2014). 

De acordo com informações do Sistema Ocepar (2014), no Paraná são 74 cooperativas 

agropecuárias, responsáveis por 55% da economia agrícola do estado; 139.663 cooperados; e 

67.035 funcionários, que participam de forma intensa em todo o processo de produção, 

beneficiamento, armazenamento e industrialização, fazendo com que o associado seja um 

agente ativo, tanto no mercado interno como no externo, bem como nas ações sociais das 

comunidades. 

No ano de 2014, as cooperativas do Paraná apresentaram um faturamento de 50,9 bilhões 

de reais e investimento de 2,8 bilhões de reais, montante do qual 60% foi voltado para o 

processo de industrialização, sendo, em muitos municípios, a mais importante empresa 

econômica, maior empregadora e maior geradora de receitas, atuando em perfeita sintonia 

com a coletividade, atendendo cerca de 1/3 da população rural do estado. As cooperativas 

agropecuárias do Paraná exportam atualmente produtos elaborados para cerca de 90 países, 

gerando receita de 2,4 bilhões de dólares em exportações (OCEPAR, 2014). 

Em 2014, as cooperativas do Paraná sustentaram o importante papel que exercem nas 

regiões onde atuam, com uma presença ativa na vida das comunidades e forte arrecadação de 
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tributos. Foram 1,3 bilhão de impostos recolhidos. Sem dúvida, o maior legado do 

cooperativismo para seu público, e para com o Paraná, é o compromisso com o 

desenvolvimento das pessoas, com a melhoria das condições de prestação de serviços, da renda 

e da qualidade de vida de seus integrantes. E isso se consolidou ainda mais em 2014 (OCEPAR, 

2014). 

No Paraná, é conhecido que, no entorno das cooperativas, surgiram cidades que cresceram 

e se desenvolveram devido à sua instalação no local. Hoje, não seria possível para algumas 

cidades sustentar e manter o desenvolvimento sem as cooperativas e suas indústrias, que, em 

alguns locais, é a maior fonte geradora de renda. 

 

2.3 Gestão de Pessoas 

 

A realidade do ambiente global é o surgimento de novos tempos, em termos de 

competição, e de expansão de acessos aos mercados, o que fez com que as organizações 

ampliassem suas tradicionais bases de clientes. Assim, caíram rapidamente as barreiras que 

separavam os setores econômicos e, consequentemente, as organizações que neles operavam 

(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006).  

 

A Gestão de Pessoas nesse contexto avança do tradicional departamento 

pessoal da década de 1950, passando pela divisão de relações indústrias na 

década de 1960, à recente área de recursos humanos, assistimos atualmente 

a significativas mudanças de paradigmas que apontam para uma nova fase 

da Gestão de Pessoas (TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006, 

p.38. 

 

A Gestão de Pessoas nas organizações é uma área dinâmica e em constante evolução ao 

longo da história da Administração. A primeira evidência de estruturação dessa função nas 

organizações foi o setor de pessoal. Em seus primórdios, essa função se restringia à 

administração de pessoal, recrutamento e seleção, contratação, treinamento e folha de 

pagamento. Esses serviços ainda são efetivos e indispensáveis nas organizações, mas não são 

mais satisfatórios e muitos deles estão sendo transferidos para outras áreas ou terceirizados para 

outras empresas (MARRAS, 2010). 

Com o surgimento da visão baseada em recursos, a Resource-Based View (RBV), surge 

o conhecimento da Administração de Recursos Humanos, visão elaborada por Penrose, que 

conceitua a empresa como um conjunto de recursos que podem ser classificados de acordo com 

a sua natureza, ou seja, recursos financeiros, humanos, tecnológicos entre outros (PENROSE, 

1959). Dessa forma, Marras (2010) afirma que os funcionários das organizações passam a ser 
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vistos como recursos que precisam ser administrados, articulados e controlados internamente 

para que um bom desempenho no mercado seja alcançado. Os recursos humanos passam 

também a ser reconhecidos com maior importância entre os outros recursos organizacionais, 

pois são eles os únicos recursos vivos e dinâmicos que manipulam os demais e que estão 

presentes em toda a estrutura organizacional. 

Nesse contexto, as pessoas são de extrema importância para as organizações, tanto 

cooperativa quanto mercantilista, pois são quem administra a organização, são responsáveis por 

controlar e executar as atividades e os processos e também vão influenciar e contribuir na 

definição do posicionamento a ser adotado. De acordo com Marras (2010), a Gestão de Pessoas 

passa a ser uma responsabilidade compartilhada por todas as áreas, uma vez que elas estão 

presentes em toda a organização. 

Adotar o planejamento nas organizações e decidir onde investir capital é uma prática 

comum, mas geralmente falta nesse processo a análise de questões relativas a pessoas: Quais 

as competências necessárias para atingir as metas? Os funcionários terão flexibilidade para se 

adaptar às mudanças circunstanciais?  

De acordo com Charan, Barton e Carey (2015), a preocupação com as pessoas deve vir 

antes da preocupação com a estratégia. A empresa deve certificar-se de que capacidades 

possuem os seus funcionários, de que ajuda eles podem precisar e se são eles os melhores. Além 

disso, elas precisam ter ações para cultivar líderes de RH com talentos para os negócios e líderes 

de negócios com talentos para pessoas. 

Entre muitos defensores de uma mudança no posicionamento da Gestão de Pessoas, 

Ulrich et al. (2011) questiona a contribuição dos profissionais de Gestão de Pessoas e sugere 

um redesenho do RH e a criação de uma estrutura organizacional de Gestão de Pessoas que 

reflita a organização do négócio e a sua estratégia. As práticas e políticas de Gestão de Pessoas 

implementadas em uma organização garantem o alinhamento das pessoas a ela. Essas práticas 

e políticas devem se remeter às exigências do ambiente externo, à estratégia corporativa e, 

principalmente, à relação de expectativas entre as pessoas e a organização. 

Os debates em torno da Gestão de Pessoas refutam a visão tradicional de funções 

administrativas para pensar no fator humano como fonte de Vantagem Competitiva, ou seja, a 

renovação e a evolução do modelo em consequência da influência crescente da visão da firma 

baseada em recursos (MARRAS, 2011; DUNFORD, SNELL, WRIGHT, 2001). 
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2.4 Gestão Estratégica de Pessoas  

 

Quando se trata de Gestão Estratégica de Pessoas, em uma visão abrangente, é necessário 

conectar as práticas de Gestão de Pessoas a uma visão holística de mundo, a seu movimento e 

à sua dinâmica, além da influência crescente da Resource-Based View (RBV), elaborada por 

Penrose. Marras (2010), cujo precursor no Brasil foi Albuquerque (1987), destaca a função das 

pessoas para a obtenção de Vantagem Competitiva sustentável, lembrando a precisão de 

alinhamento entre a Gestão de Pessoas e a estratégia organizacional. 

A gestão estratégica na organização pode ser percebida como um conjunto de decisões 

tomadas antecipadamente e aborda o que deve ser feito a longo prazo. Em resumo, a gestão é a 

aplicabilidade prática da estratégia tanto no nível microssocial quanto no nível macrossocial, 

ou seja, operacionalmente, as estratégias devem direcionar a gestão da organização 

(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006). 

Wright e McMahan (1992) conceituam a Gestão Estratégica de Pessoas como um padrão 

de atividades planejadas e implementadas de Gestão de Pessoas, destinadas a capacitação da 

organização para atingir seus objetivos. 

Sob a ótica da RBV, a empresa consegue Vantagem Competitiva sustentável por meio 

da criação de valor superior aos seus concorrentes, de forma inédita e difícil de ser copiada. 

Diante disso, são as pessoas que tomam as decisões e posicionam a empresa diante dos seus 

concorrentes e, ao assumirem essas características, podem ser entendidas como fonte de 

Vantagem Competitiva, que não podem ser imitadas, capazes de gerar valor e desenvolver 

competências para a obtenção de sucesso no mercado (MARRAS, 2010). 

De acordo com a RBV, se considerados de forma isolada, os recursos não resultam em 

desempenho organizacional superior, pois dependem de administração e flexibilidade 

estratégica. No entanto, para se manterem competitivos em novos mercados, os recursos 

precisam estar em constante renovação. De acordo com a teoria, a estratégia deve manter o 

equilíbrio entre a utilização dos recursos existentes e o desenvolvimento de novos. (QUANDT; 

FERRARESI; BEZERRA, 2013). 

A Gestão Estratégica de Pessoas tem evoluído em importância no cenário organizacional 

nos últimos anos. Diversos estudos têm demonstrado sua importância para as organizações. 

Qualquer Chief Executive Officer (CEO) convencido de que as pessoas são a principal fonte de 

diferenciação competitiva sustentável deve levar muito a sério a renovação e a promoção da 

Gestão Estratégica de Pessoas, bem como o papel do gestor de pessoas (MARRAS, 2000, 2010, 

2011; ULRICH, 2000, 2005, 2011; CHARAN, BARTON, CAREY, 2015).  



27 

 
 

Segundo Ulrich et al. (2011), o maior desafio para os profissionais de RH é contribuir 

para que as suas organizações tenham sucesso, que pode significar redução de custos, aumento 

da participação no mercado, crescimento nos mercados globais ou a inovação com produtos ou 

serviços. Dessa forma, o autor sugere uma transformação na área de RH e comenta também que 

uma verdadeira transformação deve ser uma abordagem integrada, alinhada, inovadora e focada 

no negócio. 

O autor afirma que a transformação do RH deve considerar que a estratégia de RH 

fornece o foco e a direção para a sua área. A declaração da estratégia ou as diretrizes estratégicas 

devem responder a três perguntas, nesta ordem: 

 

1. Quem é você? (Visão). Representa uma identidade ou imagem, isso é o que uma 

estratégia do RH deveria oferecer externa e internamente para a função. Essa 

identidade molda as expectativas do stakeholder e do profissional de RH, 

concentra-se no futuro, alinha-se com as exigências do negócio e oferece uma 

meta de crescimento. 

2. O que você comunica? (Missão). É o conjunto de resultados ou ações (quantidade 

pessoas contratadas, treinadas, demitidas etc.), estes resultados deveriam incluir 

as capacitações necessárias para o sucesso da organização, que também pode ser 

caracterizada como intangíveis que uma organização promete para os 

investidores. 

3. Por que você faz isso? (Os resultados que queremos ter). Esta pergunta se liga ao 

contexto e aos resultados dos negócios ligados aos stakeholders. Esta parte da 

estratégia do RH adiciona a declaração “para que” e pode incluir aumento da 

receita, participação e lealdade do cliente ou retorno total do mercado (ULRICH, 

2011, p. 68). 

 

2.4.1 Modelo da Organização de RH – Ulrich (2011). 

 

A transformação da estrutura de um departamento exige a criação de uma organização 

de RH que reflita a organização do negócio e a sua estratégia. De acordo com Ulrich (2011), 

são três os princípios prioritários do projeto organizacional: 

1. Fazer com que a organização do RH esteja coerente com a estrutura da organização. 

2. Fazer com que ela esteja alinhada com a organização de serviços profissionais. 

3. Conseguir diferenciar entre o trabalho transacional e transformacional do RH. 

O autor comenta que a organização do RH acrescenta valor quando sua lógica e estrutura 

refletem a lógica e estrutura da organização que atende e que o trabalho de RH estratégico 

benfeito faz com que os líderes de negócio alcancem resultados mais facilmente. Ele também 

adverte que é muito importante saber diferenciar e administrar eficientemente o trabalho 

estratégico e transacional. 

Com base nesses três princípios de projeto, a organização do RH em evolução pode ter 

cinco conjuntos de responsabilidades diferentes, por vezes, sobrepostos. Essas cinco 
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responsabilidades representam canais ou maneiras de fazer o trabalho do RH, conforme 

esquematizado na figura 1: 

 
Figura 1 – Visão geral da organização do RH  

 

Fonte: Elaborada a partir de Ulrich et al. (2011).  

  

De acordo Ulrich (2005), muitas vezes as atividades não contribuem de forma 

mensurável para o valor intangível do cliente e/ou investidor. Nesses casos, elas podem ser 

terceirizadas e priorizadas as que agregam valor, ou são legalmente exigidas, ou que sejam 

necessárias para as operações. A empresa pode recorrer a centros de serviços, tecnologia ou 

terceirização.  

A seguir, são explanados os cinco conjuntos de responsabilidades:  

o Canal 1 | Centro de Serviço – Os centros de serviços surgiram no fim da década de 1990, quando as 

lideranças de RH e de outras organizações funcionais entenderam que, quando as tarefas 

administrativas são padronizadas e estruturas, são desempenhadas de forma mais eficientes. Os 

centros de serviços aproveitam as otimizações para o trabalho de RH tradicional, como os programas 

de atendimento ao funcionário, transferência da administração, processamento de pedidos de 

benefícios, inscrição e administração no plano de pensão, busca de candidatos, folha de pagamento 

e gestão do aprendizado. Os centros de serviços precisam de processos padronizados de RH para 

evitar a repetição, pois podem ser acessados durante 24 horas de qualquer local. Essa transformação 

se dá principalmente com a automação do autosserviço dos funcionários e a terceirização. 
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o Canal 2 | RH Corporativo – O papel do RH corporativo pode ser redesenhado para tratar de 

seis importantes responsabilidades: 

 

1. Criar uma identidade e cultura fortes para a empresa, independentemente de quão 

diversificada é a estratégia do negócio, a não ser que a organização seja realmente uma 

holding que funciona como um portfólio de investimento e que um grande número de 

importantes stakeholders externos cria relacionamentos com a empresa.  

2. Adaptar os programas que complementam a agenda do CEO, pois a maioria tem agenda 

estratégica corporativa, em geral, baseada em globalização, inovação do produto, 

atendimento ao cliente ou responsabilidade.  

3. Colocar como responsabilidade do RH corporativo elaborar processos para garantir que 

o seu trabalho esteja alinhado com os objetivos do negócio, criando uma conexão entre a 

estratégia do negócio e o RH adaptada a cada unidade de negócio. 

4. Intermediar as divergências entre os centros de expertise e o RH integrado.  

5. Responsabilizar-se pelos serviços de RH dos funcionários, em nível corporativo, e 

desempenhar seu trabalho de RH de transação, por meio de centros de serviço ou de 

tecnologia.  

6. Promover o desenvolvimento profissional do RH, projetando experiências de aprendizado 

e oportunidade de desenvolvimento para outros, enquanto seguem sem investimento 

semelhante para seu próprio crescimento e desenvolvimento. 

 

o Canal 3 | RH Integrado – Nas organizações de serviço compartilhado, alguns profissionais de RH 

trabalham em unidades organizacionais departamentalizadas geograficamente, em linha de produção 

ou funções. Esse profissional tem diversos títulos: gerentes de relacionamento, parceiros de RH, entre 

outros. Independentemente do título, eles trabalham diretamente com gerentes de área e com cada 

equipe de liderança da unidade organizacional para esclarecer a estratégia, realizar auditorias 

organizacionais, administrar talentos e a organização, criar capacitações organizacionais que 

agreguem valor, distribuir estratégias de RH de apoio e liderar suas funções de RH. 

 

o Canal 4 | Centros de Expertise – Atuam dentro da organização como empresas de consultoria 

especializada. Geralmente, atuam como negócios que têm múltiplos clientes utilizando seus serviços. 

Os profissionais dos centros de expertise desempenham papéis importantes, que devem ficar bem 

definidos, como: criar menus de serviços alinhados com as capacitações de condução da estratégia 

de negócio, diagnosticar necessidades e recomendar os serviços, colaborar com os profissionais de 

RH Integrado, criar novas ofertas de menus e administrá-los, conduzir a comunidade de 
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aprendizagem da organização. Como consultores internos de projeto e processo, os profissionais de 

RH, nos centros de expertise, criam menus das melhores práticas de RH. 

o Canal 5 | Execução Operacional – A execução operacional é a maneira de resolver um problema 

comum, como certificar-se de que o RH implementa as mais avançadas estratégias 

modernas, personalizadas de acordo com as necessidades do negócio. Os profissionais de 

RH terão que combinar o que o negócio exige para o sucesso com práticas inovadoras e 

modernas, em um plano operacional que pode ser executado de maneira oportuna. Sob todos 

os aspectos, o RH Operacional deve manter um foco implacável em uma lógica de negócio 

que seja consistente com a lógica do portfólio de negócios corporativo, ou seja, fazer com 

que a lógica do negócio corporativo tenha sucesso independentemente do fato de a 

corporação ser uma única unidade de negócio ou uma holding. 

 

2.4.2 Modelo de Gestão de Pessoas – Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006) 

 

De acordo com Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006), os novos tempos têm exigido 

novos modelos de Gestão de Pessoas e, em consequência, novas formas de conduzir os 

interesses da organização e das pessoas. Por Gestão de Pessoas, em um contexto futuro, 

entende-se um processo descentralizado, apoiado nos gestores responsáveis, em que cada um 

atua em sua área, pelas atividades-fim e atividades-meio da organização. Dessa forma, é 

possível ver significativas mudanças de paradigma que apontam para uma nova fase de Gestão 

de Pessoas, conforme ilustra a figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo de Gestão de Pessoas 

 
 

Fonte: Elaborado a partir de Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006). 
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O modelo proposto pelos três autores procura compreender a organização como um todo 

e a sua interação com os demais agentes do setor econômico no qual ela está inserida. Busca 

compreender o meio ambiente, suas variáveis controláveis, ou não, e a sua relação com a 

organização, compreensão esta que permitirá estabelecer além dos traços comuns, apresentando 

as estratégias genéricas inerentes a uma organização. 

O modelo de planejamento de pessoal é um processo de decisão antecipado envolvendo 

as pessoas necessárias para que a organização concretize os seus propósitos econômico-

financeiros dentro de determinado período de tempo. O planejamento permite antecipar quais 

são os talentos humanos e a força de trabalho necessários para a realização das atividades da 

organização. O processo de Gestão de Pessoas deve se desenvolver de forma coerente com 

objetivos globais e o plano estratégico da organização. 

O Recrutamento e Seleção (R&S) de pessoal é um conjunto de atividades que configura 

o nível operacional do processo sistêmico de Gestão de Pessoas. Estrategicamente, depende 

diretamente das políticas e diretrizes derivadas da alta administração, as quais consideram os 

cenários, o mercado de trabalho, a legislação e as alternativas mais adequadas para a atração de 

pessoas e os meios de viabilizar a sua contratação. 

A administração de Cargos e Salários (C&S) em conjunto com a avaliação de 

desempenho e o plano de carreira formam o processo de planejamento, execução e controle das 

recompensas salariais (administração de salários, políticas de salários e composto salarial). Na 

prática, os três instrumentos se complementam. O mercado de trabalho fornece os insumos por 

intermédio da realização da pesquisa salarial, a administração de C&S desenvolve o plano de 

carreira e, por meio da avaliação de desempenho, cria o banco de Gestão de Pessoas. 

Avaliação de desempenho, de acordo com o modelo aqui apresentado, é considerada um 

dos mais importantes instrumentos para a administração analisar os resultados à luz da atuação 

de sua força de trabalho e para prever posicionamentos futuros, considerando o potencial 

humano disponível no seu quadro de colaboradores. A avaliação serve não só para apreciar a 

performance do indivíduo no exercício das funções inerentes ao seu cargo como também para 

posicioná-lo na escala impessoal de salários criada pela administração. 

Treinamento e Desenvolvimento (T&D) representa um conjunto de atividades e 

processos com o objetivo de explorar o potencial de aprendizagem e a capacidade produtiva do 

ser humano nas organizações. Visa à aquisição de novas competências e à mudança de 

comportamento e promove métodos e procedimentos para maximizar o desempenho 

profissional e elevar os níveis de motivação para o trabalho, criando perspectivas de 

crescimento e contribuindo para a melhoria dos resultados. 
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Clima organizacional é a qualidade do ambiente institucional percebida pelos membros 

da organização e influencia o comportamento destes. É o ambiente interno em que convivem 

os membros da organização, relacionado com o seu grau de motivação e satisfação. É 

influenciado pela cultura organizacional, que rege as relações entre as pessoas determinando o 

que é bom ou ruim para elas e para a organização como um todo. Dessa forma, o clima 

organizacional favorável possibilita a satisfação das necessidades pessoais e o desfavorável 

frustra essas necessidades. A maioria das organizações se preocupa em aferir periodicamente o 

seu clima, pois sabe que, dependendo de como se apresenta, ele pode comprometer as relações 

interpessoais e prejudicar o trabalho. 

De acordo com o Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006), o modelo foi construído de fora 

para dentro e do geral para o particular, mediante uma reflexão sobre a Gestão de Pessoas e da 

análise da influência do meio ambiente sobre a organização, até chegar a um modelo de Gestão 

de Pessoas para determinada organização. 

 

2.5 Estratégia de Gestão de Pessoas 

 

Na busca de um melhor entendimento, antes de se tratar sobre Estratégia de Gestão de 

Pessoas, é interessante apresentar e definir o que é estratégia para, depois, compreender e 

conceituar a união desses dois campos da Administração. Compreender e definir claramente a 

estratégia é um grande desafio, entretanto as diversas abordagens de estudiosos reconhecidos 

permitem interpretações de seu significado, pois, embora sejam distintas quanto à configuração, 

não diferem quanto à sua finalidade.  

Dentre os pontos comuns existentes nas diversas abordagens, destaca-se a escolha das 

posições a serem seguidas, de acordo com as decisões dos gestores de cada organização, para a 

procura ou sustentação da Vantagem Competitiva. Ao longo do tempo, o termo “estratégia” 

esteve conectado com as ações militares. A partir da Segunda Revolução Industrial, a estratégia 

insurgiu como uma forma de influenciar o ambiente competitivo e as forças do mercado 

(GHEMAWAT, 2000). 

 Porter (1996), para definir o que é estratégia, procura descrever o que não é estratégia 

e contribui na compreensão da diferença entre estratégia e técnicas de gestão. Ele assegura 

que eficiência operacional não é estratégia e argumenta que as empresas devem ser flexíveis 

para reagir com rapidez às mudanças competitivas e de mercado, além de sempre buscar 

referências para atingir as melhores práticas e nutrir umas poucas competências para ficar à 

frente do mercado. 



33 

 
 

A estratégia pode ser entendida como a opção de ocupar uma posição perante o mercado, 

na qual a organização se coloca em um ambiente competitivo em busca de seus objetivos 

estratégicos. O ambiente competitivo é composto por fatores internos e externos à organização, 

os quais influenciam a sua performance. As análises dos fatores mercadológicos e dos recursos 

necessários para competir em uma determinada posição são aspectos importantes para a 

implementação de uma estratégia competitiva. 

Porter (1996) afirma que estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, que 

contempla um conjunto diferente de atividades, pois, se houvesse apenas um posicionamento 

ideal, não haveria necessidade de estratégia. A essência do posicionamento estratégico é a de 

escolher atividades diferentes das dos concorrentes. Se o mesmo conjunto de atividades fosse o 

melhor para produzir todo tipo de variedades, satisfazer todas as necessidades e ter acesso a 

todos os consumidores, então as empresas poderiam facilmente substituir-se entre si e a 

eficiência operacional determinaria os resultados.   

Nesse contexto, estratégia é a forma de a organização se posicionar e exercer opções 

excludentes como essência do processo competitivo e compatibilização mútua de suas 

atividades. Trata-se de integrar o conjunto de atividades de uma empresa. O sucesso da 

estratégia depende de se conseguir operacionalizar as atividades com eficiência e eficácia e de 

forma integrada. A organização deve estar pronta para agir de forma dinâmica e adaptar suas 

funções de acordo com as mudanças de cenários. Se não houver adaptação entre as atividades, 

não há estratégia distintiva nem sustentabilidade. Mais uma vez, os resultados dependeriam da 

eficiência operacional. 

A Estratégia de Gestão de Pessoas demonstra o posicionamento da organização na 

gestão do fator humano, promovendo uma conexão no conjunto de práticas por via das quais 

ela é implementada. As práticas de Gestão de Pessoas são limitadas às áreas funcionais mais 

concretas, já as políticas se posicionam em nível intermediário, descrevendo a coordenação das 

práticas para alcançar os objetivos organizacionais (MARTÍN-ALCÁZAR; ROMERO-

FERNÁNDEZ; SANCHEZ-GARDEY, 2005 apud BARRETO; ALBUQUERQUE; 

MEDEIROS, 2014). 

 

Estratégias de Gestão de Pessoas podem ser concebidas como um processo e um 

conjunto de atividades que identificam questões específicas de Gestão de Pessoas que 

são de interesse do negócio. Essa atividade é baseada em um esforço conjunto dos 

recursos humanos e dos gerentes de linha em responder às preocupações do negócio 

relacionadas às pessoas, visando à consecução dos objetivos estratégicos do negócio 

e agregando valor à organização, para melhorar o seu desempenho atual e futuro e 

sustentar a Vantagem Competitiva (SHULER; WALKER, 1990 apud BARRETO; 

ALBUQUERQUE; MEDEIROS, 2014, p. 25). 
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As políticas de Gestão de Pessoas representam os escopos descritos da organização 

sobre os tipos de programas, processos e técnicas que devem ser realizados na organização, 

enquanto que as práticas de Gestão de Pessoas consistem nos programas, processos e técnicas 

atuais executados na organização. Dessa forma, para cada política, podem existir várias práticas 

para atingir determinado objetivo(LEPAK; SHAW, 2008 apud BARRETO; ALBUQUERQUE; 

MEDEIROS, 2014). 

Nesse contexto, o conjunto de ações que contribuem para o aprimoramento, 

remodelagem e implementação de novos programas, práticas, políticas e processos de Gestão 

de Pessoas pode ser denominado Estratégia de Gestão de Pessoas. 

 

2.6 Vantagem Competitiva 

 

A Vantagem Competitiva é uma vantagem sobre os concorrentes, oferecendo algo para 

os clientes que os outros tenham dificuldade de imitar. Pode ser preços mais baixos ou 

benefícios que justitifiquem o valor maior. Esses são alguns fatores que colocam a organização 

à frente de seus concorrentes em termos de desempenho. Desse modo, aquelas com desempenho 

superior aos seus concorentes são as que conseguem obter Vantagem Competitiva 

(LACOMBE, 2011). 

Barney (1991) afima que uma empresa possui Vantagem Competitiva sustentavél 

quando consegue implementar uma estratégia de valor que não pode ser copiada ou 

implementada simultanemente por concorrentes atuais ou potenciais, ou seja, quando essas 

empresas são incapazes de usufruir e ou duplicar os benefícios dessa estratégia.  

De acordo com Porter (1989), a estratégia competitiva é a busca de uma posição 

competitiva favorável em uma organização, o campo fundamental onde ocorre a 

concorrência. Ela visa estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que 

determinam a concorrência na organização. 

Da mesma forma, aplica-se ao conjunto de recursos valiosos que são utilizados para a 

concepção de uma implementação estratégica. 

 

Algumas estratégias requerem uma combinação particular de capital físico, capital 

humano e recursos de capital organizacionais para implementá-las. Um recurso de 

Firma necessário à execução de quase todas as estratégias é talento gerencial. Se este 

pacote especial de recursos da Firma não é raro, em seguida, um grande número de 

Firmas será capaz de conceber e implementar as estratégias em questão, e essas 

estratégias não vão ser uma fonte de Vantagem Competitiva sustentável, mesmo que 

os recursos em questão possam ser valiosos (BARNEY, 1991, p. 106). 
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A Vantagem Competitiva não pode ser compreendida observando-se a organização 

como um todo. Ela tem sua origem nas inúmeras atividades distintas que uma empresa executa, 

como no projeto, na produção, no marketing, entre outras. Cada uma dessas atividades pode 

contribuir para a posição dos custos relativos de uma empresa (PORTER, 1989). 

Lacombe (2011) comenta que algumas empresas buscam obter Vantagem Competitiva 

por meio de economias de escalas, presumindo que isso proporcione custos mais baixos, 

eficiência e maior poder de negociação. Dessa forma, procuram crescer mediante fusões e 

aquisições ou, até mesmo, incorporações.   

Uma forma sistemática para exame de todas as atividades executadas por uma empresa 

e do modo como ela interage é necessária para a análise das fontes de Vantagem Competitiva. 

Porter (1989) introduz a cadeia de valor como um instrumento básico para essa análise. A cadeia 

de valor desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância estratégica para que se possa 

compreender o comportamento dos custos, as fontes existentes e potenciais de diferenciação. 

Uma empresa ganha Vantagem Competitiva quando executa essas atividades, estrategicamente 

importantes, de uma forma mais barata ou melhor do que a concorrência. 

Para executar essas atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata 

ou melhor, é necessário alta produtividade, e isso muitas vezes depende das pessoas. Da mesma 

forma, quando se trata de diferenciação, é preciso qualidade, seja nos produtos ou nos serviços, 

que também depende das pessoas. Se a Vantagem Competitiva é obtida a partir da qualidade, 

uma empresa consegue executar atividades ou desenvolver produtos e serviços se não houver 

comprometimento e engajamento por parte das pessoas? Engajamento este que pode depender 

da forma como a equipe é formada e liderada (LACOMBE, 2011). 

Porter (1989) comenta que toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas 

para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto. A cadeia de valores de 

uma empresa e o modo como ela executa atividades individuais são um reflexo de sua história, 

de sua estratégia, de seu método de implementação de sua estratégia e da economia básica das 

próprias atividades. 

Cada atividade de valor emprega insumos adquiridos, pessoas e alguma forma de 

tecnologia para executar a sua função. Estas podem ser divididas em dois tipos gerais, 

atividades primárias e atividades de apoio. As primárias são atividades envolvidas na criação 

física do produto, na sua venda, na transferência para o comprador e, também, na assistência ao 

pós-venda. De acordo com Porter (1989), as atividades primárias podem ser divididas em cinco 

categorias: Logística Interna, Logística Externa, Marketing & Vendas, Operações e Serviços. 
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As atividades de apoio sustentam as primárias e si mesmas, fornecendo insumos 

adquiridos, tecnologia, recursos humanos e várias funções do âmbito da organização. Porter 

(1989) destaca que a gerência de recursos humanos, o desenvolvimento de tecnologia e a 

aquisição podem ser associados a atividades primárias, além de apoiarem a cadeia de valor 

inteira. A estrutura interna da empresa não está associada a atividades primárias particulares, 

mas apoia a cadeia como um todo. As atividades de valor são, portanto, os blocos de construção 

distintos da Vantagem Competitiva. O modo como cada atividade é executada, combinado com 

a sua economia, determinará se uma organização tem alto ou baixo custo em relação à 

concorrência. 

De acordo com Porter (1989),  a gerência de recursos humanos apoia as atividades 

primárias e auxilia nas atividades de recrutamento, na contratação, no treinamento, no 

desenvolvimento e na compensação de todo o pessoal. Dessa maneira, as atividades da gerência 

de recursos humanos ocorrem em diferentes áreas de uma organização e, assim, outras 

atividades de apoio e a dispersão dessas atividades podem resultar em políticas inconsistentes. 

Por meio de seu papel na determinação das qualificações e da motivação dos 

funcionários e do custo da contratação e treinamento, a gerência de recursos humanos afeta a 

Vantagem Competitiva de qualquer organização. Em algumas, ela é a chave para a Vantagem 

Competitiva. São várias a formas e estratégias que podem ser válidas e proporcionam Vantagem 

Competitivas durante certo tempo, mas, de acordo com Lacombe (2011), para ampliar o período 

dessas vantagens, é preciso uma atenção especial à forma de administrar as pessoas. Não é fácil 

implantar nem imitar a maneira de administrar pessoas, caso contrário todas as empresas já 

teriam os feito. 

Assim, o ponto crucial não seria a formação de uma equipe competente? A organização 

precisaria ter políticas de atração, retenção, desenvolvimento e engajamento de pessoas para 

que estas possam trabalhar motivadas? Pessoas engajadas na busca das metas e objetivos 

organizacionais obtendo, assim, uma maior produtividade, rentabilidade e desempenho superior 

em relação aos concorrentes. 

Diante de vários conceitos e formas de se obter Vantagem Competitiva, este estudo tem 

como base o conceito de que ela não pode ser compreendida observando-se a organização como 

um todo. A Vantagem Competitiva tem suas origem nas inúmeras atividades distintas que uma 

empresa executa. Nesse caso, é analisado o DGP de uma organização cooperativa para 

identificar como obter Vantagem Competitiva em uma, por meio da análise da inovação em 

Estratégia de Gestão de Pessoas e se esta está contribuindo para um desempenho superior. 

 



37 

 
 

2.7 Inovação 

 

O que as organizações têm em comum é que seu incontestável sucesso se deve, em 

grande parte, à inovação. Enquanto a Vantagem Competitiva pode advir do ganho de escala, 

desempenho superior, tamanho ou patrimônio, entre outros fatores, o cenário está 

gradativamente mudando em favor daquelas empresas que conseguem mobilizar 

conhecimentos, avanços tecnológicos, criação de novidades de ofertas de produtos e serviços e 

na forma como criam e lançam essas ofertas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Além de ser uma necessidade, a inovação é um grande desafio na sociedade atual. O que 

importa é promover condições para o desenvolvimento das potencialidades presentes em todo 

ser humano e despertar a consciência da organização para as potencialidades de seus recursos 

humanos (ALENCAR, 1995). 

Desse modo, a inovação contribui de diversas formas, seja com o desenvolvimento de 

potencialidades ou com a inserção de novos produtos e desempenho mercadológico. Tidd, 

Bessant e Pavitt (2008) afirmam que a capacidade de oferecer melhores serviços, mais rápidos, 

mais baratos e com melhor qualidade já é considerada uma fonte de Vantagem Competitiva. 

Todas essas atividades e medidas inovadoras são desconvidadas por pessoas. É importante 

ressaltar que as vantagens geradas por essas medidas inovadoras perdem seu poder competitivo 

à medida que outros as imitam. A menos que a organização seja capaz de avançar para uma 

inovação ainda maior, arrisca-se a ficar para trás, já que as demais tomam a liderança, ao 

mudarem suas ofertas, processos operacionais ou modelos que orientam o seu negócio. 

Lynch, Walsh e Harrington (2010) argumentam que as organizações que se tornam mais 

flexiveís, devido à sua estrutura mais achatada, tendem a ser mais inovadoras do que as 

organizações rigidamente estruturadas. Com efeito, uma organização capaz de inovação é 

aquela que tem a capacidade de construir e implantar recursos distintos mais rapidamente que 

os seus concorrentes. 

A inovação pode ser qualificada em duas dimensões: Tipo, direcionado ao objeto de 

inovação, e Grau, relacionado à originalidade da inovação. Esta não é limitada ao escopo de 

produtos e serviços, e a Vantagem Competitiva conquistada pelas empresas diante da 

concorrência acontece por meio de competências diferenciadas, que refletem atividades 

inovadoras que permeiam todos os aspectos da organização. 

Schumpeter (1934) propôs uma lista de cinco tipos de inovação: introdução de novos 

produtos, introdução de novos métodos de produção, abertura de novos mercados, 

desenvolvimento de novas fontes provedoras de matéria-prima e outros insumos, criação de 
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novas estruturas de mercado e indústria. Enquanto isso, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) 

estabeleceram os quatro Ps da inovação, cada um capaz de oferecer uma vantagem específica 

para a organização: a inovação de produto ou serviço, a inovação em processo, a inovação de 

posicionamento, a inovação de paradigma. Observa-se, então, que a inovação pode ser 

qualificada em duas dimensões, quanto ao tipo e ao grau, para as quais Schumpeter (1934) 

propõe uma linha de cinco tipos e Tidd, Bessant e Pavitt (2008) estabelecem os quatros Ps da 

inovação. 

Para melhor entender o conceito de inovação organizacional, Nystrom, Ramamurthy e 

Wilson (2002) propõem atributos de multimedidas, que envolvem dois aspectos principais de 

inovação: radicalidade e vantagem relativa. Esses dois atributos complementam a tradicional 

medida do número de inovações adaptadas ao longo do tempo.  

Quanto mais radical a inovação, maior a mudança do status quo e as alterações nas 

informações, valores e incentivos, entre outras coisas. Por outro lado, uma inovação 

incremental envolve uma melhoria relativamente menor ou ajuste na corrente tecnológica e 

pequenas alterações no sistema de tarefas, que podem ser acomodadas sem maior ajuste no 

sistema organizacional ((NYSTROM, RAMAMURTHY, WILSON, 2002). 

No contexto organizacional, a capacidade de inovação pode ser influenciada pelo 

modelo de estrutura organizacional? Alguns autores afirmam que: 

 

A capacidade de inovação da empresa é melhor pensada como sua capacidade de 

produzir potencialmente inovações; no entanto, esta dimensão é influenciada pela sua 

estrutura organizacional. Inovação é, portanto, composta de uma capacidade e 

habilidade de inovar, através do qual as habilidades necessárias, conhecimento e 

recursos estão prontamente disponíveis para tirar proveito das oportunidades de 

mercado, à frente da concorrência (LYNCH; WALSH; HARRINGTON, 2010, p. 56). 

 

A inovação é situada no novo. Independentemente de qual seja a intensidade, a palavra 

de ordem da inovação é mudança, seja como geradora dela ou reação a ela. De acordo com 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a inovação é o contexto de processos, cujos elementos são 

justamente as interações, e apresenta um modelo de forma sistematizada nesses processos. O 

modelo é genérico, associado à sobrevivência e ao crescimento e pode ser implementado em 

qualquer tipo de organização, conforme a figura 3. 
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Figura 3 – Modelo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008)

 

Fonte: Adaptado de Tidd, Bessant e Pavitt (2008). 

 

Conforme pode se observar, o modelo da figura 3 é formado por fases claras, que 

permitem que a organização identifique a melhor opção para a inovação. O modelo contempla 

um processo que envolve três diferentes fases: 

 Buscar – Compreender e analisar o cenário interno e externo à procura de sinais 

relevantes sobre oportunidades e ameaças para a mudança. 

 Selecionar – Mediante uma visão estratégica, busca-se saber como uma organização 

consegue o melhor desenvolvimento e quais desses sinais deve-se responder. 

 Implementar – Consiste em traduzir o potencial da ideia inicial em algo novo e o 

lançamento no mercado.  

A implementação não é um evento isolado, pois exige atenção a outras quatro fases: 

aquisição de conhecimento para possibilitar a inovação, execução do projeto sob condições de 

imprevisibilidade, lançamento da inovação no mercado e gerenciamento do processo, 

sustentabilidade de adoção e uso da inovação a longo prazo. Portanto, as organizações têm a 

oportunidade de apreender com o processo do ciclo da inovação. 

O processo da inovação inicia com o levantamento de várias oportunidades de melhoria. 

Estas podem estar relacionadas à tecnologia, mercado, comportamento competitivo, mudanças 

nas políticas ou no ambiente regulador, novas tendências sociais, etc. e podem vir do ambiente 

interno ou externo da organização (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

Nesse caso, analisa-se a inovação na estrutura, no modelo e nos processos da Estratégia 

de Gestão de Pessoas de uma organização cooperativa para identificar se a inovação em Gestão 

Estratégica de Pessoas contribui para a obtenção de Vantagem Competitiva. Para isso, adota-se 

a metodologia descrita na seção seguinte. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Para melhor entendimento sobre o processo de pesquisa, este capítulo apresenta os 

principais procedimentos metodológicos aplicados neste estudo e procura justificar de forma 

detalhada a escolha metodológica, os procedimentos e os métodos aplicados na pesquisa. 

 

3.1 A pesquisa 

 

A pesquisa científica pode ser definida como um conjunto de procedimentos lógicos e 

sistemáticos que têm como objetivo contribuir para a evolução do conhecimento e a solução de 

problemas, por intermédio do emprego de processos científicos. Uma pesquisa se desenvolve 

por um processo contínuo de várias fases: inicia-se com a elaboração do problema até chegar à 

apresentação e análise dos dados (GIL, 2008; CERVO, BERVIAN, 2005). 

Assim, uma pesquisa se inicia com um questionamento, uma dúvida para a qual se quer 

buscar uma resposta, um conhecimento. O conhecimento científico, segundo Fonseca (2002), 

é elaborado pela investigação científica, de acordo com os seus métodos. Resultante do senso 

comum, o conhecimento científico tem origem nos procedimentos de verificação baseados na 

metodologia cientifica. O método científico permite a elaboração de conceitos de uma realidade 

que se deseja verdadeira e impessoal, passível de ser testada. À vista disso, o conhecimento 

científico é uma verdade provisória, uma vez que pode ser posto em prova de forma contínua, 

reformulado e enriquecido por outros pesquisadores.  

 

3.2 Métodos 

 

A pesquisa em ciências sociais, conforme as abordagens metodológicas que englobam, 

pode ser classificada em dois tipos: pesquisa qualitativa ou quantitativa. O método qualitativo 

é focado na mensuração de fenômenos, já o método quantitativo caracteriza-se pelo emprego 

da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas 

por meio de técnicas estatísticas, e evita distorções de análise e interpretações, possibilitando 

uma margem de segurança quanto às interferências. A pesquisa qualitativa pode ser qualificada 

como o experimento de uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentados pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas 

de qualidades ou comportamentos (RICHARDSON, 2008). 
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 Os aspectos eficazes da pesquisa qualitativa consistem na escolha adequada de 

procedimentos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes 

perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas, como parte do 

processo de produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos, que se 

tornaram o ponto de referência para a verificação da adequação de ideias e de questões para a 

investigação empírica. A pesquisa qualitativa leva em consideração que os pontos de vista e as 

práticas no campo são diferentes devido às diversas perspectivas e contextos sociais a elas 

relacionados (FLICK, 2004).  

Já os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como 

parte explícita da produção de conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma 

variável a interferir no processo. Para a realização deste trabalho, optou-se pelo método 

qualitativo, por intermédio do estudo de caso como método de pesquisa. Foi construída uma 

estrutura de estudo de caso único, conforme a proposta de Yin (2015) para investigar um 

fenômeno contemporâneo em profundidade, inserido em seu contexto de vida real. 

 

3.3 O Estudo de Caso como Método de Pesquisa 

 

O estudo de caso como método de pesquisa é usado em muitas situações para contribuir 

com o conhecimento dos fenômenos políticos, sociais, organizacionais, grupais e individuais. 

Naturalmente, o estudo de caso é um método de pesquisa comum em várias ciências sociais 

(YIN, 2015). 

De acordo com este autor, indiferentemente do campo de interesse, a necessidade 

caracterizada da pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais 

complexos e permite focar um caso e reter perspectiva holística do campo social. Para articular 

os pressupostos teóricos com os dados de estudo da pesquisa, o método escolhido foi o estudo 

de caso.  

São vários os métodos de pesquisa e cada um representa diferentes opções de pesquisar, 

diferentes maneiras de coletar e analisar a evidência empírica, seguindo a sua própria lógica e 

seus procedimentos. Por conseguinte, cada um apresenta suas próprias vantagens e 

desvantagens. Para este estudo, foi escolhido o estudo de caso como método de verificação 

empírica para verificar um fenômeno atual em profundidade, inserido em seu contexto de vida 

real. Ou seja: identificar as diretrizes estratégicas da organização cooperativa, identificar as 

práticas de inovação na Gestão Estratégica de Pessoas da organização cooperativa, analisar as 

políticas e práticas de Gestão de Pessoas, analisar na cadeia de valor da organização cooperativa 
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a inovação na Gestão Estratégica de Pessoas e a sua relação com a Vantagem Competitiva. A 

revisão teórica procurou reforçar o objeto de estudo. 

 

3.4 Critérios para a Escolha do Caso 

 

Para definir o caso a ser estudado, este trabalho intenciona buscar referências em estudos 

sobre Vantagem Competitiva, inovação e Gestão Estratégica de Pessoas. A afirmativa “O 

capital intelectual é o maior ativo das organizações” está se tornando um clichê nas 

apresentações de diretrizes estratégicas no mundo empresarial. No campo da inovação, esse 

tema é de fundamental importância. Está claro, a partir de pesquisas na área de Psicologia, que 

todo ser humano nasce com a aptidão de encontrar e resolver problemas complexos, e, quando 

tal comportamento criativo pode ser aplicado entre um grupo de pessoas com diferentes 

habilidades e perspectivas, coisas extraordinárias são alcançadas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 

2008). 

A escolha da organização a ser estudada foi intencional e de conveniência por se tratar 

de uma cooperativa que se imagina ter uma Gestão Estratégica de Pessoas inovadora e atuante. 

A organização cooperativa estudada tem como objetivo reforçar a profissionalização dos 

associados e colaboradores; levar mais qualidade de vida às pessoas por meio da geração de 

emprego e renda; melhorar o atendimento aos clientes; e contribuir com o desenvolvimento 

regional, por intermédio de um crescimento integrado.  

Foi com esse propósito que a cooperativa foi a primeira empresa do setor agroindustrial 

do país a assumir compromisso com a ONU, no ano de 2004, de contribuir com os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, que, no Brasil, foram caracterizados como 8 Jeitos de Mudar 

o Mundo. Na ocasião, a cooperativa criou o seu primeiro propósito estratégico, o Projeto DNA 

Copacol 1/40/5, que contribuiu para nortear seu aumento no faturamento, a recuperação de 40 

rios e o desenvolvimento de projetos sociais envolvendo associados, colaboradores e estudantes 

até o fim do ano de 2008, quando completou 45 anos.  

Além disso, a organização cooperativa possui uma característica empreendedora e 

aposta no desenvolvimento das pessoas como forma de alcançar seu propósito estratégico. 

Esses são alguns dos motivos, entre outros, que motivaram a escolha da organização 

cooperativa para a realização deste estudo. 

 

3.5 Coleta da Evidência do Estudo de Caso 

De acordo com Yin (2015), a evidência do estudo de caso pode vir de várias fontes: 

documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, entre outras. Cada fonte 



43 

 
 

está associada com uma série de dados ou evidências. O estudo se inicia com a elaboração da 

estrutura do estudo de caso, pois este orienta o pesquisador com relação à coleta de evidências 

e garante a confiabilidade da pesquisa.  

O estudo de caso escolhido como estratégia de pesquisa para esta dissertação visa buscar 

o entendimento sobre a inovação em Gestão Estratégica de Pessoas como fonte de Vantagem 

Competitiva de organizações cooperativas. Para isso, foram definidos os objetivos e as questões 

norteadoras da pesquisa a serem respondidas.  

Para responder ao questionamento central da pesquisa, elaboraram-se cinco questões 

que foram devidamente exploradas no estudo de caso, formando a base do roteiro das 

entrevistas semiestruturadas conduzidas com os gestores das áreas de negócios, assessores da 

diretoria e líderes do DGP da organização cooperativa em estudo. 

Na realização deste trabalho, optou-se pela escolha de diferentes fontes, pois isso ajuda 

a minimizar os pontos fracos de cada uma e dá sustentação à triangulação dos achados. A coleta 

de evidências sobre inovação, práticas, políticas e ações de Gestão de Pessoas e Vantagem 

Competitiva inicia-se com a pesquisa semiestruturada com os gerentes das áreas de negócio, 

assessores da diretoria e as lideranças do DGP.  

O objetivo da entrevista semiestruturada com os gerentes de negócio e assessores da 

diretoria é identificar e compreender as diretrizes estratégicas, a estratégia e o propósito 

estratégico da organização, é evidenciar a relação entre a Estratégia de Gestão de Pessoas (EGP) 

com a estratégia corporativa e a Vantagem Competitiva. 

Já o objetivo da entrevista com as lideranças do DGP é identificar e compreender a 

estrutura organizacional, o modelo da EGP adotado pela organização e evidenciar se houve 

inovação na EGP e se ela está contribuindo na obtenção de Vantagem Competitiva. Procura, 

ainda, compreender se os processos estão integrados e se as políticas e as ações de Gestão de 

Pessoas se relacionam com a estratégia organizacional, para uma possível obtenção de 

Vantagem Competitiva.  

Para evidenciar o desempenho da organização cooperativa estudada, foi realizada uma 

pesquisa na Ocepar com seis cooperativas do estado do Paraná que atuam no mesmo segmento 

da cooperativa estuda, ou seja, no ramo agropecuário, e possuem frigorífico de aves. 

A análise documental foi realizada nos documentos fornecidos pela organização 

cooperativa estudada. Dentre eles, destacam-se: Políticas de GP, Instrução Administrativa (IA), 

Procedimento Padrão Operacional (PPO), Caderno de Evidências e Grupo de Processos GP, 

sendo 20 processos macro, entre eles alguns estratificados em microprocessos, totalizando 55 

processos e projetos corporativos. Também foram disponibilizados para análise o mapa 
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estratégico e o painel de indicadores do Balanced Scorecard (BSC) utilizado na gestão de 

performance da organização cooperativa estudada. O quadro 2 apresenta a descrição das etapas 

da pesquisa. 

 

Quadro 2 – Estrutura da pesquisa 
 

ESTRUTURA DA PESQUISA 

MÉTODO FONTE OBJETIVO DADOS OBSERVAÇÕES 

Entrevista 

semiestruturada 

Gerentes de 

negócios e 

assessores da 

diretoria 

 > Identificar as diretrizes e a estratégia 

organizacional 
 A estratégia, os 

objetivos 

estratégicos e a 

percepção dos 

gestores 

Apêndice I > Evidenciar a relação entre a EGP com a 

estratégia corporativa e Vantagem 

Competitiva 

Líderes de 

Gestão de 

Pessoas 

> Identificar e compreender a estrutura 

organizacional do DGP As diretrizes 

estratégicas 

organizacionais e da 

Estratégia de Gestão 

de Pessoas, a 

estratégia 

organizacional e a 

Estratégia de Gestão 

de Pessoas, os 

objetivos 

estratégicos e os 

objetivos 

estratégicos de 

Gestão de Pessoas, 

Indicadores e  

políticas, práticas e 

ações da Estratégia 

de Gestão de 

Pessoas 

Apêndice II 

> Evidenciar o modelo da EGP adotado 

pela organização cooperativa e se houve 

inovação na EGP 

 

> Compreender se os processos estão 

integrados e se as políticas e as ações de 

Gestão de Pessoas se relacionam com a 

estratégia organizacional 

> Identificar os objetivos da EGP 

> Identificar como a inovação em Gestão 

Estratégica de Pessoas pode contribuir 

para a obtenção da Vantagem Competitiva 

na organização cooperativa 

> Identificar as práticas de inovação em 

Gestão de Pessoas da organização 

cooperativa 

> Identificar as políticas e práticas de 

Gestão de Pessoas 

 

Análise 

documental 

Documentos 

fornecidos 

pela 

organização 

cooperativa 

> Identificar as diretrizes organizacionais 

Políticas, práticas e 

ações da Estratégia 

de Gestão de 

Pessoas 

 

> Identificar o propósito e os objetivos 

estratégicos 

> Analisar na cadeia de valor da 

organização cooperativa a inovação na 

Gestão Estratégica de Pessoas 

> Identificar e compreender a estrutura 

organizacional 

> Identificar as políticas e práticas de 

Gestão de Pessoas 

Pesquisa Ocepar 

> Identificar o desempenho da organização 

cooperativa em relação às demais do 

mesmo segmento 

Resultado das 

cooperativas e 

indicadores 

Apresentação 

dos resultados 

encontrados 

Observação 

direta 

Todas as 

fontes 

> Buscar evidências documentais e 

comportamentais 

Análise sobre os 

resultados 

encontrados 

Visita in loco 

Análise dos 

resultados 

Todas as 

fontes 

> Confirmar e compreender as evidências 

e as relações identificadas  

Qualificar os 

achados 

Apresentação 

dos resultados 

encontrados 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 
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3.6 Análise da Evidência dos Dados 

 

A estratégia analítica geral é a melhor preparação para a condução da análise do estudo 

de caso. Yin (2015) afirma que o propósito da estratégia analítica é conectar os dados do estudo 

de caso a conceitos de interesse, para que estes forneçam uma orientação na análise dos dados. 

O autor orienta que, independentemente da estratégia escolhida, deve-se considerar utilizar uma 

das cinco técnicas analíticas: combinação de padrão, construção de explicação, análise de séries 

temporais, modelos lógicos e sínteses cruzadas dos casos.  

Entre as cinco sugeridas por Yin (2015), optou-se por utilizar a técnica de modelos 

lógicos, que consiste em combinar eventos empiricamente observados com eventos 

teoricamente previstos. Conceitualmente, pode-se considerar, portanto, a técnica de modelos 

lógicos como outra técnica de combinação de padrão. 

Portanto, conforme sugerido pelo autor, o modelo lógico pode ser aplicado em diversas 

situações. Neste estudo de caso, ele foi aplicado em uma mudança organizacional ou, pode-se 

considerar, na inovação da estrutura organizacional, dos processos e das políticas de Gestão 

Estratégica de Pessoas da organização cooperativa estudada. Para evidenciar a inovação na 

Gestão Estratégica de Pessoas, compara-se o modelo utilizado pela organização cooperativa 

como os modelos de Ulrich (2011) e de Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006). 

Também foi realizada análise do conteúdo nos achados coletados, por meio das 

entrevistas e análise documental. A análise de conteúdo é uma técnica para estudar a 

comunicação de maneira sistemática e objetiva. Ela busca a essência de um texto nos detalhes 

das informações. Segundo Bardin (2006), a análise do conteúdo é um conjunto de ferramentas 

de cunho metodológico em constante aprimoramento, que se aplicam a discursos extremamente 

diversificados. Sendo assim, a análise de conteúdo configura-se como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens. 

 

3.7 Confiabilidade e Limitações da Pesquisa 

 

As limitações do estudo de caso como método de pesquisa estão diretamente 

relacionadas ao fenômeno estudado, que não pode ser generalizado para outros casos. Neste 

trabalho, foi utilizada a estrutura proposta por Yin (2015), com o objetivo de garantir sua 

legitimidade do construto e credibilidade. O estudo foi realizado em uma organização 

cooperativa, mais especificamente no seu Departamento de Gestão de Pessoas. 
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4. ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

De forma geral, o caso estudado é apresentado de modo específico abrangendo uma 

visão ampla da organização cooperativa, sua estrutura organizacional, o propósito estratégico e 

a estratégia da organização, a Estratégia de Gestão de Pessoas, suas políticas e suas práticas. O 

conteúdo do caso foi elaborado a partir de dados primários (entrevistas e observações diretas) 

e de dados de várias fontes secundárias, incluindo livros e documentos fornecidos pela 

organização cooperativa estudada. 

 

4.1 Caso da Organização Cooperativa 

 

A Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol) é uma sociedade cooperativa de 

natureza civil e responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, dotada de personalidade de 

direito privado. A cooperativa é regida pelas disposições do Código Civil, pela legislação 

específica, pelas normas adotadas pelo sistema cooperativista e por estatuto social (VACARI, 

2015). 

 

4.1.1 História da Cooperativa 

 

A Copacol é uma cooperativa localizada na região oeste do Paraná, fundada em 23 de 

outubro de 1963 pelo padre Luís Luise e mais 32 agricultores. Atua na produção agrícola, 

avicultura, piscicultura, suinocultura e bovinocultura de leite (VICENTE, 2012). 

Hoje, a avicultura é a atividade que mais se destaca na Copacol. Além de contribuir com 

60% do faturamento da cooperativa, o sistema oportuniza emprego e renda para famílias de 

vários municípios da região, bem como para famílias de associados que atuam na integração. 

Com mais de 5,2 mil associados e 8,8 mil colaboradores, a cooperativa abate, atualmente, mais 

de 330 mil aves em seu abatedouro em Cafelândia e aproximadamente 42 toneladas de tilápia 

ao dia (VACARI, 2014). 

O objetivo da organização cooperativa estudada é reforçar a profissionalização dos 

associados e colaboradores, levar mais qualidade de vida às pessoas por meio da geração de 

emprego e renda, melhorar o atendimento aos clientes e contribuir com o desenvolvimento 

regional, por meio de um crescimento integrado. Tem como missão: “Desenvolver ações de 

cooperação no agronegócio, buscando continuamente a excelência dos produtos e serviços, 

proporcionando satisfação aos clientes e gerando renda e bem-estar aos associados, 
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colaboradores e parceiros”. Sua visão é: “Ser reconhecida como uma das melhores cooperativas 

agroindustriais brasileiras” e seus valores são: “Ética, lealdade, honestidade, respeito às 

diferenças, responsabilidade e cooperação” (COPACOL, 2015b). 

Com esse objetivo, desde 2004, a cooperativa adotou planejar o seu futuro mediante a 

utilização de propósitos estratégicos. Foi quando criou o seu primeiro propósito estratégico: o 

projeto DNA Copacol 1/40/5, que contribuiu para nortear seu aumento no faturamento, a 

recuperação de 40 rios e o desenvolvimento de projetos sociais envolvendo associados, 

colaboradores e estudantes até o fim do ano de 2008, quando completou 45 anos. 

Ao longo de sua história, a cooperativa vem ampliando seus negócios em busca da 

sustentabilidade. No fim de 2008, após ter alcançado todas as metas do seu primeiro propósito 

estratégico, a Copacol criou um novo propósito estratégico, que serviu como um direcionador 

para o período de 2009 a 2013: o Copacol GPS 2/5/25. Nele, a Copacol traçou metas de 

crescimento em cinco anos, considerando três pontos centrais: Geração de Receitas, com meta 

de alcançar R$ 2 bilhões em faturamento; Produtividade, com meta de obter a rentabilidade de 

5%; e Sustentabilidade, com a meta de capacitar e treinar 25 mil participantes em programas de 

desenvolvimento (VACARI, 2013). 

Para dar continuidade a esse crescimento integrado e trabalhando com afinco e 

dedicação na melhoria contínua da gestão, visando a um futuro de crescimento e sustentação 

para toda a região, foi definido o terceiro propósito estratégico em 2014, o Copacol 4x4, que 

visa aumentar o faturamento da cooperativa para R$ 4 bilhões e promover 4 projetos de 

desenvolvimento para associados, colaboradores, comunidade e meio ambiente até 2018 

(VICENTE, 2012). 

Nesse processo, a diretoria e os gestores, em conjunto com a supervisão do DGP da 

Copacol, que atua como uma área de apoio, perceberam uma grande oportunidade de melhoria 

e inovação e optaram por transformar essa área. O projeto contemplou a criação de uma nova 

estrutura organizacional, moderna e otimizada, com um novo modelo de operação e gestão. 

 O projeto se iniciou com um diagnóstico para evidenciar os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria, a fim de estabelecer planos de desenvolvimento, levantar 

contribuições para o crescimento sustentável da Copacol, por meio do desenvolvimento do 

novo modelo de Gestão de Pessoas, e avaliar as informações que pudessem contribuir para 

concretizar o desenvolvimento de uma EGP. 
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4.1.2 Diretrizes Organizacionais 

 

No ano de 2001, durante as comemorações do 38.º aniversário, a Copacol lançou o 

Projeto Integração. Vários programas, concursos e treinamentos foram realizados com o 

objetivo de divulgar essa nova fase voltada para a valorização do ser humano, em que a família 

foi inserida em todos os eventos e atividades da cooperativa. 

A diretoria instituiu o concurso Integração da Família Copacol, que teve como resultado 

a criação de um novo slogan institucional: “Integrando valor à vida”. Com base no slogan, na 

vocação e na razão de existir da cooperativa, foi criado a sua missão, norteando todas as suas 

estratégias. 

Para chegar ao posicionamento atual com uma marca forte e confiável, a cooperativa 

investiu e acreditou no potencial do nome Copacol. Além dos certificados de qualidade 

internacionais, profissionalização dos produtores e colaboradores, melhores resultados 

zootécnicos e produção de carne de frango de qualidade, era preciso comunicar essa qualidade. 

Assim, a jornada foi longa, desde quando usava o tradicional símbolo da corrente e dos 

pinheiros, que traduzia as origens do cooperativismo, passou por várias mudanças, como alguns 

slogans específicos para cada logomarca. O primeiro slogan, “União, trabalho e 

desenvolvimento”, passou para “Elo de integração”, depois para “Integrando valor à vida”, que 

mudou para “O mundo do frango” e, atualmente, é “Apaixonados por sabor”. 

Em 2014, na revisão das diretrizes estratégicas, houve atualizações:  

 Na missão – “Desenvolver ações de cooperação no agronegócio, buscando continuamente a 

excelência de seus produtos e serviços, proporcionando satisfação aos clientes e gerando 

renda e bem-estar aos associados, colaboradores e parceiros”. 

 Na visão – “Ser referência como uma das melhores cooperativas agroindustriais brasileiras”. 

 No negócio – “Agroindústria com foco na produção de alimentos para viabilizar as 

atividades dos cooperados”.  

 E nos valores, que são praticados ao longo da história da cooperativa, desde sua fundação, 

em 1963, pois ela almeja que o relacionamento com os diversos públicos seja norteado por 

eles, os quais são disseminados para todos os colaboradores a fim de que os conheçam e 

possam vivenciá-los no dia a dia – “Ética, tomar decisões fundamentadas em uma avaliação 

de natureza ética; Lealdade, zelar pela imagem, patrimônio e marca Copacol, respeitando e 

pondo em prática sua missão, visão e valores; Honestidade, desenvolver os trabalhos com 

honestidade, respeito e transparência, prezando sempre pela veracidade das informações; 
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Respeito às diferenças, respeitar e valorizar as pessoas, independentemente da classe social, 

sexo, raça, religião, opção política, hierarquia ou por ser pessoa com deficiência; 

Responsabilidade, agir com responsabilidade no desenvolvimento dos trabalhos, nas atitudes 

e nos comportamentos praticados junto aos públicos envolvidos; e Cooperação, vivenciar o 

cooperativismo como instrumento de desenvolvimento econômico, ambiental e social, 

mediante a integração e o trabalho em equipe”. 

 

4.1.2.1 Aplicação das diretrizes estratégicas 

 

As diretrizes estratégicas são definidas e revisadas pela diretoria, gerentes e assessores 

mediante ciclos anuais de Planejamento Estratégico, com a participação dos colaboradores de 

nível técnico e administrativo. Por eles, são analisados os pontos fortes e fracos e as 

oportunidades e ameaças da cooperativa por intermédio da matriz SWOT. Esse trabalho permite 

uma análise estruturada do ambiente interno e externo e fornece subsídios importantes para os 

direcionamentos futuros da cooperativa diante de seu crescimento. Além disso, serve como 

insumo para a elaboração dos objetivos estratégicos, que é a base para a construção do Plano 

da Estratégia Corporativa, a fim de colocar em prática ações para suportar o crescimento da 

Copacol de forma sustentável. 

Para sustentar a estratégia corporativa, a Copacol possui um modelo de gestão 

representado por elementos que se relacionam de forma harmônica e está integrado a um 

ambiente que exige competências e compromisso das pessoas para gerar resultados e, 

consequentemente, alcançar a sua missão.  

A Copacol é uma cooperativa em expansão, mantendo um crescimento superior a 20% 

ao ano na última década “sobre a base”. O propósito estratégico Copacol 4x4 é um grande 

direcionador para s definição dos objetivos estratégicos até o ano de 2018, sendo: 

 Duplicar a geração de receita para R$ 4 bilhões/ano de faturamento por intermédio de: 

geração e distribuição de renda, diversificação das propriedades rurais, aumento de 

produtividade e desenvolvimento econômico e social da região. 

 E dar início a quatro grandes projetos de desenvolvimento com: novo negócio para aumentar a renda 

do associado; projeto de habitação para atender mil colaboradores; incentivo à cultura, esporte e 

educação, com a participação de 20 mil crianças e adolescentes dos municípios da região; e 

reutilização de 2 milhões de litros de água por dia. 
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O foco desse novo propósito é gerar oportunidades para os associados e colaboradores 

com força, determinação e solidez, por isso o nome é Copacol 4x4. 

Para tanto, a cooperativa conta com algumas ferramentas de apoio à eficiência de sua 

gestão, sendo: 

 Balanced Scorecard (BSC) – Contribuiu para uma visão sistêmica das estratégias da cooperativa 

em uma cadeia de causa e efeito, criando um link entre os resultados almejados com seus 

propulsores e gerando maior entendimento e sinergia de todos na organização em prol dos objetivos 

estratégicos. 

 Planejamento, Controle, Indicadores e Cobrança (Pcic) – Monitora, controla e alimenta e 

retroalimenta o sistema de planejar continuamente, visando identificar os desvios e 

estabelecer e acompanhar os indicadores que medem o desempenho e o alcance das metas. 

 Programa Estratégico de Elevação dos Resultados e Gestão dos Gastos (Perg) – Tem como 

objetivo desenvolver ações de contenção de custos, visando manter o desenvolvimento da 

cooperativa, por meio de várias ações de contenção de custos, entre elas destaca-se a 

realizada com a metodologia Strategic Sourcing. 

 

4.1.2.2 Práticas para definir, disseminar e avaliar a estratégia do negócio 

 

As estratégias de negócio são definidas por meio do Planejamento Estratégico, realizado 

anualmente durante o ciclo de planejamento e conduzido por uma equipe formada pela diretoria 

executiva, gerentes e assessores, que se reúnem de acordo com cronograma pré-definido.  

Para formular e definir as estratégias, analisam-se os cenários e é revisada a matriz 

SWOT, sendo essa a etapa principal do planejamento, que envolve a maioria dos colaboradores. 

A diretoria repassa os seus direcionadores e a equipe analisa a missão, a visão, o negócio e os 

valores da cooperativa.  

A definição da estratégia passa por uma análise de coerência e aderência, para depois 

ser elaborado o mapa estratégico com os seus objetivos, seguindo as quatro perspectivas do 

BSC. Estratégia definida, cada gestor, em conjunto com as suas equipes, é responsável por 

elaborar o seu plano de ação, que é aprovado junto à diretoria e monitorado, semanalmente, por 

meio de indicadores nas reuniões de status com as equipes e, mensalmente, apresentado para a 

diretoria executiva. Trimestralmente, a equipe de planejamento se reúne para avaliar a 

efetividade e o status do Planejamento Estratégico organizacional.  

A disseminação das estratégias é feita pelo Marketing da cooperativa, que conta com 

uma série de canais de comunicação que permitem informar todos os seus públicos, sendo 
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associados, colaboradores, clientes e comunidade em geral. Dentre os canais, destacam-se: 

revista Copacol Associado, revista Copacol Colaborador, programa de rádio Copacol, site 

Copacol, além de intranet e e-mail corporativo, fôlderes, murais informativos, quadro de avisos, 

vídeos institucionais, palestras, seminários e banners com o mapa estratégico, entregue para 

todas as lideranças em um ritual de compromisso com os objetivos estratégicos da organização. 

Esses banners são fixados em todos os departamentos, pois é uma forma de sensibilizar as 

equipes, que contribuem para o alcance dos resultados.  

Assim, as estratégias são divulgadas diária, semanal e/ou mensalmente, conforme 

análise de sua amplitude, impacto de cada canal de comunicação e o público definido a receber 

a informação.  

Para avaliar as estratégias de negócios, são realizadas reuniões trimestrais, em que a 

diretoria executiva se reúne com os gerentes e assessores para verificar o status planejado versus 

o realizado de cada ação da estratégia corporativa, possibilitando, nesse momento, novas 

tomadas de decisões diante do cenário atual.  

Para medir a satisfação, a motivação e o grau de comprometimento de seus 

colaboradores, a Copacol também realiza anualmente a Pesquisa de Clima Organizacional, que, 

além de avaliar a internalização das estratégias, também identifica e desencadeia ações na busca 

de melhoria, bem como disponibiliza um canal de comunicação direto com os colaboradores, 

por intermédio da Ouvidoria Interna. 

 

4.1.2.3 Comunicação da estratégia aos colaboradores 

 

Anualmente, a diretoria executiva reúne todas as lideranças para oficializar a entrega do 

Planejamento Estratégico. Nesse ritual, as lideranças recebem das mãos da diretoria um banner 

com o mapa estratégico, contendo as diretrizes e objetivos estratégicos distribuídos nas quatro 

perspectivas do BSC, em uma lógica de causa e efeito, permitindo, assim, a visualização e 

operacionalização das estratégias por todos da organização. De posse desse banner e de todas 

as informações, cada gestor assume o compromisso de comunicar e disseminar as estratégias a 

todos os seus liderados. 
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Figura 4 – Mapa estratégico da cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Copacol (2015b). 
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As estratégias também são comunicadas em reuniões específicas, nas quais os líderes as 

informam aos seus liderados, apresentando detalhadamente o propósito estratégico da Copacol. 

Com isso, o colaborador percebe qual é o seu papel no alcance das metas e dos objetivos 

organizacionais. Os banners contendo as estratégias atualizadas estão afixados em todas as 

áreas de negócio da cooperativa.  

Com o objetivo de intensificar ainda mais a comunicação da estratégia, todos os 

programas de capacitação e desenvolvimento de colaboradores contemplam o módulo 

Cooperativismo e Cultura Organizacional, com conteúdo sobre a história, missão, visão, valores 

e o propósito estratégico da cooperativa.  

A Copacol possui uma Assessoria de Imprensa e Marketing, em que uma das vertentes 

é a comunicação interna. Para melhorar a comunicação interna, foi formada uma equipe de 

Endomarketing, composta por jornalistas, publicitários e profissionais de eventos, que 

contribuem para levar informação aos colaboradores.  

São utilizadas várias ferramentas de comunicação para levar informação: revista 

bimestral para colaborador; programa de rádio diário para colaborador, a Rádio Indoor; site 

para colaboradores, incluindo exclusivamente a intranet para consultas de informações 

específicas e acesso às informações gerais da cooperativa; informativo on-line mensal; e-mails 

corporativos; redes sociais; murais nas unidades e postos de trabalho; painel eletrônico no 

abatedouro de aves. 

Todas as comunicações são definidas em conjunto entre as áreas envolvidas e a área de 

Assessoria de Imprensa e Marketing, de forma que essa equipe multidisciplinar possa encontrar 

as melhores maneiras, ferramentas e períodos para que a comunicação ocorra de maneira 

estruturada e assertiva.  

Para as lideranças, da mesma forma, existem reuniões semanais, reuniões de gerentes e 

reuniões de indicadores de áreas, incluindo a participação de supervisores, em que são 

apresentadas, discutidas e compartilhadas as ações que as áreas estão realizando. Após essas 

reuniões, as lideranças replicam as informações com seus liderados.  

Todas as informações divulgadas nos veículos de comunicação da Copacol são 

alinhadas com a diretoria executiva e demais gerências, sem perder velocidade e qualidade. 

Para isso, as pautas e informações são discutidas informalmente no dia a dia e formalmente em 

reuniões oportunas, como reuniões de gerentes, ou reuniões específicas de planejamento 

estratégico ou voltadas a ações que mereçam uma comunicação mais elaborada.  
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O objetivo da comunicação é aproximar os colaboradores da cooperativa e esta dos 

colaboradores, tornando ambos uma só família que busca o crescimento integrado e que está 

alicerçada na transparência e na verdade.  

 

4.1.2.4 Definição das metas 

 

Há mais de dez anos, a Copacol vem trabalhando com planejamento de médio prazo 

contendo metas organizacionais, grupais e individuais. Isso teve início com o lançamento do 

seu primeiro propósito estratégico, o DNA Copacol 1/40/5, com a meta de dobrar o seu 

faturamento, ou seja, 1 bilhão de faturamento, reflorestar 40 rios com mata ciliar e inserir 5 mil 

crianças em projetos sociais até o fim de 2008, do qual todas as metas foram alcançadas.  

 

Figura 5 – Propósito estratégico DNA Copacol 1/40/5 | Período: 2004-2008 

 

 
Fonte: Copacol (2004). 

 

Na busca pelo crescimento sustentável, continuou investindo em projetos e, cinco anos 

depois, deu sequência com o propósito Copacol GPS 2/5/25, com meta de dobrar o faturamento 

novamente, alcançando 2 bilhões de faturamento, ter 5% de rentabilidade e incluir 25 mil 

pessoas em programas de desenvolvimento. Encerrado em 2013, no cinquentenário da 

cooperativa, o propósito teve sucesso em todas as metas.  
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Figura 6 – Propósito estratégico DNA Copacol GPS 2/5/25 | Período: 2009-2013 

 

 
 

Fonte: Copacol (2009). 

 

Com a participação do conselho de administração e de lideranças de todos os setores, 

em 2014, um novo propósito estratégico foi lançado: o Copacol 4x4. A cooperativa estabeleceu 

a meta de alcançar 4 bilhões de faturamento e implantar quatro projetos de desenvolvimento 

nos próximos cinco anos.  

 

 

Figura 7 – Propósito estratégico DNA Copacol 4x4 | Período: 2014-2018 

 
 

Fonte: Copacol (2014). 
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Desse modo, a cooperativa define metas organizacionais que desencadeiam uma série 

de objetivos estratégicos, segmentados por área de negócio com planos de ação especificando: 

o que, quando, onde, quem e o prazo de início e término para cada ação. Assim, todos os 

colaboradores conseguem visualizar e entender qual é o seu papel no cumprimento do propósito 

estratégico organizacional. 

 

4.1.3 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional da Copacol é uma estrutura funcional, do tipo tradicional, 

que agrupa funções da mesma natureza. A estrutura enfatiza controle e autoridade dentro de 

cada função, que é uma forma lógica e simples de organização, permite o desenvolvimento de 

competências, com alta especialização, e possibilita atribuir responsabilidades, conforme pode 

ser visto no organograma a seguir. 
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Figura 8 – Organograma da estrutura organizacional da cooperativa estudada 
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Fonte: Copacol (2016). 

 

 

 

A estrutura organizacional da cooperativa contempla a Assembleia geral, órgão máximo 

da cooperativa, formado por todos os associados. A Assembleia Geral Ordinária é realizada 

anualmente, no primeiro trimestre que suceder o término do exercício social.  
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O Conselho Fiscal é formado por associados eleitos anualmente na Assembleia Geral 

Ordinária, e lhe compete exercer assídua e minuciosa fiscalização das operações, atividades e 

serviços da cooperativa. Compete ao Conselho de Administração, observados os poderes e 

limites da lei e do estatuto, o exercício dos atos necessários à ampla e plena administração da 

cooperativa e ao seu funcionamento regular. Os Comitês Educativos abrangem todas as 

categorias de associados, atendendo, preferencialmente, à sua participação socioeconômica na 

cooperativa. A Diretoria Executiva é um órgão executor da administração da cooperativa, 

respeitadas as atribuições privadas do Conselho de Administração (VACARI, 2015). 

Assim é formada a governança corporativa da cooperativa, formada por associados 

eleitos pelo voto na Assembleia Geral, realizada anualmente ao fim do exercício. 

O organograma contempla ainda os cargos de colaboradores contratados para as funções 

de comando, execução e staffs. A estrutura de cargos é formada por quatro níveis hierárquicos 

sendo: gerentes de negócios e assessores, subordinados à diretoria executiva; gerentes de 

unidades; supervisores; encarregados e coordenadores.  

 

4.2 Departamento de Gestão de Pessoas 

 

O Departamento de Gestão de Pessoas está integrado à Gerência Administrativa e tem 

como missão “Contribuir com o desenvolvimento da cooperativa, mediante uma política de 

Gestão de Pessoas focada em resultados e na filosofia cooperativista”, como visão “Ser 

reconhecido como desenvolvedores e orientadores de soluções inovadoras nas melhores 

práticas de Gestão de Pessoas” e como negócio “Desenvolver, implementar e concretizar 

políticas e práticas de Gestão de Pessoas alinhadas às estratégias da cooperativa”. 

No ano 2000, o DGP adotou o Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas (PEGP) 

e, desde 2009, elabora seu planejamento baseado na metodologia BSC. O PEGP consiste no 

processo de alinhamento das ações ao Planejamento Estratégico da Copacol por meio das 

políticas e dos programas estratégicos do departamento, visando atender às necessidades da 

organização. Esse planejamento busca formas/métodos de atingir objetivos específicos rumo à 

execução das metas da cooperativa. 

Os objetivos estratégicos do DGP são suprir a demanda de colaboradores da cooperativa 

(atração, retenção, desenvolvimento e reconhecimento) e fortalecer a cultura de gestão 

integrada (pessoas, processos, indicadores e resultados). 
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4.2.1 Estrutura Organizacional DGP 

 

Assim como a estrutura organizacional da Copacol, a estrutura do DGP também é uma 

estrutura funcional, do tipo tradicional, e agrupa funções da mesma natureza, destacando o 

controle e a autoridade dentro de cada função e possibilitando atribuir responsabilidades. 

É formada por dois níveis hierárquicos e departamentalizada por setores, conforme 

figura 9. 

 

Figura 9 – Organograma da estrutura organizacional do DGP da cooperativa estudada 

 
Fonte: Copacol (2010). 

 

 

O DGP, responsável por supervisionar e coordenar as políticas de Gestão de Pessoas da 

cooperativa, tem seus procedimentos de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária e 

faz o desenvolvimento do quadro funcional objetivando qualificação e excelência, como 

alicerce às metas da cooperativa. 

 A EGP é responsável por promover o alinhamento das estratégias de Gestão de Pessoas 

com as estratégias corporativas, avaliando os direcionadores e necessidades de cada negócio da 

cooperativa, a fim de possibilitar o aprimoramento, remodelagem e implementação de novos 

programas, práticas, políticas e processos.  

O Centro de Operações (CO) e o Centro de Soluções (CS), sob a responsabilidade de 

encarregados de Gestão de Pessoas, são responsáveis por orientar e coordenar as ações e 

subordinados dos processos de Gestão de Pessoas, a fim de atender às demandas da cooperativa 

relativas a administração de pessoal, atração, recompensa e desenvolvimento organizacional. 

A Parceria com o Negócio (PN) é responsável por atuar nas áreas de negócio a fim de 

identificar e antecipar as necessidades do negócio, traduzindo-as em demandas e EGPs e 
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atuando de maneira proativa, para agregar conhecimentos e soluções às áreas da Copacol em 

assuntos relacionados a pessoas. 

 

4.2.2 Estratégia de Gestão de Pessoas da Organização Cooperativa 

 

A EGP tem como objetivo suprir a demanda de colaboradores da cooperativa e fortalecer 

a cultura de gestão integrada (pessoas, processos, indicadores e resultados), bem como busca 

promover o alinhamento das políticas e práticas de GP com a estratégia da cooperativa para 

contribuir no alcance das metas e objetivos estratégicos organizacionais. Na EGP, está 

contemplado o PEGP, baseado na metodologia BSC.  

O modelo da EGP possui seis direcionadores-chave que orientaram a construção do 

modelo de operação. Esses direcionadores pretendem levar o DGP à visão futura de EGP, 

conforme figura 10: 

 

Figura 10 – Direcionadores-chave da EGP da cooperativa estudada 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor (COPACOL, 2012).  

 

Com intuito de buscar maior sinergia entre os processos, ampliar a visão estratégica, 

fortalecer o relacionamento com as áreas de negócios e contribuir com a estratégia da 

cooperativa, foi implementado o projeto de transformação do DGP,  que contemplou a criação 

de uma estrutura organizacional moderna e otimizada, com um novo modelo de gestão e 

operação, conforme figura 11. 
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Figura 11 – Modelo de EGP da cooperativa estudada 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor (COPACOL, 2012).  

 

 

A EGP é responsável por promover o alinhamento das estratégias do DGP com as 

estratégias da cooperativa, avaliando os direcionadores e necessidades do negócio. Essas ações 

contribuem com o aprimoramento, remodelagem e implementação de novos programas, 

políticas, práticas e processos de Gestão de Pessoas. A EGP também busca centralizar as 

informações e gestão dos projetos e programas sociais e de qualidade de vida da organização, 

alinhando a sua finalidade à estratégica da cooperativa (COPACOL, 2015). 

O setor de PN atua de forma estratégica, entendendo às necessidades dos clientes 

internos e alinhando-as com o CS e o CO, e tem as seguintes responsabilidades: ser o 

interlocutor entre assuntos relacionados à GP e às demandas dos gestores das áreas de negócio; 

participar do processo de planejamento estratégico das áreas de negócio, fornecendo insumos 

para assuntos ligados à GP; identificar necessidades e oportunidades de melhoria nas áreas de 

negócio; promover parceria com o CS e o CO a fim de desenvolver intervenções que visem 

melhorar o desempenho das áreas de negócio; atuar como guardião dos valores, processos e 

políticas corporativas de Recursos Humanos na atuação junto às unidades; facilitar a execução 

das atividades ligadas à GP junto às áreas de negócio; identificar necessidades e oportunidades 

de reestruturação das áreas de negócio, em alinhamento com o processo da estrutura 

organizacional (COPACOL, 2015).  

O CS é responsável por desenvolver, executar e entregar os serviços voltados à Gestão 

de Pessoas, em conjunto com a PN, alinhando as necessidades das áreas. Atividades do CS: 
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fornecer produtos especializados para as áreas de negócio conforme demanda da PN; fornecer 

suporte à PN, realizando a execução e o acompanhamento dos processos de RH; desenvolver 

produtos e serviços aos colaboradores, considerando o planejamento estratégico da empresa, 

das áreas de negócio e da área de GP; criar e rever processos e políticas que busquem inovações, 

bem como elaborar e implantar programas de RH de modo a atender aos requisitos particulares 

da cooperativa; acompanhar, junto à PN, as ações implementadas e avaliar a sua eficácia e 

efetividade (COPACOL, 2015). 

 

4.2.3 Entrevista com os Líderes de Gestão de Pessoas da Cooperativa 

 

 A pesquisa foi realizada com uma amostra intencional de três líderes responsáveis pelas 

áreas do DGP que contemplam todos os seus processos. As entrevistas contribuíram para 

identificar as diretrizes, a estratégia organizacional do DGP e da cooperativa, evidenciar a 

integração dos processos e verificar se as políticas e as ações de GP se relacionam com a 

estratégia organizacional. São líderes que atuam há vários anos na cooperativa e com vasta 

experiência em GP, conforme descrito no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Perfil dos líderes de Gestão de Pessoas 

 
 

Fonte: Copacol (2015a). 

 

Segundo o Líder 1, o planejamento estratégico do DGP é “construído de acordo com o 

planejamento estratégico maior, o propósito estratégico da cooperativa. Todos os processos do 

DGP estão muito alinhados aos objetivos estratégicos da cooperativa”.  

Ao ser questionado sobre as principais inovações que ocorreram nos processos que estão 

sob a sua responsabilidade, ele respondeu: “Ocorreram diversas inovações e há vários projetos 

que foram desenvolvidos no processo de transformação, como o plano de carreira, o plano de 

sucessão, a estruturação da gestão por competências no sistema de GP, a gestão do 

conhecimento, o portal do colaborador, o Programa de Desenvolvimento de Gestores (PDG) e 

NOME CARGO
ÁREA DE 

NEGÓCIO

TEMPO DE  

CASA 

(ANO)

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

Pós em Desenvolvimento Gerencial

Pós em Gestão de Pessoas

Pós em Direito do Trabalho

MBA em Gestão de Cooperativas

Pós em Liderança e Gestão

MBA em Gestão de Cooperativas

Técnico em Contabilidade MBA em Gestão de Cooperativas

Administração Pós em Liderança e Gestão
Líder - 3 Encarregado Gestão de Pessoas DGP 30

Administração

Líder  - 2 Encarregado Gestão de Pessoas DGP 20 Administração

20

Pedagogia

Líder - 1 Encarregado Gestão de Pessoas DGP
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o Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL), entre outros. E isso tudo está 

contribuindo para que a cooperativa alcance os seus objetivos estratégicos”. 

Quando perguntado se acreditava que houve inovação nos últimos anos no DGP, o 

entrevistado disse: “Sim, com certeza uma das inovações foi a criação da área de PN, do CO e 

do CS, dando toda a assistência às áreas de negócio”. 

De acordo com o entrevistado, o DGP já estava com processos bem estruturados, 

consolidados e em andamento para atender às demandas da cooperativa, mas com a 

transformação do DGP eles inovaram em vários aspectos, tanto nos processos como no modelo 

de atuação e, principalmente, na estrutura organizacional, na qual os processos que não eram o 

“core” deixaram de ser responsabilidade do DGP, o que fez, a partir daí, o foco principal passar 

a ser a GP. 

Com inovação na estrutura organizacional do DGP foi possível ter alguém de Gestão de 

Pessoas nas áreas de negócio, apoiando e buscando demandas para a atuação do DGP. Antes 

da transformação, havia um profissional atuando nesse processo, mas a partir daí foi 

desenvolvido um novo modelo de atuação com uma área estruturada, a PN, que passou a atuar 

com sete profissionais diretamente nas áreas de negócio junto ao gestor. “Acredito que isso foi 

a maior inovação, pois aproximou o DGP das áreas de negócios e estas do DGP, possibilitou 

antecipar as demandas e agir de forma proativa, levando soluções inovadoras para as áreas 

clientes”, explica. 

O contato mais próximo do DGP com as áreas clientes, por intermédio da PN, 

possibilitou melhorar o atendimento do CO, os processos ficaram mais definidos e houve 

condições de estruturar um piloto do plano de carreira no DGP e que está sendo expandido para 

toda a organização. “Acredito que a implantação do plano de carreira também foi uma inovação, 

pois hoje o profissional pode visualizar onde ele está e onde ele pode chegar por via da trilha 

de carreira”, comenta o Líder 1. 

O processo de remuneração passou a ter profissionais especialistas, atuando com foco 

na elaboração de soluções específicas para cada área de negócio, na manutenção do plano de 

cargos e salários e na política de benefícios aos colaboradores. 

A EGP, mediante o processo de gestão da performance do DGP e da cooperativa, por 

meio do acompanhamento e monitoramento de indicadores de Gestão de Pessoas, atrelados à 

remuneração dos gestores, possibilitou uma redução significativa dos indicadores. O 

entrevistado cita como exemplo o índice de participação em treinamento, que antes era de 75% 

em média e atualmente é de 98,5%; o índice de rotatividade, que caiu de 4,5% para 3,5%; e o 

índice de absenteísmo, que também era em torno de 4,5% e caiu para 3,0%. “Parece não ser 
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uma redução grande, mas como os nossos principais clientes são as indústrias com mais de 4 

mil colaboradores trabalhando na linha de produção, é um índice a ser considerado” ressalta o 

Líder 1. 

A criação de uma área específica para gerir os processos mais estratégicos possibilitou 

centralizar as informações, analisar e propor em conjunto com as demais áreas soluções 

específicas para corrigir os desvios, minimizar os impactos negativos e potencializar os eventos 

positivos, tornando, dessa forma, o DGP uma área estratégica para os negócios da cooperativa. 

Questionado sobre quais as maiores dificuldades no processo de transformação, o Líder 

1 respondeu: “Não tivemos dificuldades, mas tivemos que construir muitas coisas novas, 

desenvolver uma nova equipe com pessoas que chegaram sem experiência nenhuma em cargos 

e salários e recrutamento e seleção. Praticamente comecei do zero. A minha equipe foi 

desestruturada, tive que disponibilizar vários profissionais qualificados para outras áreas. Isso 

foi um grande aprendizado, porque formei uma nova equipe de acordo com a nova estrutura. A 

formação dessa equipe foi a maior dificuldade encontrada”. 

Da mesma forma, o entrevistado Líder 2 respondeu: “Não tivemos dificuldade, foi uma 

oportunidade de conhecer novos processos e novas ferramentas e de capacitar as pessoas 

naquilo que mais precisávamos”. 

A criação da nova estrutura organizacional e o desmembramento de algumas áreas 

possibilitou um maior foco, com gestão mais específica, e pôde-se dar uma maior atenção aos 

processos específicos de GP, o que ocorreu também nas outras áreas, tanto na de Saúde e 

Segurança como na de Serviços Administrativos. “Facilitou muito porque agora a gente dá foco, 

pois antes tínhamos a Área de Serviços Administrativos e Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), que demandavam todo um esforço e acabavam 

tirando o foco das ações de GP”, explica o Líder 2. 

 Questionado sobre as oportunidades de melhoria, o entrevistado Líder 3, respondeu: 

“Acredito que há muito a inovar. Temos muitas soluções para implementar e trabalho a fazer, 

muitas coisas acontecendo, mas com previsões para acontecer, por exemplo: no nível de 

remuneração dá para evoluir muito mais ainda, quanto à capacitação, precisamos de um foco 

muito mais de formação, pois é uma coisa constante. Quanto mais foco na formação e na 

expansão da gestão por competências, principalmente nos cargos de liderança, mais vamos 

conseguir evoluir com o nosso quadro. O processo de benefícios também tem muito para 

avançar. A cooperativa oferece vários benefícios ao colaborador, mas ainda não é uma 

referência, temos condições de evoluir muito mais”. 
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De acordo com o Líder 3, a transformação do DGP foi uma inovação, pois houve a 

implantação de várias ferramentas novas, novos processos e melhoria no sistema. Segundo ele, 

comparando a EGP da cooperativa com as referências, há várias práticas que agora é que estão 

começando a serem desenvolvidas, e a cooperativa já estava há anos com esses processos 

implantados e bem avançados. 

“O modelo adotado de desenvolvimento de pessoas, de parceria com as áreas de 

negócio, e a remuneração variável são inovadores e, com certeza, estão contribuindo para a 

cooperativa alcançar o seu propósito estratégico 4x4”, comenta o Líder 3. 

O Líder 2 cita que o principal ponto é o envolvimento de todas as áreas no planejamento 

estratégico para conseguir o engajamento dos colaboradores no alcance do objetivo geral da 

cooperativa: “O DGP vem desenvolvendo o seu planejamento estratégico há muito tempo, antes 

mesmo de a cooperativa ter o seu planejamento estratégico estruturado. E eu vejo que as ações 

do DGP estão relacionadas a reter, desenvolver as pessoas e dar suporte ao crescimento da 

cooperativa”. 

Questionado sobre quais os métodos que o DGP tem para identificar se as suas ações 

estão alinhadas aos objetivos estratégicos da cooperativa, o Líder 2 respondeu: “A principal 

ação é o trabalho da PN, pois o contato mais próximo com as áreas de negócio busca identificar 

as demandas específicas de cada uma para que o DGP possa dar suporte a elas. O processo de 

PN foi uma das inovações implantadas com o projeto de transformação do DGP”. 

O período de adaptação, para a área de desenvolvimento organizacional, foi uma 

situação muito normal, pois, segundo o Líder 2, eles não tiveram dificuldades: “Os principais 

benefícios da inovação foram a criação do CO e CS e da PN, que aproximou muito mais o DGP 

das áreas clientes, possibilitou maior compreensão do negócio e entendimento de qual é a real 

demanda das áreas”. De acordo com o entrevistado, não houve novas terceirizações, mas a 

cooperativa tem os serviços de monitoramento eletrônico, de malote e de restaurante 

terceirizados. 

Ao ser perguntado se ele acreditava que toda a transformação do antigo RH para o DGP 

foi uma inovação, o entrevistado Líder 2 respondeu: “Sim, é uma inovação e esta trouxe vários 

benefícios, pois nós começamos a dar foco naquilo que precisa e apoiar a cooperativa para o 

seu crescimento, além de maior proximidade e credibilidade junto às áreas de negócio. Hoje, 

os gestores realmente confiam e acreditam no trabalho do DGP. Recebemos vários feedbacks 

positivos e elogios por parte dos gestores. Eles dizem que agora o DGP está do seu lado, 

sentindo as suas dores e a sua felicidade. Dessa forma, sabemos que estamos cumprindo com a 
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missão do DGP, que é contribuir com o desenvolvimento da cooperativa, mediante uma política 

de Gestão de Pessoas focada em resultados e na filosofia cooperativista”. 

O CO é responsável pela administração dos processos de folha de pagamento, 

benefícios, relações trabalhistas e administração de pessoal, e ainda tem como 

responsabilidades: analisar, monitorar, instruir e executar as atividades operacionais de Gestão 

de Pessoas, garantindo um alto nível de qualidade e eficiência na realização dos serviços 

prestados; elaborar e controlar a folha de pagamento dos colaboradores, encargos sociais e 

provisões; administrar processos de admissão e rescisão; realizar a gestão operacional dos 

benefícios aos colaboradores; representar a empresa junto ao fórum civil e trabalhista, entidades 

de classe e sindicatos; manter-se atualizado quanto à legislação e demais aspectos normativos 

aplicados à gestão do capital humano, fornecendo suporte à empresa na tomada de decisões e 

cumprimento das normas estabelecidas; elaborar, preencher, registrar e encaminhar 

requerimentos e documentos relativos a colaboradores e ex-colaboradores; gerenciar a 

operacionalização do atendimento dos serviços de Gestão de Pessoas para os colaboradores 

(COPACOL, 2010). 

O Portal do Colaborador é um serviço que permite ao colaborador consultar, a qualquer 

hora e de qualquer lugar, informações atualizadas sobre os produtos e serviços do DGP e de 

Saúde e Segurança, bem como se inscrever para participar de oportunidade de crescimento, 

cursos on-line, etc. Para facilitar o acesso ao portal, foram instalados “totens” com 

computadores em algumas áreas de negócios, onde o colaborador pode fazer a sua consulta. 

Esse serviço proporciona a ele sanar dúvidas sobre os processos de Gestão de Pessoas mediante 

perguntas que são respondidas de maneira informatizada. Quando não é possível resposta 

informatizada, a dúvida é encaminhada à PN da área para resposta pessoal (COPACOL, 2010).  

No portal, o colaborador pode acessar o seu cartão de ponto; folha de pagamento; 

programação de férias; informe para Imposto de Renda; planos de saúde e odontológicos; 

informações cadastrais; saldos como banco de horas, empréstimos, limite para compras e cartão 

alimentação; históricos de cursos realizados, etc. Pode acessar, ainda, a sua trilha de carreira 

detalhada com a descrição da sua função e das demais funções almejadas e as competências da 

sua função e das funções almejadas, permitindo aos colaboradores, com a ajuda de um 

especialista em gestão de carreira, desenvolver o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) 

para alcançar o seu objetivo profissional (COPACOL, 2010). 

Segundo o Líder 3, “analisando o DGP como um todo, nota-se que existem vários 

projetos que são demandas das áreas de negócios e que vêm ao encontro do propósito 
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estratégico da cooperativa. Logo, conclui-se que os projetos do DGP estão alinhados com a 

estratégia corporativa”. 

Com relação à meta financeira, o Líder 3 comenta: “Estamos trabalhando fortemente no 

cumprimento de 100% de atendimento às normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Atuando dessa maneira estamos evitando um passivo trabalhista e contribuindo com a redução 

dos custos de produção e da prestação de serviços da cooperativa”. 

Com a transformação do RH para DGP, foram criados o Centro de Operações, o Centro 

de Soluções e a Parceria com o Negócio. Também foi estruturada a função do Ponto Focal, que 

são colaboradores das áreas de negócio cujas atribuições são funções de Gestão de Pessoas, no 

seu local de trabalho, por exemplo: manutenção do cartão de ponto, férias, coleta de 

documentos, atualização de cadastro, entre outras. 

Outra mudança significativa veio com a revitalização do sistema de Gestão de Pessoas, 

na qual todos os processos de solicitações, contratações, transferências, prêmio de produção e 

aumento salarial deixaram de ser feitos por memorando, para serem realizados por intermédio 

do sistema, com um fluxo de aprovação por workflow seguindo o fluxo de aprovação e 

hierarquia. 

A maior dificuldade encontrada no processo de transformação do modelo de RH para 

DGP foi a mudança de cultura, segundo o Líder 3: “Volta e meia a gente se pega pensando no 

passado. Não se esqueceu ainda das práticas do passado, principalmente o pessoal que está há 

mais tempo na cooperativa”.  

A mudança de cultura trouxe vários benefícios para o DGP, principalmente para 

algumas lideranças, como comenta o Líder 3: “O nosso entendimento como gestor, 

principalmente eu que estou há tanto tempo na cooperativa, era muito apegado ao passado e 

agora é diferente. Temos que evoluir, ampliar a visão para as melhorias. Outras várias pessoas 

da minha área também começaram a perceber que o ambiente corporativo vai além e que 

precisava de toda essa mudança”. 

Com a transformação do DGP, houve uma grande transformação na estrutura 

organizacional, que, de acordo com o Líder 3, contribuiu muito. A estrutura antiga contemplava 

áreas que demandavam muito tempo do DGP e tiravam o foco da atuação nas políticas de GP: 

Área de Serviços Administrativos (Restaurante, Segurança Patrimonial, Zeladoria, Telefonia) 

e Sesmt. Atualmente, essas áreas estão sob a mesma gerência administrativa, mas com um 

supervisor específico para cada uma. 
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Segundo o Líder 3, a transformação do DGP foi uma inovação de estrutura, de processos 

e de políticas de GP que estão contribuindo para as mudanças nas áreas de negócio e, 

consequentemente, para a cooperativa alcançar o seu propósito estratégico. 

 Os principais benefícios do modelo são: profissionais especialistas de GP em uma única 

área, garantindo a qualidade das soluções e processos; fortalecimento do relacionamento entre 

a EGP e as áreas de negócio, por meio da PN; maior interação dos colaboradores no acesso às 

suas informações pessoais e, consequentemente, diminuição da sobrecarga do CO; foco na 

EGP, que contribui para o crescimento dos negócios da cooperativa; e comprovante de folha de 

pagamento digital. 

 

4.2.4 Indicadores de Gestão de Pessoas (IGP) 

 

A área de Gestão Pessoas possui um conjunto de indicadores que são acompanhados e 

monitorados mensalmente. Dentre eles, destaca-se o IGP, que contempla itens que fazem parte 

da remuneração variável dos gestores da cooperativa, sendo: desligamento total, proporção dos 

colaboradores que se desligou da cooperativa em determinado período, com o objetivo de 

monitorar o desligamento dos colaboradores; absenteísmo, relação entre o período não 

trabalhado devido às ausências e as horas normais trabalhadas, com o objetivo de monitorar o 

tempo produtivo desperdiçado em virtude das ausências; percentual de participação em 

treinamento, é o índice de participação nos treinamentos, com objetivo o de medir o percentual 

de faltantes nos treinamentos; nota da Pesquisa de Clima Organizacional, é a nota média da 

área obtida na pesquisa de clima e tem como objetivo medir o clima no ambiente de trabalho 

(COPACOL, 2012). 

 

 

4.2.5 Entrevista com os Gestores da Cooperativa Estudada 

 

Assim como a entrevista feita com os líderes, foi realizada pesquisa com uma amostra 

intencional de 12 gestores responsáveis por todas as áreas de negócio da cooperativa e 

principais clientes e usuários das políticas e práticas de gestão de Gestão de Pessoas. São 

gestores com grande conhecimento no cooperativismo e, principalmente, no agronegócio, 

atuando há mais de 20 anos na cooperativa pesquisada, conforme quadro 4.  
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Quadro 4 – Perfil dos gestores de negócios 

 

Fonte: Copacol (2015a). 

 

Ao serem questionados como avaliam a participação do DGP na sua área de negócio 

para que ela alcance as suas metas e objetivos, todos os gestores avaliaram de forma positiva a 

participação do DGP e também apontam algumas oportunidades de melhoria, como cita o 

Gestor 1: “De forma geral, o DGP vem conseguindo atender bem. Alguns processos estão mais 

avançados e outros com oportunidades de desenvolvimento, mas nos últimos anos o DGP se 

reestruturou e está muito mais próximo das áreas de negócios”. O Gestor 2 também comentou 

a nova estrutura organizacional do DGP: “Hoje o DGP está bem estruturado. Eu sei com quem 

tratar independentemente do processo. Está bem direcionado, e isso facilita muito porque eu sei 

com quem tratar. O DGP também evoluiu em termos de gestão. E, é claro, se lá as coisas estão 

indo bem, isso reflete nas áreas”.  

Da mesma forma, o Gestor 3 avaliou de maneira positiva a participação do DGP, 

comentando sobre a evolução, e fez elogios sobre a nova estrutura organizacional e a 

padronização dos processos: “Não sentimos nenhuma dificuldade, sempre que precisamos de 

alguma informação com relação à Gestão de Pessoas ela acontece com certa agilidade. Acredito 

que os colaboradores de cada área do DGP estão bem preparados para executar a função. Ficou 

muito clara essa evolução, o que tem facilitado muito nosso trabalho”. 

NOME CARGO
ÁREA DE 

NEGÓCIO

TEMPO DE  

CASA 

(ANO)

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

MBA em Gestão de Cooperativas

MBA em Logística 

MBA em Gestão Empresarial

MBA em Gestão de Cooperativas

Pós em História Geográfica

MBA em Gestão de Cooperativas

Pós em Energias Renováveis com 

Ênfase em Biogás

MBA em Gestão de Cooperativas

Técnico em Agropecuária

Administração

Pós em Economia 

Pós em Comércio Exterior

MBA em Gestão de Cooperativas

Medicina Veterinária

Administração

Técnico em Agropecuária

Administração
Gestor - 12 Gerente de Unidade Unidade Goioerê 30 MBA em Gestão de Cooperativas

MBA em Gestão de Cooperativas

Gestor - 11 Gerente de Produção Animal Produção Animal 21 MBA em Gestão de Cooperativas

Gestor - 10 Gerente de Abatedouro Abatedouro de Aves 23 Medicina Veterinária

Gestor - 9 Gerente Comercial Comercial de Carnes 22 Administração

Gestor - 8 Gerente de Piscicultura Abatedouro de Peixes 26 Ciencias Contábeis MBA em Gestão de Cooperativas

MBA em Gestão de Cooperativas

Gestor - 7 Gerente de Unidade Unidade Jesuítas 31 MBA em Gestão de Cooperativas

Gestor - 6 Gerente de Unidade Unidade  Nova Aurora 21 Agronomia

Agronomia MBA em Gestão de Cooperativas

Gestor - 3 Gerente de Unidade Unidade Cafelândia 21 História

Gestor - 4
Assessor de Qualidade e Meio 

Ambiente

Qualidade e Meio 

Ambiente
26 Administração

Gestor - 5 Gerente de Unidade Unidade de Formosa 26

Ciencias Econômicas

Gestor - 2 Gerente de Operação Cereais

Comercial de Cereais 

e Unidade Industrial 

de Soja

21 Ciências Econômicas

Gestor - 1 Gerente de Logística Logística 30
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O Gestor 8 relatou a evolução que ocorreu no DGP nos últimos anos e destacou a 

melhoria nos indicadores de Gestão de Pessoas que ocorreu nos últimos 12 meses: “Percebo 

que ocorreu uma evolução muito grande e bastante significativa em relação ao que era três ou 

quatro anos atrás, todos os anos tem avançado, mas eu quero destacar os últimos 12 meses. 

Conseguimos maior aproximação e uma melhoria nos nossos indicadores. Com esse trabalho 

em conjunto de intensificar os problemas, pois a gente sabe que vai ter sempre discussão e 

tratativas conjuntas, o que pode fazer e o que vai ser feito, cobranças no andamento das ações 

e de maneira muito construtiva, diferentemente de uma fiscalização, que vai para apontar as 

falhas – tivemos uma evolução bem significativa nesse sentido”. 

E o entrevistado ainda complementa: “A nossa empresa é uma indústria totalmente 

dependente de pessoas; sem elas, não conseguimos fazer nada, então não é só a questão de 

quantidade, ter essas pessoas. Além disso, a redução do absenteísmo e a rotatividade, para nós, 

são coisas muito complicadas, pois, quando a pessoa está em uma função, ter que colocar outra 

não está resolvendo. Por exemplo: uma pessoa demora três meses para conseguir pegar bem o 

processo de filetagem, então não é só substituir a pessoa que saiu. Perdemos no processo, às 

vezes temos a linha cheia de gente, mas não tenho produtividade, porque tem um tempo de 

aprendizagem para conhecer e adquirir prática no processo”. 

Da mesma forma, o Gestor 9 avalia de forma positiva a mudança de conceito no trabalho do 

DGP: “Tivemos, nos últimos anos, uma mudança de conceito no trabalho do DGP. Antes 

tínhamos o RH para contratar e fazer as rescisões. Era bem distante das nossas áreas, 

principalmente das filiais de vendas, que são unidades de negócios distantes da sede, em outros 

estados. Agora, o DGP está atuando dentro da nossa estratégia, aproximou-se da estratégia e 

deixou de fazer somente o trabalho operacional de contratar, demitir e remunerar. A 

implantação do trabalho da PN foi fundamental. Se tivesse que voltar atrás, não saberia como 

continuar sem esse trabalho, que veio para somar e está alinhado com a estratégia da nossa área 

de negócio e, consequentemente, da cooperativa. 

O Gestor 11 comentou sobre a relação e a contribuição do DGP no alcance das metas e 

objetivos da sua área de negócio: “ Entendo que temos uma relação muito estreita. O DGP é 

um cliente e um fornecedor que tem uma profunda interação, acredito que em todas as áreas, 

mas na minha é muito forte. Teríamos muito mais dificuldade de alcançar as metas e os 

indicadores se não tivéssemos essa interação”.  

Ao serem questionados quais as principais políticas e práticas de Gestão de Pessoas da 

cooperativa, o Gestor 1 comentou o seguinte: “O trabalho que a PN vem desenvolvendo ajuda 

a dar velocidade para resolver os assuntos relacionado a pessoas, vejo que é um trabalho 
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positivo junto as áreas”.  Ele também falou que tem utilizado bastante o trabalho da área de 

R&S e não tem encontrado dificuldade de contratar novos colaboradores: “No passado, 

tínhamos grande dificuldade de encontrar trabalhadores e hoje isso está sob controle, vejo um 

grande esforço da área em atender a essas demandas”. 

O segundo entrevistado, o Gestor 2, além de destacar o trabalho da parceria, elogiou os 

programas de desenvolvimentos e o trabalho de coaching que está sendo desenvolvido com 

todos os gestores: “Um trabalho bacana que tem sido desenvolvido são os programas de 

desenvolvimento: o PDG e o PDL. Vejo isso como um ponto positivo. Outro ponto é o trabalho 

da PN, que facilitou o elo entre as áreas de negócio com o DGP. Essa pessoa que está com a 

gente no dia a dia, fazendo esse link entre a nossa área e o DGP, vejo como um ponto positivo. 

Outro ponto é o cuidado que a cooperativa tem com o bem-estar de todos os profissionais. Isso 

é muito positivo e valoriza o colaborador. O que evidencia isso é a pesquisa de clima feita 

recentemente, que classifica a cooperativa entre as 150 melhores empresas para se trabalhar. 

Então, todas as políticas e práticas de Gestão de Pessoas que foram implementadas têm 

contribuído para alcançarmos esse índice de satisfação: a maneira como está sendo conduzidas, 

a forma com que os nossos profissionais estão sendo preparados para enfrentar os desafios de 

crescimento da cooperativa, o coaching com todos os gestores, tudo isso tem contribuído para 

que possamos fazer um trabalho com qualidade”.  

As práticas voltadas a controle de ponto, folha de pagamento e treinamento on-line 

também foram observadas pelos gestores. Gestor 3 cita: “Há maior interação com as práticas 

voltada a controle de ponto por intermédio do ponto focal e o DGP. Com relação à Gestão de 

Pessoas, faço o meu trabalho de acordo com o desenvolvimento e treinamento que venho 

recebendo e vejo que o DGP está estruturando e alinhando a tudo isto”.  

O Gestor 4 também reforça: “O DGP tem inovado em vários processos e percebo uma 

melhoria constante na administração de pessoal (folha de pagamento, Portal do Colaborador), 

treinamento on-line, isso facilita muito”. 

O Gestor 5 comentou que, após a reestruturação do DGP, houve várias inovações e que 

já estão familiarizados com as novas práticas e políticas, pois conhecem todas as ações do DGP, 

mas as nomenclaturas utilizadas precisam ser mais divulgadas, assim como as mudanças de 

ocupantes dos cargos: “Aquela prática de apresentar o organograma com o ocupante ou o 

responsável pelo processo é muito bacana para nós e, principalmente, para o ponto focal, pois 

é muito interessante saber quem é o responsável pelo processo e, muitas vezes, só nos falamos 

por telefone, até brincamos por telefone, criamos um ambiente interessante, mas não nos 
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conhecemos, e isso ajuda muito. Conhecer as pessoas, saber com quem você está falando, cria 

um ambiente legal”.  

De acordo com o Gestor 6, o DGP vem realizando um trabalho que envolve os direitos 

e deveres dos colaboradores para com a cooperativa. Ele comenta que o DGP faz todo o 

processo de folha de pagamento, cartão de ponto, férias, plano de saúde e plano odontológico: 

“Tenho ouvido muitos elogios com relação ao plano odontológico, contratação e demissão, 

entre outros. Percebo um crescimento muito grande em todas as políticas e práticas do DGP. 

Comparando com anos anteriores, houve uma evolução enorme, pois percebe-se um 

crescimento de forma gradativa e que tem contribuído bastante”. 

Outro entrevistado, o Gestor 7, falou sobre a questão de o DGP sair da sala e estar na 

área de negócio: “Vejo o esforço em sair e visitar as áreas. Às vezes, pedíamos para elaborar 

uma nova escala de trabalho e a pessoa encontrava dificuldade em criar, mas quando você vai 

até o local e vê que tem animais que dependem de cuidados durante 24 horas e que, por qualquer 

falha, você pode perder 1 milhão de peixes, como na Unidade de Produção de Alevinos (UPA), 

por exemplo, aí a pessoa começa a se sensibilizar para entender o outro lado. O que estou 

solicitando não é uma escala, mas a garantia de que o peixe não vai morrer”. 

Já o Gestor 8, para relatar sobre as principais práticas e políticas do DGP, comentou que 

os seus colaboradores estão sendo requisitados para trabalhar nas empresas concorrentes: 

“Estamos voltados para a capacitação, treinando o time para os desafios que temos. Hoje, temos 

que treinar o time frequentemente, às vezes, com novas abordagem e, às vezes, reciclarmos 

aquilo que aprendemos, e vejo isso como um diferencial, pois nossos profissionais são 

requisitados pelo mercado e, às vezes, perdemo-los para empresas de grande porte. Isso mostra 

que estamos atualizados e com bons profissionais. Os concorrentes estão interessados em 

nossos colaboradores, principalmente na área comercial, pois somos vistos pelo mercado com 

o aumento do mix de produtos e a ampliação de produtos industrializados, depois pescados, em 

que somos líder de mercado, e produtos de revenda vegetais. Você entra nos mercados e as 

gôndolas estão recheadas de produtos Copacol, o que deu uma visibilidade muito grande para 

a nossa marca. Tudo isso acaba chamando a atenção para os nossos profissionais, e tanto o 

treinamento como o desenvolvimento e o processo de recrutamento e seleção têm nos ajudado 

muito”. 

Além do trabalho de PN, que foi lembrado por todos os gestores entrevistados, várias 

outras políticas foram mencionadas: R&S, remuneração, benefícios, T&D, sucessão, C&S e 

administração de pessoal. “Como nós somos uma área de produção, temos uma dependência 
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total do DGP para contratação de mão de obra básica, formação, desenvolvimento, 

remuneração, controle de cartão de ponto, entre outros”, comenta o Gestor 9. 

Também foram lembrados pelo Gestor 10 a administração de pessoal e os cuidados com 

as questões documentais, jurídicas e o cumprimento da legislação para evitar um passivo 

trabalhista: “Às vezes burocratizamos situações para que, de repente, não tenhamos problemas. 

É como deixar a janela fechada para não ter problemas com ladrões, mas, se não fechássemos 

a janela todos os dias, o ladrão poderia não vir e, em consequência, teríamos a casa mais fresca, 

mas, como não sei quando o ladrão vem, então o melhor é deixar a janela fechada. O DGP tem 

buscado flexibilidade para atender o crescimento da cooperativa”. 

Na tentativa de se buscar evidências de como a Gestão Estratégica de Pessoas está 

contribuindo para a obtenção de vantagem competitiva na organização cooperativa, foi 

perguntado aos gestores: As políticas e práticas de GP estão contribuindo para a cooperativa 

alcançar o seu propósito estratégico? 

Ao serem questionados, todos responderam que as políticas e práticas de GP estão 

contribuindo para a alcançar o seu propósito estratégico. O Gestor 1 disse que a cooperativa, 

para atender o seu propósito, precisa crescer com os seus negócios e manter a rentabilidade em 

torno de 5%, que é a meta, portanto requer mais pessoas preparadas, e o DGP está conseguindo 

atender, trabalhando fortemente o desenvolvimento das pessoas: “Estamos criando uma cultura 

de treinar e capacitar as pessoas naquilo que realmente precisam ser treinadas”. 

Da mesma maneira, o Gestor 2 ressalta a importância do desenvolvimento das pessoas 

e destaca a evolução na participação das lideranças de nível tático e operacional: “Hoje, você 

vê maior integração dos encarregados, pessoal participando de alguns eventos como o World 

Café. Esse pessoal está se sentindo mais inserido no negócio da cooperativa, é um sentimento 

deles próprios, por exemplo: convite para participar dos eventos de entrega do mapa 

estratégico”.  

Já o Gestor 3 disse que é fundamental preparar os profissionais para que tenham visão 

de crescimento, com características para executar a sua função, sem perder o foco das diretrizes 

estratégicas. “ Estamos conseguindo isso por intermédio da formação, treinamento e 

informação, então eu acredito que as políticas e práticas de GP estão, sim, bem alinhadas ao 

propósito estratégico”.  

O Gestor 4 concorda: “Certamente que sim. Posso até citar algumas práticas que têm 

uma grande relação e têm contribuído bastante no meu ponto de vista. Há a Gestão por 

Competências, que foi remodelada e tem contribuído muito; o PDL, que vem nos ajudando e 

nos permite amadurecer mais no sistema de gestão da cooperativa como um todo; o coaching, 
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que vem sendo realizado com os gestores e, na minha opinião, é uma ferramenta muito 

assertiva, pois te direciona muito bem. Eu tenho me sentido bem mais preparado para enfrentar 

determinadas situações, conduzir processos dentro da cooperativa na questão de 

posicionamento, tudo isso tem contribuído para fazermos uma melhor gestão e, em 

consequência, conquistar o propósito estratégico da cooperativa”. 

O Gestor 5 relata que o grande diferencial do DGP para o negócio e, consequentemente, 

para o diferencial da cooperativa é a atuação da PN junto às áreas: “Nós alinhamos o que temos 

que trabalhar de forma específica em cada área de negócio, e ela contribui para que essas ações 

realmente aconteçam”.  

Para a cooperativa conseguir alcançar o seu propósito estratégico, ela precisa ter um 

diferencial competitivo, como afirma o Gestor 8: “É ter um time pronto, um time de leões, pois 

estamos no mercado disputando com as grandes marcas e temos que ter um time preparado, 

entusiasmado, motivado e engajado para vencer essa batalha com um diferencial. Hoje, eu tenho 

certeza de que nós temos esses profissionais, e o DGP tem nos apoiado na formação desse time. 

Além disso, conseguimos avançar na assertividade dos programas de desenvolvimento e de 

treinamento, o que está fazendo a diferença, pois criamos um time difícil de ser copiado”.  

Ao ser questionado, o Gestor 9 responde que tem a convicção de que sim: “A nossa 

cooperativa busca a sustentação por meio do processo produtivo, e onde tem processo produtivo 

sempre vai ter um peso muito grande do DGP, pois todas as suas práticas e políticas contribuem 

para se alcançar as metas e objetivos. E o DGP é essencial para alcançarmos o nosso propósito 

estratégico”. 

Ao responder o questionamento, o Gestor 10 afirma que sim, cita a jornada de trabalho 

realizada e faz uma correlação dos indicadores das cooperativas com os benchmarks: “Sim, 

temos várias práticas que estão contribuindo. Por diversas vezes, em reuniões, conversamos 

sobre os trabalhos aos sábados, enquanto que os nossos benchmarks não trabalham, mas quando 

analisamos os nossos indicadores eles são os melhores, então temos ações mais atrativas, temos 

algo fazendo a diferença. Vamos ter problemas de rotatividade e de absenteísmo sim, mas é 

difícil chegar a um indicador zero”.  

E o Gestor 11 finaliza dizendo que tem várias dúvidas com relação à Gestão de Pessoas 

e quem está sempre o apoiando é o DGP: “Quando precisamos contratar, treinar, remunerar e 

até desligar um funcionário, enfim todas as dúvidas relacionadas a pessoas, todo o apoio que a 

PN tem dado é fundamental. Uma das áreas mais complexas é a Gestão de Pessoas, gestão de 

números é fácil de fazer, agora de pessoas é complicado, cada dia está de um jeito, e aí você 

precisa do apoio de quem realmente entende de pessoas, que é o caso do DGP”. 
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 Para identificar as principais inovações em Gestão de Pessoas na organização 

cooperativa nos últimos anos, foi perguntado aos gestores se percebiam evoluções nas práticas 

de Gestão de Pessoas na cooperativa nos últimos anos. 

O Gestor 1 respondeu que sim, pois hoje os processos sãos formalizados e há um 

esforço da área de Gestão de Pessoas para inovar nesses procedimentos com disciplina para 

acompanhar todo os processos: “O processo de R&S; remuneração, o próprio papel da PN, 

vemos trabalhos muito fortes e uma disciplina na busca de trazer melhoria para a cooperativa 

como um todo”.  

O Gestor 2 afirma que, com certeza, houve evolução: “Hoje, você sabe com quem 

tratar, pois os processos estão bem estruturados. Outra coisa que agregou bastante é a “ponte” 

que a PN criou entre o DGP e as áreas, trouxe uma aproximação maior. E eu acabo indo pouco 

ao DGP, em algumas demandas que não têm necessidade de ir lá eu trato com ela. Eu acredito 

que aliviou para o DGP, porque evita que muita gente vá lá em busca de alguma solução, hoje 

pode se tratar diretamente com a parceira”. 

Na visão do Gestor 3, houve uma evolução: “E tenho observado uma inovação muito 

grande no DGP, pois a área foi toda reestruturada e, hoje, a visão dos colaboradores mudou, 

pois eles começaram a olhar a cooperativa como um todo”. 

De acordo com o Gestor 4, a participação do DGP mexeu no jeito de visualizar a 

interação com as pessoas de outras empresas: “É um mundo diferente, dá para perceber o quanto 

estamos mais ou menos distante e, em alguns pontos, você está se colocando em uma situação 

melhor. É possível perceber um amadurecimento no estilo de gestão da cooperativa. Quando 

fazemos cobranças aos nossos colaboradores e aos pares, não é uma cobrança que gera certo 

“ranço”, é uma cobrança sadia. Ainda há algumas situações que causam um descompasso na 

forma de cobrança e na reação de quem é cobrado, mas o amadurecimento melhorou muito 

nesse sentido. A seriedade com que as pessoas encaram a gestão da cooperativa é muito boa, 

pois você não está ali por estar, você está levando aquilo a sério, você está participando 

efetivamente, buscando o aprimoramento. A minha percepção, de forma geral, é bem positiva”.  

Para o Gestor 5, além de mais agilidade nos processos, todas as informações que recebe 

ajudam a tomar decisões assertivas, seja nas questões jurídicas ou em quaisquer outras questões 

relacionadas a pessoas. 

 

O Gestor 6 afirma que houve uma grande evolução e várias inovações: “Inovaram ao 

criar o CO e CS, a PN e a EGP mudou. Temos processos mais elaborados, mais objetividade e 

continua evoluindo. É um processo complexo, pois nas práticas de Gestão de Pessoas têm muito 
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modismo sem foco, e da forma que estamos estruturados e seguindo temos uma condição muito 

mais clara e objetiva, e a organização precisa se adaptar e entender toda essa situação. 

Evoluímos muito, mas em alguns momentos temos dúvidas se está dando certo, pois os nossos 

índices nos indicadores não têm uma redução expressiva, mas nos colocam em uma situação 

melhor do que nossos benchmarks. Às vezes, nos perguntamos se com todas as práticas que 

adotamos não reduzimos muito os nossos índices, mas, se não estivéssemos fazendo, como 

estaria? Os nossos índices estão em um patamar que fica difícil de reduzir, precisamos mantê-

los”.  

“Percebo o trabalho de capacitação dentro da cooperativa e as oportunidades que temos 

de buscar conhecimento fora, que são muito audaciosas, enfáticas, fazemos muitos trabalhos de 

capacitação. Infelizmente, às vezes, preparamos para o mercado, ou seja, a gente prepara e 

perde”, comenta o Gestor 7.  

Na busca de evidências sobre as principais inovações e a percepção dos gestores na 

evolução das práticas de Gestão de Pessoas na cooperativa nos últimos anos, o Gestor 7 

respondeu: “Percebo uma grande evolução não só no DGP como em toda a cooperativa, que 

vem em uma evolução muito rápida, estamos crescendo em torno de 20% ao ano. É assustador 

olhar para todo esse desenvolvimento, mas, para que isso aconteça, precisamos estar bem 

estruturados na questão de pessoas também. Estamos com 9 mil colaboradores, e planejamos 

dobrar o faturamento, mantendo a rentabilidade em 5%. Imagine se não tivéssemos uma área 

de Gestão de Pessoas eficiente para que isso aconteça com o mínimo impacto possível nas áreas 

de negócios. Então, a evolução do DGP e da cooperativa estão seguindo juntas”. 

Para buscar evidências com relação aos benefícios da inovação em Gestão de Pessoas, 

foi questionado quais foram os principais benefícios percebidos com a evolução das práticas de 

Gestão de Pessoas na respectiva área.  

 O Gestor 1 respondeu que os processos de R&S e remuneração estão sendo aprimorados 

cada vez mais:  “Quando precisamos fazer uma pesquisa para identificar o que o mercado está 

pagando, tem pessoas focada nisso. Esse é um ponto que evoluiu dentro do setor, o trabalho 

que é feito, ora pela equipe do DGP ora com ajuda externa no processo de gestão por 

competências, com o primeiro e o segundo escalão e evoluindo para os demais. Isso é muito 

importante, pois, dessa forma, conseguimos preparar esses líderes para o crescimento da 

cooperativa. Vejo que o DGP tem trazido ferramentas para trabalharmos isso cada vez mais, e 

estamos sempre evoluindo”.  

Ele continua dizendo que o processo de folha de pagamento também evoluiu muito: “Na 

área trabalhista, antes tinham algo informal e hoje há uma equipe trabalhando, trazendo 
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informações e também dando um maior foco nas relações trabalhistas, agindo de forma 

proativa, orientando os líderes para o cumprimento das leis. Percebo que o DGP está 

preocupado que cada vez mais essa informação chegue até as áreas de forma proativa, não 

esperando que sejam demandas”.  

O Gestor 1 também comenta que o processo de contratação de profissionais para as 

áreas operacionais está indo muito bem. “A preocupação é quando precisamos contratar 

lideranças. Vejo que aí não depende só do R&S, mas de um trabalho nosso de desenvolvimento 

de pessoas para quando precisarmos suprir as vagas de encarregados, coordenadores e o próprio 

supervisor, e temos dificuldade de encontrar profissionais na organização para assumir esses 

cargos”. Ele comenta que agora, com o plano de sucessão, vão conseguir atender às demandas 

para os cargos de supervisão e gerência e coloca como oportunidade a contratação de lideranças 

para o nível tático. 

Ao ser questionado, o Gestor 8 responde que a sua área como um todo é muito enxuta e 

as demandas relacionadas ao DGP são bastante pontuais: “Eu não tenho problemas, às vezes, o 

pessoal questiona como na Unidade Industrial de Soja (UIS) o absenteísmo é baixo. É porque, 

além de ser uma área enxuta, conseguimos fazer com que o pessoal entenda que a sua falta 

causa um impacto grande”.  

Para responder quais foram os principais benefícios percebidos com a evolução das 

práticas de Gestão de Pessoas na sua área, o Gestor 9 lembrou um processo ainda não 

comentado pelos demais gestores. Ele disse que a visão dos colaboradores está mudando: 

“Esses trabalhos que vêm sendo desenvolvido sobre o cliente fornecedor, a fim de se perceber 

que em um momento você é cliente e em outros você é fornecedor, essa consciência de que 

você está participando de algo maior e que a soma de cada um é que vai dar o resultado final, 

isso tem contribuído muito e está muito claro. Naquele trabalho realizado na Aercol, o World 

Café, com as nossas lideranças,  percebemos um afinamento entre todas elas, qual é o papel de 

cada uma e o que têm que fazer para que a cooperativa alcance os seus objetivos e o propósito 

estratégico. Isso tem evoluído bastante e está em todos níveis, os nossos líderes estão 

conseguindo transmitir para os colaboradores qual é o nosso papel aqui e por que a gente existe, 

nisso percebo um crescimento muito grande”. 

Já o Gestor 2 disse que ele tem percebido que a equipe está mais profissional: “A equipe 

pequena tem o lado bom e o lado não muito bom, pois os colaboradores estão muito próximos 

e integrados e alguns acabam confundindo o profissional com o pessoal. A questão da amizade 

tem que ser trabalhada muito bem para as pessoas se posicionarem corretamente, porque, senão, 

levam para o lado que não é”. Ele comenta que o crescimento e o amadurecimento fizeram com 
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que as pessoas percebessem isso, sem a necessidade de ter que informar sobre o novo modelo 

de gestão: “As pessoas automaticamente perceberam essa forma diferente de gestão, não só na 

minha, mas nas diversas áreas da cooperativa”.  

O Gestor 2 cita também que sua área interage muito com outras áreas e, às vezes, tem 

que cobrar coisas que as outras não gostariam de serem cobrados: “Eles entendem que o sistema 

de gestão não é porque eu quero, é porque faz parte do processo e da gestão da cooperativa. 

Essa mudança de comportamento dos colaboradores no sistema de gestão é um dos benefícios 

que o DGP tem nos proporcionado pela inovação nas suas práticas”.  

Já o Gestor 3 lembrou que, com a implantação dos indicadores e o prêmio de produção, 

as pessoas acabam se sentindo mais valorizados: “Se sentem fazendo parte e donas do negócio 

porque o resultado depende delas, antes eram colocadas as metas e as pessoas nem sabia por 

que tinham que cumpri-las, e hoje até a zeladora está preocupada em cortar custos”. 

Para o Gestor 4, entre os principais benefícios percebidos está a atuação mais próxima 

do negócio: “A PN atuando nas áreas é muito bacana, eu sempre compartilhei essa ideia desde 

o início. A partir do momento que esse processo emplacou é uma via de mão dupla, tanto para 

nós, no sentido de requisitar e pedir apoio ao DGP, como no sentido de o DGP identificar as 

oportunidades e trazer recursos para nos ajudar e dar apoio, dar suporte, cobrar e informar o 

que está sendo feito de maneira certa ou errada”.  

O Gestor 4 também comenta o fato de estar indo conversar com as pessoas, ouvi-las e 

dar-lhes atenção, bem como de uma evolução na contração: “Às vezes, fico imaginando por 

que as pessoas estão saindo. E em uma entrevista de desligamento vem a informação, e são 

vários os motivos, aí a gente consegue cuidar mais das pessoas. Estamos em uma fase diferente 

de quando contratávamos as pessoas e era ‘se quer trabalhar quer; se não quer, vai embora’. 

Entramos em outra fase”. Ele atribui esse avanço ao trabalho realizado pelo DGP, por meio da 

PN: “Ela está lá atuando com a produção. Os líderes se  questionam como vão atingir as metas 

se não têm pessoas preparadas. Aí vem o apoio no sentido de parceria mesmo! A parceira entra 

na produção e a informação vem rapidamente, possibilitando a ação”. 

Algumas coisas são mais perceptíveis, segundo o Gestor 5: “A principal é a proximidade 

da indústria com o DGP. Com a criação do CS, CO e PN, houve maior aproximação com DGP 

e, quando surge uma demanda, sabemos que sempre tem alguém que vai dar um direcionamento 

para elas, e estão nos atendendo muito bem, tanto na mão de obra básica quanto com novos 

talentos, desenvolvimento, remuneração, reconhecimento, tudo isso está sendo trabalhado. 

Temos muito a caminhar, mas estamos no caminho”. 
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O trabalho das parceiras é espetacular, afirma o Gestor 6: “O processo de capacitação, 

o recrutamento, esse era um assunto que eu sempre trazia para a mesa, não sei se era específico 

do DGP o demérito de não conseguirmos atender e, agora, não consigo atribuir o mérito, se é 

uma conjuntura do país ou da região, mas hoje não temos problemas com recrutamento e 

seleção”. 

O Gestor 7 finaliza dizendo o principal benefício, na sua opinião: “Todo o 

assessoramento que o DGP nos proporciona em R&S, treinamento, remuneração, entre outros. 

Mas, para nós, o mais importante é que, quando precisamos, sempre tem alguém que nos apoia 

e orienta, independentemente da demanda, seja simples ou complexa, sempre estão nos 

atendendo”. 

4.2.6 Processos  

 

O DGP da organização cooperativa estudada possui um software para gerenciar os seus 

processos, que estão agrupados em uma matriz, sendo 20 macroprocessos e, entre eles, alguns 

estratificados em microprocessos, totalizando 55 macro e microprocessos, conforme figura 12.  

 

Figura 12 – Grupo de processos de Gestão de Pessoa da cooperativa estudada 

 
Fonte: Copacol (2015a). 
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Conforme demonstrado na figura 12, cada processo possui o seu código e pode ser 

acessado pelos colaboradores, no qual eles podem conhecer o fluxo, quais são as entradas e 

saídas, os insumos e os responsáveis de cada etapa. Cada processo possui um documento 

chamado Script de Atendimento, que contempla a sua descrição, o fluxo, o detalhamento e a 

descrição do papel da Parceria com o Negócio em cada processo. 

 

Figura 13 – Processo de Gestão da Mudança 

 

 
Fonte: Copacol (2015a). 

 

 Na figura 13, é possível observar um exemplo de um dos 55 processos do DGP da 

organização cooperativa estudada, o fluxo do processo de Gestão da Mudança.  

 A Gestão da Mudança é um processo para gerir os vários aspectos relacionados às 

pessoas em um processo de mudança, a fim de que os resultados previstos sejam atingidos da 

forma mais eficaz possível. Tem como objetivo avaliar e coordenar as ações necessárias acerca 

das mudanças que acontecem na organização, para minimizar os impactos que elas causam nas 

pessoas (COPACOL, 2015a). 

 A Gestão da Mudança atua em quatro frentes: (1.ª) A gestão dos impactos 

organizacionais; (2.ª) Alinhamentos com as lideranças; (3.ª) Plano de treinamento; (4.ª) Plano 

de comunicação, que busca, via campanhas, comunicar a estratégia de mudança e as fases do 

projeto. A primeira campanha cria um clima para a mudança, comunicando início, descrição, 

objetivo, metas e público envolvido. A segunda busca engajar a organização, comunica o 

progresso do projeto e os benefícios aos usuários. E a terceira procura sustentar a mudança 

divulgando as ações preparatórias e orientações de suporte complementares para a entrada em 

produção (COPACOL, 2015a). 
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4.2.7 Políticas de Gestão de Pessoas 

 

O DGP da organização estudada possui um conjunto de políticas de Gestão de Pessoas, 

que tem como objetivo estabelecer critérios para que todos os seus processos estejam alinhados 

aos objetivos estratégicos da cooperativa. 

 

4.2.7.1 Política de Educação e Capacitação 

 

A Política de Educação e Capacitação tem como objetivo estabelecer critérios para os 

processos de educação, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da cooperativa, 

alinhados aos seus objetivos estratégicos. 

 O DGP da organização cooperativa estudada possui uma matriz de Educação e 

Capacitação que relaciona habilidades, experiências, escolaridade e treinamentos para cada 

cargo e local da cooperativa, sendo administrada por meio do sistema de Gestão de Pessoas. As 

iniciativas de educação estão classificadas das seguintes formas: 

 

 Treinamento Presencial – Atividade planejada pelo DGP, sob demanda da área de negócio, realizada 

dentro ou fora das dependências da empresa, podendo ser ministrada por um colaborador ou instrutor 

externo.  

 Treinamento On-line – Atividade mediada por tecnologia que tem como característica a possibilidade 

de ser realizada a qualquer tempo, permitindo instrução rápida e padronizada a um número grande 

de pessoas, sem exigir que estejam todas em um único local, estimulando o autodesenvolvimento. 

Enquadram-se nessa categoria as palestras virtuais e os e-learnings.  

 Educação Básica – São treinamentos obrigatórios para o colaborador realizar sua atividade e tem por 

objetivo aprimorar competências técnicas essenciais à função. A educação básica contempla: 

Treinamento no Local de Trabalho (TLT), Integração e demais treinamentos, cursos estipulados 

como essenciais para a realização da atividade do colaborador de acordo com seu cargo e local de 

trabalho.  

 Educação Continuada – São treinamentos pré-definidos por cargo e local pelos gestores em conjunto 

com o DGP/CS, visando ao desenvolvimento do colaborador em suas atividades. 

 Educação Pontual – São treinamentos não contemplados dentro da educação continuada e podem 

surgir de acordo com a demanda específica da área. 

 Educação Específica – São treinamentos que visam formar, desenvolver e/ou aprimorar atuais e 

potenciais lideranças, sendo os participantes definidos pelos gestores das áreas em conjunto com o 

DGP. 
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 Programa de Formação de Líderes – Consiste em identificar e desenvolver profissionais com 

potencial para se tornarem futuros líderes.  

 Programa de Desenvolvimento de Gestores – Destinado ao desenvolvimento dos gestores que já 

atuam em cargos de lideranças. Esse programa é estruturado em dois níveis para atender os que atuam 

em cargos táticos e estratégicos. 

 Programa de Formação de Instrutores – O programa consiste na identificação e capacitação de 

colaboradores com potencial para atuarem como instrutores. 

 Programa de Milhagem de Conhecimento – É um programa que visa incentivar o 

colaborador a buscar conhecimento e capacitação relacionados à sua atividade na 

cooperativa, bem como uma forma de recompensa para aqueles que queiram compartilhar 

conhecimentos com os demais colaboradores. O programa consiste no acúmulo de pontos 

de acordo com o conhecimento adquirido ou transmitido, permitindo que o colaborador 

troque os pontos obtidos por outras fontes de conhecimento, que não estejam contempladas 

em seu plano de capacitação. 

 Para buscar evidências com relação às políticas e aos processos de desenvolvimento de 

colaboradores, foi perguntado aos gestores: Como você avalia as políticas e os processos de 

Educação, Treinamento e Desenvolvimento do DGP? Estão alinhados aos objetivos 

estratégicos da sua área e da cooperativa? A seguir, estão os depoimentos de alguns gestores. 

O Gestor 1 respondeu que, em conjunto com o DGP, está com um grande desafio este 

ano: “Preciso implementar a academia de logística e, para mim mesmo, é algo muito novo, 

temos de trabalhar o treinamento e o desenvolvimento de uma forma mais estruturada dentro 

de uma academia de logística. Observo que as pessoas do DGP que estão envolvidas nesse 

processo, estão muito comprometidas para que tudo dê certo. A academia de logística, como os 

trabalhos de Educação, Treinamento e Desenvolvimento, está contribuindo para o 

desenvolvimento da equipe e, consequentemente, para o alcance dos nossos objetivos 

estratégicos”. 

“O Treinamento e Desenvolvimento acredito que deu uma boa guinada”, respondeu o 

Gestor 2. Ele comenta ainda: “Atualmente, todos têm participado ou têm a oportunidade de 

participar dos programas de desenvolvimento, só não participa quem não tem interesse. Não 

faltam treinamento nem ferramenta de desenvolvimento para o colaborador. Temos ferramentas 

no próprio site da cooperativa, que possibilitam ao colaborador buscar conhecimento. Claro que 

sempre temos coisas para se fazer, mas estamos caminhando, não há nada que esteja 

‘capengando’ em termos de desenvolvimento”. 
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Para o Gestor 3, a resposta é: “Sim, e estão bem claros. As políticas e os processos de 

Educação, Treinamento e Desenvolvimento são fundamentais, pois a base de todo o sucesso do 

propósito estratégico é ter todos os colaboradores engajados. E as metas da cooperativa estão 

muito claras, pois estamos conseguindo transmitir para todo o quadro de colaboradores para 

onde estamos indo e o que se espera de cada um, uma vez que o resultado quem faz são as 

pessoas. Então, se elas estão bem munidas de informação e bem treinadas, as coisas acontecem 

naturalmente”.  

Na visão do Gestor 4, as políticas e os processos de Educação, Treinamento e 

Desenvolvimento estão alinhados com os objetivos da cooperativa e da sua área específica. 

“Toda a parte de Treinamento e Desenvolvimento é boa, temos algumas necessidades em que 

interagimos, mas sentimos falta de ser convidados a interagir mais na elaboração e na 

estruturação dos treinamentos que envolvem a nossa área. Todas às vezes que eu tenho 

precisado o DGP tem nos atendido muito bem, mas sempre quando está sendo demandado, 

poderia ser mais proativo”, ressalta ele. 

Ao ser questionado sobre o alinhamento das políticas e processos de Educação, 

Treinamento e Desenvolvimento com os objetivos estratégicos da sua área e da cooperativa, o 

Gestor 6 respondeu: “Não consigo medir, pois hoje, quando vamos participar de um 

treinamento, queremos que o facilitador se supere, pois o nosso nível de exigência é muito alto, 

não está fácil nos contentarmos, a nossa expectativa é muito grande. O ‘cara’, para superar a 

nossa expectativa, tem que ser bom, se ficar na média não vai nos atender, temos colaboradores 

com graduação, pós-graduação, mestrado e até doutorado, a nossa base também caminha junto, 

o grau de exigência é muito grande, então, às vezes, recebemos feedback negativo por isso”. 

Já o Gestor 7 afirma: “Sim, estão bem alinhados e têm contribuído para que as nossas 

metas e objetivos sejam atingidos. A comunicação para o alinhamento do treinamento está 

fluindo bem e é uma comunicação de mão dupla”. 

Da mesma forma, o Gestor 8 entende que estão alinhados, mas comenta sobre 

oportunidades de melhoria no planejamento dos eventos realizados: “Às vezes, recebo o convite 

para três pessoas que atuam em um processo que demanda quatro pessoas. Como vou tirar três 

para participar de um treinamento e, às vezes, sou punido com os indicadores porque a pessoa 

não compareceu no treinamento. Sei que temos que cumprir a legislação, às vezes é um 

treinamento de uma Norma Regulamentadora (NR), mas, da mesma forma, eu tenho que 

cumprir uma meta de produção, então nada faz sentido se não tiver a produção para pagar as 

contas. O problema é como fazer para tirar esse pessoal para ir fazer os treinamentos, mas a 

política de treinamento está bem bacana, a demanda, quando gerada, é bem atendida”. 
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O Gestor 10 afirma que sim e comenta sobre a amplitude dos programas de 

desenvolvimento dentro da cooperativa e que são muitos os colaboradores inseridos nos 

processos de desenvolvimento: “Em nosso caso, muitas vezes precisamos de treinamento 

básico em função de um grande número de colaboradores pertencer à linha de produção, mas é 

isto que precisamos, de capacitação para a base, por se tratar de uma gerência de operações”. 

Ele conclui dizendo que isso não é simples, é um processo complexo, pois a formação de base 

é limitada pelo grau cultural e de formação das equipes: “A maioria tem limitação em função 

de só ter o ensino básico mesmo. Temos uma gama muito grande de analfabetos funcionais e é 

difícil resgatar o pessoal dessa base para um crescimento”. Segundo ele, os próprios 

funcionários, às vezes, reclamam das oportunidades, que são limitadas: “Aqueles que têm um 

pouco mais de conhecimento, dedicação e instrução saem rápido dessa base, mas a maioria está 

nesse meio, mas não está na condição de sair, e aí está o grande desafio do DGP”. 

Os Gestores 11 e 12 acreditam que esse processo está bem alinhado com as suas áreas 

e os seus objetivos e o Gestor 11 comenta: “Estamos trabalhando de forma bem positiva em 

conjunto com o DGP todos os anos, procurando identificar qual é o melhor treinamento, a 

melhor capacitação, definição de local para realização, logística de treinamento, tanto para os 

colaboradores quanto para os instrutores. Esse aspecto evoluiu muito e a participação do DGP 

é fundamental”. 

O Gestor 12 destaca os programas de desenvolvimento, folha de pagamento, parceria e 

os TLTs: “É um departamento que passa despercebido porque faz o que realmente estamos 

precisando, ao contrário daquele que não faz e toda hora temos que estar ligando. O DGP é um 

departamento que realmente contribui para que o trabalho aqui na ponta aconteça”. 

 

4.2.7.2 Política de Gestão de Desempenho 

 

  A Gestão por Competências corresponde a uma análise sistemática do desempenho do 

profissional em virtude das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados 

alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Abrange cerca de 320 colaboradores, que 

são avaliados anualmente por meio da autoavaliação e do superior imediato, o que resulta no 

feedback e, consequentemente, em um PDI de acordo com os gaps da avaliação. Os 

participantes são avaliados nas competências comportamentais, técnicas, responsabilidades de 

sua função e resultados entregues de acordo com o BSC. 
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Com a ajuda de um software, a gestão do PDI é realizada por um profissional da área 

de Gestão de Pessoas, em que ele faz o acompanhamento e dá o apoio necessário aos gestores 

no desenvolvimento e aplicação dos feedbacks aos seus liderados.  

Para avaliar o processo de Gestão por Competência, foi perguntado aos gestores: Como 

avalia o processo de Gestão de Desempenho (Gestão por Competências) da cooperativa? Está 

alinhado aos objetivos estratégicos da sua área e da cooperativa?  

O Gestor 1 entende que sim e comenta que é algo bastante discutido nas reuniões de 

gestores e entre as equipes. Segundo ele, a cooperativa implementou os indicadores de 

desempenho e estes são revisados todos os anos em conjunto com os supervisores da área: “É 

algo que está bem entendido dentro da cooperativa e para todos os participantes do processo. 

As ferramentas que são fornecidas para nós permitem fazer a autoavaliação e a dos nossos 

subordinados. Temos uma oportunidade de avançarmos para a avaliação 360º, pois hoje 

fazemos a avaliação 180º”. 

Enquanto isso, o Gestor 2 faz uma crítica ao processo: “Agora está mais ágil, lembro 

que no início tínhamos mais de 60 itens para avaliar, e isso não agregava muita coisa, vejo que 

poucos, mas bem pontuados, você consegue dar um feedback, porque se você está mais próximo 

sabe onde está ‘pegando’, onde tem pontos a melhorar e pode ser mais assertivo”. Ele conclui 

dizendo que, para o que estão buscando em termos de posicionamento e do propósito 

estratégico, o processo de Gestão de Desempenho (Gestão por Competências) está alinhado, 

sim. 

Na visão do Gestor 3, é algo que vem para auxiliar no desempenho do gestor: “Eu vejo 

que é uma ótima ferramenta. Ela direciona a gente a buscar aquilo que precisa para conduzir 

bem a nossa função”. Enquanto para o Gestor 4, está bem alinhado e está buscando o 

crescimento das pessoas. O Gestor 6 também comenta que o processo está muito bem alinhado 

e afirma: “Estamos em um caminho muito certo, está show de bola, tanto que estamos trazendo 

mais gente junto, está bem disseminado, as lideranças estão conduzindo muito bem isso, o 

desenvolvimento das lideranças, por intermédio do PDI baseado nas competências, está 

acontecendo”. 

 Ao ser questionado, o Gestor 7 afirmou que o processo está alinhado e contribuindo para 

o desenvolvimento, mas na sua opinião o processo é muito técnico: “O processo melhorou, mas 

ainda está muito técnico. Perco muito tempo em dar o feedback e depois ter que lançar isso no 

sistema e ficar acompanhando. Por outro lado, eu entendo que isso é necessário para o 

acompanhamento de forma geral, mas existe muita controladoria dentro do processo, 

principalmente no plano de ação, que eu tenho que estar voltando com ele para ver se as ações 
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estão acontecendo ou não, e isso eu percebo no dia a dia se está acontecendo ou não. Poderia 

ter um registro mais informal para o acompanhamento, pois aqui eu consegui acompanhar até 

mesmo sem registro”. 

 Para o Gestor 8, está alinhado e contribuindo para o alcance dos objetivos da equipe e, 

consequentemente, da cooperativa: “A Gestão de desempenho é necessária, precisamos dela. 

Nos anos passados, acho que não usufruímos o potencial dela como deveria não sei se por conta 

do sistema ou da metodologia, mas a avaliação por competências, a gestão por competências, é 

algo fantástico. Agora percebo que estamos evoluindo depois da revisão, às vezes a gente falava 

de avaliação por competências e era um negócio complexo e difícil de fazer. Eu entendo que é 

fundamental e precisa ser feito, mas precisamos acertar o ponto, no último período fizemos 

alterações importantes. Eu não faço por fazer, faço porque percebo a importância e o benefício 

que o processo nos traz. Eu tinha uma percepção de que tinha um papel de liderança muito bom 

e me avaliava assim, mas, a partir do momento que você faz esses testes, a avaliação por 

competência, o Janusian, por exemplo, você percebe que tem oportunidade de melhoria. 

Quando você faz um link com os programas de desenvolvimento e dá foco, o desenvolvimento 

acontece”. 

 Enquanto isso, o Gestor 9 se sente um pouco desconfortável com esse processo e 

comenta que não consegue fazer uma avaliação: “Esse processo me incomoda um pouco. 

Acredito que, se não tivéssemos, estaríamos em uma situação pior, mas eu não consigo ver uma 

evolução no desenvolvimento, e não é isso que está fazendo a diferença dentro da cooperativa. 

É assim que eu vejo. Há tempos falamos sobre esse processo, já vieram consultoria e autores 

de livros, mas quando colocamos na prática do dia a dia, do nosso trabalho, parece que não está 

servindo de trampolim para o crescimento. Esse é o meu sentimento, acredito que agora, com 

essa reestruturação e essa nova ferramenta, possa mudar e nos ajudar. Houve uma evolução, o 

processo ficou mais enxuto e específico. Vamos ver agora com as ações futuras se vamos 

conseguir avançar. Não sei se é uma falha minha, mas eu não consigo enxergar os benefícios. 

Talvez a culpa seja minha de não ter conseguido aplicar na prática, mas ficar só criticando não 

adianta, preciso fazer uma avaliação mais global para saber o que fazer. Quando ouvi falar no 

Janusian, achei que era uma coisa totalmente nova e que nos traria um grande benefício. Quando 

fui responder às questões, como eu sou bastante cético, disse: ‘Puxa vida, é mais um 

questionariozinho que vai dar um relatório‘. Porém, quando eu vi os resultados, chamou-se 

atenção o que estava escrito, vi que aquilo estava falando de mim. De certa forma, isso me 

surpreendeu positivamente e acredito que é uma ferramenta bacana para o autodesenvolvimento 

e o das equipes”. 
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O Gestor 11 comenta que a gestão por competências não é tão simples e que está em um 

processo contínuo de evolução. Ele afirma gostar do processo porque remete a uma reflexão e 

possibilita o acompanhamento das pessoas para quem o gestor vai dar o feedback: “Você tem 

que estar embasado, e isso exigiu um pouco mais de atenção a essa informação para poder 

conversar com cada um bem argumentado. Ele pode concordar ou discordar, isso está bem 

alinhado. O ideal seria permear mais níveis para ficar mais claro no nosso dia a dia”. 

E o Gestor 12 conclui, dizendo que todos os participantes consideram muito interessante 

e que, de certa forma, acabam estendendo para todos os demais níveis: “Quando fazemos as 

avaliações, alinhamos alguns pontos e é uma conversa tranquila, repassamos algumas diretrizes, 

mostrando o jeito que a empresa quer que sejam realizado os trabalhos, e são muito bem 

recebidas por parte dos colaboradores”. 

 

4.2.7.3 Política de Gestão de Novos Talentos 

 

A Política de Gestão de Novos Talentos tem como objetivo estabelecer critérios para atrair, 

identificar, integrar e desenvolver jovens talentos que tenham potencial para ocupar, no futuro, 

posições efetivas na organização. O novo talento é todo estudante ou recém-formado, com 

potencial para desenvolvimento das competências exigidas pela cooperativa, que busca 

desafios, oportunidades de desenvolvimento e capacitação profissional. O processo de Gestão 

de Novos Talentos contempla o Programa Jovem Aprendiz, Programa de Trainee e Programa 

de Estágio. 

 Programa de Estágio – Tem como objetivo proporcionar aos estudantes universitários, 

técnicos e tecnólogos que coloquem em prática os conhecimentos teóricos aprendidos 

durante o curso.  

 Programa Jovem Aprendiz – Visa atender à Lei n. 10.097, de 19/12/2000, e o Decreto n. 5.598, de 

01/12/2005, com o objetivo de prover profissionalização básica e inserção dos jovens estudantes no 

mercado de trabalho. 

 Programa de Trainee – Visa desenvolver profissionais recém-formados a fim de prepará-los 

para fazer parte do quadro de colaboradores da cooperativa, garantindo que tenham uma 

visão ampla de todos os processos relacionados à sua área de atuação. 

Para avaliar, questionou-se: O processo de Gestão de Novos Talentos está contribuindo 

para atrair, identificar, integrar e desenvolver jovens que tenham potencial para ocupar, no 

futuro, posições efetivas na organização? 
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O Gestor 1 respondeu que, na sua área, o Programa de Trainee e o Programa de Estágio 

são novos, mas no programa Jovem Aprendiz a maioria que passou pela sua área foi contratado. 

Ele citou como exemplo uma contratação recente que foi preenchida com uma egressa do 

programa: “É um programa que dá oportunidade para os jovens se desenvolverem e todos que 

se destacam são contratados ao fim dele”. 

Na opinião do Gestor 2, é um processo muito positivo, pela oportunidade que é dada 

para os jovens iniciarem uma carreira profissional: “O Jovem Aprendiz Cooperativo é um 

programa fantástico. A gente vê a evolução dos jovens e é uma oportunidade para observarmos 

o desempenho deles. É um trabalho fundamental, tem uma repercussão muito positiva. 

Percebemos o interesse e a preocupação dos pais, que vêm até a cooperativa dizendo que 

gostariam que seu filho pudesse participar do Programa Jovem Aprendiz. Com esse programa, 

você consegue alinhar a oportunidade de trazer o jovem para o mercado de trabalho, para ele 

conhecer os processos empresariais e, por outro lado, podemos dar uma formação de 

cooperativismo a ele também. O Programa de Trainee também é uma oportunidade para o 

pessoal que está saindo de uma faculdade poder adquirir conhecimento prático, pois quando 

chega ele vem com o conhecimento teórico, e o programa oportuniza que ele vivencie na prática 

o seu aprendizado, e o mesmo acontece com o estágio. Para a cooperativa, é uma oportunidade 

de identificar potenciais que vão compor seu banco de talentos. Quando surge uma vaga e for 

identificado o perfil adequado, eles são contratados para fazer parte do quadro de colaboradores 

da cooperativa. O desafio da cooperativa é atender a toda essa demanda. A maioria dos jovens, 

ao se formar, visualiza a cooperativa como uma oportunidade e, às vezes, a cooperativa não 

consegue atender a todos, principalmente na área técnica, que a necessidade não é tão grande. 

É um trabalho fantástico que a cooperativa faz para oportunizar ao jovem caminho para uma 

profissão. Temos também o Grupo de Jovens Cooperativistas, pelo qual já passaram em torno 

de 70% dos jovens filhos de associados, esse é um indicador positivo”. 

O Jovem Aprendiz é um programa fantástico, segundo o Gestor 7, pela oportunidade 

que proporciona aos jovens: “O Programa Jovem Aprendiz proporciona a oportunidade para 

essa juventude, que, às vezes, está até desalinhada em alguns aspectos. Conhecer o que é uma 

empresa, para quem participa do programa, vai fazer muita diferença na sua vida”. Ele conclui 

dizendo que é um admirador do programa e se sente feliz ao ver a oportunidade para as pessoas 

que podem participar, sendo um trabalho para se “tirar o chapéu”. 

No entanto as opiniões divergem umas das outras. O Gestor 6 diz que o Programa Jovem 

Aprendiz é muito importante, mas tem oportunidade de melhoria: “O jovem é muito novo, então 

você faz uma avaliação técnica escrita com ele e o perfil dele é complicado. Tem jovem que 
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explode, que é show de bola, e tem uns que vêm aí só para ficar sentado e dormindo no celular. 

O programa Jovem Aprendiz é ótimo, o que precisa melhorar é o processo seletivo com eles. 

Não é fácil, pois estamos falando de jovens de 15, 16 anos, mas existe, sim, uma oportunidade 

de melhoria. O Programa de Trainee é muito legal, pois você consegue trabalhar o 

desenvolvimento deles e nós os desafiamos, tem que mostrar por que veio e, se ele responder 

ao desafio, surgindo uma vaga, nós o contratamos”. 

Da mesma forma, o Gestor 7 concorda que os programas contribuem para atrair, 

identificar, integrar e desenvolver jovens que tenham potencial para ocupar, no futuro, posições 

efetivas na organização, mas critica o fato das restrições impostas pela legislação: “No 

supermercado é difícil pôr em prática porque, para o jovem, tem muitas restrições. Ele não pode 

pegar peso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No supermercado, precisamos que nos 

ajudem a fazer as reposições e, às vezes, eles precisam pegar peso. De certa forma, contribui, 

sim, pensando no todo, mas tem algumas áreas em que não dá para alocar o jovem em função 

dessas restrições”. 

O Gestor 8 afirma que está contribuindo  muito e comenta: “Eu tenho um menino que 

está trabalhando comigo que tem um potencial de entrega. É uma pessoa nova, um pouco 

imaturo, mas tem uma capacidade de desenvolvimento, que é fruto de um trabalho desses, e 

hoje já está em um cargo de confiança. Temos outros que vieram do Programa Jovem Aprendiz 

que são pessoas fantásticas e têm desenvolvido um bom trabalho”. 

Da mesma forma, o Gestor 9 classifica o Jovem Aprendiz como um programa 

magnífico, tanto para a empresa como para os participantes. Ele diz que tem vários profissionais 

na área que são egressos do programa e afirma que foi uma forma de identificar os talentos: 

“Para o jovem que participa é magnífico. Ele chega sem nenhuma experiência e consegue 

entender o mundo corporativo, traça objetivos, consegue identificar o perfil dele e com qual 

área ele se identifica. Esse programa é muito bom, dou nota 10 para ele”. 

O Gestor 11 responde. “Acredito que precisamos expandir. Na minha área, já comecei 

alguns processos com trainee, mas não dá tempo de encerrar o programa e temos que contratá-

los. O estagiário, em função da lei do estágio, é difícil de ter, não conseguimos atender à carga 

horária exigida pela lei em função de as nossas atividades acontecerem no campo”. 

E o Gestor 12 comenta a importância do programa para a imagem da cooperativa e, para 

os jovens participantes, da oportunidade de ingressar no mercado de trabalho: “Aqui no nosso 

município foi muito importante e fortaleceu a imagem da cooperativa. Na oportunidade, fomos 

a todas as escolas convidando os jovens para participar e o programa proporciona ao 
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participante ingressar no mercado de trabalho. Tanto o Programa Jovem Aprendiz quanto o 

Programa de Trainee e o Programa de Estágio são nota 10”. 

 

4.2.7.4 Política de Plano de Sucessão 

 

A Política de Plano de Sucessão tem como objetivo estabelecer critérios para o processo 

de identificação e o desenvolvimento de talentos a fim de atender de forma proativa às 

necessidades de sucessão futuras da cooperativa.  

O Plano de Sucessão contempla a identificação e o desenvolvimento de potenciais 

sucessores para ocuparem cargos-chave ou executivos procedentes de futuras movimentações 

de pessoal ou desligamentos planejados, contando com a participação do profissional que será 

sucedido. Os cargos-chave são considerados as posições não executivas representadas por um 

pequeno percentual da força de trabalho, que fornece contribuição diferenciada à execução da 

estratégia da organização. 

Desligamentos planejados são ações de desligamento planejado, aquelas relacionadas à 

aposentadoria, bem como movimentações futuras devido à ampliação da cooperativa, 

transferências de áreas e qualquer ação planejada em que se pode contar com a participação do 

profissional que será sucedido. 

Existe um mapa de monitoramento dos cargos-chave e executivos. É um documento 

onde são listados os cargos-chave não executivos representados por um pequeno percentual da 

força de trabalho, que fornece contribuição diferenciada à execução da estratégia da 

organização. 

 

4.2.7.5 Política de Gestão de Carreira 

 

A Política de Gestão de Carreiras tem como objetivo estabelecer critérios e 

possibilidades de crescimento profissional para os colaboradores, permitindo-lhes vislumbrar 

essas oportunidades de crescimento profissional e pessoal na cooperativa mediante a Trilha de 

Carreira e os Eixos de Carreira. 

O Programa de Desenvolvimento e Formação de Liderança, Educação Continuada, a 

Avaliação de Desempenho e a experiência adquirida em determinada função fornecem 

subsídios para a movimentação vertical e horizontal na cooperativa, por meio da Trilha de 

Carreira e dos Eixos de Carreira. A cooperativa disponibiliza workshops de carreira com o 
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intuito de estimular o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional, 

fornecendo suporte para o Plano Individual de Carreira. 

Os workshops de carreira são realizados a cada seis meses e são abertos a todos os 

colaboradores que tenham interesse em participar. A divulgação das datas e locais é realizada 

por e-mail e murais. Cada colaborador é responsável por desenvolver o seu PIC e ficar atento 

às oportunidades disponíveis na cooperativa. O desenvolvimento do PIC não é obrigatório, 

porém é aconselhado que todos elaborem o seu. 

A Trilha de Carreira considera a estrutura da área, as competências necessárias para 

cada função, o Plano de Cargos e Salários e o Programa de Educação Continuada. As 

movimentações de carreira dependem de: disponibilidade de vaga, preenchimento dos pré-

requisitos necessários, análise do perfil e desempenho dos envolvidos. Para esclarecer dúvidas 

a respeito do PIC, o colaborador pode consultar colegas, superiores, o DGP e as áreas de 

interesse. 

Há também o Programa de Gestão por Competência, coaching, investimentos em 

programas de desenvolvimento, especialização (MBA), bolsas de estudo, financiamentos para 

cursos de especialização, mestrado e workshops de carreira, que acontecem semestralmente, 

aos colaboradores interessados. 

Os funcionários que participam de processos seletivos internos e chegam até a fase de 

entrevista também recebem feedback a fim de estimular o autodesenvolvimento e se preparar 

para novas oportunidades. As informações direcionadas à carreira dos colaboradores, cargos e 

salários e possibilidades de crescimento na empresa são repassadas aos gestores, que têm como 

responsabilidade repassar de forma individual ou coletiva esses procedimentos aos seus 

subordinados.  

Também está disponível no Portal do Colaborador a Trilha de Carreira, que permite a 

visualização dos cargos em cada departamento, bem como a visualização do nível em que ele 

se encontra comparando com a carreira dos outros departamentos. Essa ferramenta pode ser 

utilizada para o colaborador que deseja participar de processos seletivos, verificar na carreira 

daquele departamento se o cargo disponível está acima, abaixo ou no mesmo nível que o cargo 

atual da pessoa, deixando claro o que é, ou não, um crescimento para o colaborador. 

 

4.2.7.6 Política de Recrutamento, Seleção e Integração 

 

A Política de Recrutamento, Seleção e Integração tem como objetivo estabelecer 

diretrizes para recrutar e selecionar profissionais para o atendimento das necessidades de capital 
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humano da cooperativa, bem como integrar os novos profissionais na cooperativa, garantindo 

a clareza dos critérios e a transparência dos processos. 

O recrutamento corresponde às técnicas adequadas de atração de candidatos para ocupar 

determinada posição. No recrutamento interno, a vaga é divulgada dentro da própria 

cooperativa, sendo preenchida por colaboradores existentes. O recrutamento externo tem como 

objetivo buscar e identificar candidatos fora da cooperativa. A vaga é divulgada no site da 

cooperativa, murais, e-mail corporativo, jornais e mídias sociais.  

A seleção é realizada por intermédio de avaliação, que identifica os comportamentos e 

as competências do candidato que concorre a uma vaga de emprego. A integração é um evento 

que promove o entendimento e o alinhamento da cultura, valores e especificidades da 

organização com os novos colaboradores. 

O DGP possui um colaborador que atua como “Amigo Orientador”, um colaborador que 

já faz parte do quadro da cooperativa que tem o objetivo de apoiar o novo colaborador no 

período pós-integração, apresentando a empresa, esclarecendo dúvidas e fornecendo dicas. 

Para avaliar a percepção dos gestores, que são os clientes diretos do DGP e que usam 

com frequência esse serviço, foi perguntado: Como você avalia o processo de Recrutamento e 

Seleção de profissionais para o atendimento das necessidades de capital humano da sua área? 

Na opinião do Gestor 1, o trabalho vem sendo conduzido de uma forma bastante 

tranquila, principalmente na contratação para as atividades operacionais. Ele comenta que há 

mais de um ano não tem dificuldade de contratar profissionais para trabalhar, mas a sua 

preocupação é quando precisa contratar para cargos de lideranças: “Não depende tanto do 

processo de R&S, mas principalmente dos gestores no desenvolvimento de pessoas, pois, 

quando precisamos suprir as vagas para cargos de lideranças, encontramos dificuldade para 

recrutar alguém internamente, mas agora o plano de sucessão em andamento vai atender à 

demanda de contratação para os cargos de gerentes e supervisores. Já para os cargos de 

lideranças e nível tático, ainda temos que evoluir”. 

Ao contrário, o Gestor 3 diz que tem encontrado dificuldade de recrutar profissionais 

para trabalhar: “Estamos com dificuldade de mão de obra, mas o cenário está mudando. Então 

aquilo que temos buscado estamos conseguindo, temos um pouquinho de dificuldade na área 

operacional, mas para as áreas administrativas e técnicas está mais tranquilo. O grande desafio 

é o cumprimento da jornada para atender à CLT, pois na safra temos uma demanda maior e, às 

vezes, não temos conseguido mão de obra para atender a essa demanda sazonal e não podemos 

extrapolar a décima hora”. 
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Para o Gestor 5, não existe dificuldade na sua Unidade de Negócio, pois a rotatividade 

é muito baixa. Ele diz que, às vezes, quando tem que contratar para um cargo técnico, encontra 

mais dificuldades por querer encontrar um perfil adequado para aquela determinada região.  

No entanto, o Gestor 8 comenta que o processo de Recrutamento e Seleção de 

profissionais tem atendido às necessidades de capital humano da sua área à medida que tem 

oferta. Segundo ele, durante anos, enfrentaram grandes dificuldades por falta de pessoas 

disponíveis no mercado para trabalhar: “Entendo que sim, à medida que temos oferta, pois 

tivemos momentos em que andávamos ‘catando papel em ventania’, principalmente nas áreas 

industriais. Hoje, a gente vive uma situação diferenciada, mas passamos por um processo 

bastante crítico. A minha preocupação é que, quando passamos por essa escassez, a criticidade 

é muito pequena para recrutar o pessoal, e aí perdemos porque essa pessoa não fica, pois 

realmente não é aquilo que ela esperava e ela vai pedir para sair ou temos que dispensar, mas 

neste momento estamos no céu. É uma condição interessante, porque permite você olhar para 

esse público e selecionar, pois, há perfil que, com certeza, não vai dar certo, não adianta 

contratar. Para os cargos técnicos e administrativos, às vezes, o processo é um pouco moroso, 

depois de selecionado até iniciar a trabalhar levam-se dias para fazer os exames, acertar a 

documentação, enfim. Entendo que tem que passar por uma aprovação, mas trago isso como 

cliente e precisamos mais agilidade. Quanto aos processos em si, não existe nenhuma 

imposição, a seleção é feita em conjunto entre o DGP e o gestor, e isso é muito positivo”.  

Para o Gestor 9, está atendendo. “Passamos por uma escassez de mão de obra, mas, 

felizmente, esse cenário mudou e hoje estamos conseguindo suprir a demanda com profissionais 

e perfil adequados às nossas necessidades”, comenta. 

O Gestor 10 responde que está atendendo, mas tem dificuldade no recrutamento externo 

e a atribui ao processo de remuneração: “Na base, não encontramos dificuldade, mas quando 

partimos para nível de liderança o mercado está diferente. O cenário mudou, as ofertas de 

trabalho diminuíram, mas são poucos os que querem vir para o interior do estado trabalhar na 

condição que estão oferecendo, temos dificuldade com isso”. E ele explana essa dificuldade 

mais detalhadamente: “Temos algumas soluções que buscamos junto a consultorias, já 

participei muito com atuação de consultoria e gosto muito, tenho conseguido muitas soluções 

e resultados positivos assim, mas temos que olhar que, em algumas áreas, as soluções não se 

perpetuam quando a consultoria encerra. A consultoria implementa uma solução, mas ela não 

entrega todo o conhecimento e sempre fica algo que não se implementa na íntegra, pois ela 

passa parte do conhecimento e vai embora, por isso precisamos de profissionais com 

conhecimento para implantar soluções na íntegra e, às vezes, custa muito mais barato do que 
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uma consultoria. Os dois modelos são bons, mas colocados nas suas devidas proporções. E nós 

precisamos de uma oxigenação externa, porque, senão, ficamos muito com o nosso jeitão, 

precisamos de alguém de fora que nos questione. Percebemos que as empresas líderes de 

mercado que estão na nossa frente, pela dimensão e pelo tempo de trabalho têm práticas bem 

mais avançadas que nós. Esse processo está nos atendendo, mas percebo oportunidades de 

evoluir ainda mais”. 

 

4.2.7.7 Política de Remuneração e Reconhecimento 

 

  Política de Remuneração e Reconhecimento tem como objetivo estabelecer critérios 

para atrair, recompensar e reter profissionais por meio da adoção de um programa de 

remuneração total e reconhecimento coerente com a contribuição do colaborador, competitivo 

com o mercado e alinhado às estratégias da cooperativa. 

As práticas relacionadas à remuneração estão diretamente ligadas às estratégias da 

cooperativa, mediante política de cargos e salários estruturada e uma metodologia de pontuação, 

utilizando fatores para avaliação, posicionando cada cargo na tabela de salários de acordo com 

a maior ou menor complexidade em relação aos fatores avaliados e considerando que os cargos, 

na sua classe avaliada, têm a oportunidade de percorrer doze níveis de salários no crescimento 

horizontal. No crescimento vertical, os cargos são estruturados em níveis de forma crescente 

nas áreas, constituindo uma carreira para cada cargo, incentivando o crescimento pessoal e 

profissional, que pode ocorrer no formato de promoções e méritos.  

A política de remuneração variável está estruturada com base em direcionadores do 

planejamento estratégico da empresa, que são inseridos mediante os indicadores e metas para 

cada área. Até o terceiro nível de liderança, as metas são individuais; para os demais 

colaboradores, as metas dependem do resultado do grupo, sendo aplicadas a todos os 

colaboradores da cooperativa conforme a característica de cada segmento: para os 

colaboradores das áreas industriais, a remuneração variável é paga em dois formatos (prêmio 

de produção e prêmio assiduidade); para os colaboradores das áreas administrativas de apoio, 

é paga como prêmio de produção; e para as áreas de vendas, é paga como comissão. 

Como política de benefícios à saúde, à segurança e ao bem-estar do colaborador, busca-

se proporcionar melhor condição para o desenvolvimento de seu trabalho com qualidade e 

motivação. Alinhada a esse propósito, a cooperativa investe na construção de moradia para 

colaboradores. Já foram construídas 203 casas e 144 apartamentos. Também está em andamento 

mais um projeto de habitação que tem como propósito a construção de mais 550 novas moradias 
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com recurso próprio para atender mil novos colaboradores até 2018, visando a melhores 

condições, abrigando colaboradores que se deslocam de outros municípios para trabalhar nas 

indústrias.  

Os colaboradores do complexo industrial têm o percentual do vale-transporte reduzido 

de 6% para 3%, o que lhes proporciona uma redução de custo. 

O DGP possui, ainda, documentos que auxiliam no processo de Remuneração e 

Reconhecimento: Instrução Administrativa (IA), Procedimento Padrão Operacional (PPO) e as 

Especificações das Áreas. Este tem como objetivo consolidar as informações das áreas de 

negócios e registrar a atuação do DGP por intermédio do trabalho de Parceria de Negócio junto 

às áreas clientes do DGP. Esses documentos estão disponíveis em uma base, no sistema 

SAP/R3, e podem ser acessados pelos colaboradores por meio de uma transação específica 

(CV04N) para consulta de documentos. 

A fim de buscar evidências sobre o processo de Remuneração e Reconhecimento, foi 

questionado aos gestores se esse processo contribui para atrair, recompensar e reter 

profissionais, engajando-os para o desenvolvimento da sua área. 

O Gestor 1 diz que, na cooperativa, o processo de reconhecimento é moroso e, em 

função disso, há o risco de perder profissionais para o mercado, mas reconhece que a falha é 

dele mesmo enquanto gestor e justifica dizendo que tem os seus motivos para agir dessa forma: 

“Reconheço que, no processo de reconhecimento, existe oportunidade de melhoria, pois na 

maioria das vezes só agimos quando somos demandados. Temos que melhorar, principalmente 

quando nos comparamos com empresas mercantis”.  

E continua dizendo: “Quando vamos buscar profissionais no mercado, queremos um 

super-homem ou mulher-maravilha, mas pagamos para eles bem menos do que o mercado está 

pagando. Quando comparada às demais cooperativas, os salários da nossa estão alinhados, mas 

nos demais segmentos do mercado, em geral, vejo que temos oportunidades de melhoria. Tenho 

como desafio: ter uma equipe de alta performance até o fim de 2016. E quando se fala em alta 

performance, sou cobrado pelo meu superior e pelos clientes para ser igual ou melhor do que 

os meus concorrentes, BRF e JBS, mas quando se fala em remuneração ficamos aquém dessas 

multinacionais, ou seja, precisamos trabalhar a questão salarial de forma mais alinhada com 

mercado, e não só com as cooperativas”. 

Já o Gestor 2 acredita que sim, que a remuneração e o reconhecimento contribuem para 

atrair, recompensar e reter profissionais engajados com o desenvolvimento da sua área e da 

cooperativa. Ele diz que, quando iniciaram as atividades da UIS, veio muita gente de fora, de 

multinacionais como Bunge, Cargil e de outras empresas, principalmente do Mato Grosso. 
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Alguns ficaram um período e acabaram indo embora até mesmo pela questão salarial, mas a 

maioria continua: “Temos até lideranças que vieram e ficaram e estão aí até hoje, elogiam tudo 

o que a cooperativa faz e eu não tenho choradeira por causa de salário”.  

E ele continua: “Tenho alguns casos pontuais que daqui a pouco ‘o cara pega o boné e 

vai embora’, ou é convidado a sair, mas eu vejo o pessoal satisfeito com os benefícios e o salário 

que são pagos. Tem aqueles que, quando se fala em salário e você pega a tabela salarial, observa 

que o dele é porque  tem motivo, ou é por tempo de casa ou é porque você deixou de avaliar o 

trabalho que vem desenvolvendo. O processo como um todo de reter e remunerar acredito que 

está coerente. Temos oportunidade de melhoria na pesquisa salarial, pois quando se pede uma 

pesquisa salarial acho que demoram muito, poderiam ser mais ágeis”. 

O Gestor 3 respondeu o seguinte: “Sim, isso é fundamental, pois quando você remunera 

e reconhece é algo que direciona e que motiva. Nem tudo é remuneração, também precisa ter 

um ambiente bom para se trabalhar mais o reconhecimento, tudo isso ajuda, mas hoje a 

remuneração é fundamental”.  

O Gestor 6 disse que uma das grandes reclamações é que a cooperativa não tem a prática 

de reconhecer os colaboradores que estão procurando se desenvolver, estudar. Segundo ele, o 

colaborador faz graduação, às vezes uma ou duas pós-graduações e mestrado, mas não tem um 

reconhecimento diferenciado. O reconhecimento só se dá pelo desempenho e pela atividade que 

ele faz. Isso é uma cobrança por parte dos colaboradores: “Isso é o calo no pé de todo gerente 

e do supervisor. Todo mundo quer ganhar mais. Todos têm essa ansiedade de ganhar, tanto que 

é o requisito que mais aparece na pesquisa de clima. Por mais que você trabalhe isso, dê 10% 

de aumento, no ano que vem ele vai continuar te cobrando aumento, então não é fácil agradar”.  

Para o Gestor 7, a política de cargos e salários não está bem disseminada: “Não tem um 

entendimento, às vezes nos questionamos: ‘Se não tivéssemos cargos e salários, como seria?’. 

Os colaboradores não têm o entendimento que precisariam ter sobre isso. Há algumas funções 

na cooperativa que no mercado já mudaram e é muito difícil você manter ou desenvolver o 

profissional em determinadas áreas. Por exemplo: o maquinista de cereais é uma função que 

ninguém quer, então temos que ter uma política salarial, pois vai ser difícil encontrar 

profissionais para trabalhar nessas áreas. O pessoal que atua nessas áreas está ficando ‘maduro’ 

e a juventude não tem interesse em trabalhar nelas, então vejo que temos oportunidades nesse 

processo”. 

Da mesma forma, o Gestor 8 comenta que trabalha há 26 anos na cooperativa e viveu 

toda a sua história e, na sua percepção, acredita ter oportunidades: “Estamos gerando 

descontentamento para as pessoas por não podermos dar respostas rápidas, às vezes, temos 
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pessoas que se destacam e fazem uma entrega bacana, mas, nesse modelo atual, eu não consigo 

fazer uma recompensa na mesma velocidade. O processo é meio truncado, temos pessoas novas 

e que te entregam e você não consegue reconhecê-las em função da política de remuneração. 

Não vamos dar aumento todos os dias, mas em um processo de meritocracia devemos 

reconhecer aqueles que se destacam, que entregam e que realmente estão merecendo. Temos 

casos em que as pessoas estão desenvolvendo um bom trabalho, estão fazendo suas entregas e 

chegando no fim da faixa, aí você olha para aquilo e não tem o que fazer. A gente percebe que 

as pessoas que têm raízes aqui ficam, mas as que não têm a gente acaba perdendo, e são pessoas 

boas.” 

 O Gestor 9 diz ser totalmente favorável à meritocracia e acredita que a cooperativa 

evoluiu muito. O DGP já conseguiu grandes avanços com relação a esse processo, 

principalmente nos últimos anos, quando houve várias inovações não só nesse processo, mas 

em todos os processos de Gestão de Pessoas.  

Porém ele acredita que ainda há um grande caminho a ser percorrido: “No comercial, 

na área de vendas, a meritocracia é muito agressiva e a política da cooperativa é genérica para 

todas as áreas, e nesse aspecto ficamos atrás de muitas empresas, tanto no salário fixo como na 

variável e nos benefícios. Nos concorrentes, os colaboradores de nível gerencial têm carro para 

o trabalho à sua disposição. Isso é genérico. Na cooperativa, somente a diretoria executiva tem 

carro da cooperativa à disposição. Na área de vendas, os bônus são bastante agressivos, não dá 

para comparar com o nosso, e há outros fatores, isso comparando com as empresas 

mercantilistas e não no segmento cooperativo, dessas nós estamos na frente. Hoje, não 

concorremos com as cooperativas, concorremos com as grandes marcas e temos que ter um 

time forte. Hoje quem está levando nossos profissionais não são as cooperativas, são as líderes 

de mercado. No último ano, perdemos dois gestores: um para a BRF e outro para a JBS. 

Tivemos outros que foram requisitados, mas preferiram continuar na cooperativa. Então este é 

um ponto em que temos oportunidade, pois é difícil formar um profissional com um alto nível 

de maturidade e desempenho, são investimentos de anos e de repente perdemos por questões 

financeiras. Temos exemplos de profissionais que nos disseram: ‘Adoro trabalhar na 

cooperativa, tenho o cooperativismo no sangue, mas a proposta foi muito tentadora e acabei 

indo, principalmente pela questão da carreira’. O valor, às vezes, não é tão grande, às vezes me 

pergunto: ‘Se analisarmos os valores que gastaríamos em salários e os valores investidos em 

desenvolvimento profissional, será que não estamos perdendo?’. Precisamos fazer essa análise 

com mais carinho. A crítica que faço ao DGP é que, quando pedimos uma pesquisa salarial, o 

benchmark são as cooperativas, e não competimos com as cooperativas, competimos com as 
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multinacionais líderes de mercados, então precisamos usá-las como referência nas pesquisas 

salariais”. 

O Gestor 12 inicia dizendo que a remuneração é um processo complicado, 

independentemente do nível hierárquico ou salarial, se líderes ou liderados, todos querem 

ganhar sempre mais: “Por mais que você ganhe, se ganha 1 quer ganhar 2, se passa a ganhar 2 

quer ganhar 3, enfim nunca se estará satisfeito. O que muito tem se discutido é com relação a 

benefícios, e aqui o que o nosso concorrente tem e nós não temos é o plano de saúde”. E ele 

continua: “De modo geral, o que foi implementado e está fazendo a diferença é o Prêmio 

Gestão, que é muito interessante porque trabalha a meritocracia, o Visa Vale é muito bom e a 

remuneração está dentro da média. Se fizermos uma pesquisa sobre remuneração, todos vão 

achar que ganham pouco. O plano de saúde seria muito importante, pois quando ninguém 

oferece é uma coisa, mas quando um dá e outro não os colaboradores cobram. A nossa gestão 

de colaboradores é percebida, é muito mais flexível, mais paternal do que no concorrente, eles 

são muito rígidos, isso é comentário de funcionário deles. Eles comentam que, na cooperativa, 

é muito melhor para se trabalhar. A única oportunidade seria no plano de saúde”.  

Para evidenciar o funcionamento do processo de Administração de Pessoal, os gestores 

foram questionados quanto à sua percepção com relação às inovações e aos benefícios 

percebidos com as inovações implementadas especificamente nesse processo que contempla 

várias rotinas de operação.  

O Gestor 1 disse: “São ferramentas que no dia a dia não utilizo com muita frequência, 

mas para o acompanhamento do banco de horas é interessante e temos a informação em tempo 

real, para fazermos uma melhor gestão do banco de horas e do cumprimento da CLT. Com 

relação aos demais processos, entendo que estão todos sob controle”.   

Da mesma forma, o Gestor 2 comenta que não tem muito o que falar e pontuar sobre o 

processo de Administração de Pessoal e, sempre que precisou, foi muito bem atendido: “Uma 

coisa que incomodava muita gente era quando a folha de pagamento vinha aberta e hoje ela está 

em mídia, no sistema. Isso foi uma inovação muito boa e assertiva”.  

Para o Gestor 11, esse trabalho está muito bom, apesar de o contato estar muito mais 

com as secretárias e pontos focais, mas quando tem algumas dúvidas não tem encontrado 

dificuldade em buscar o esclarecimento com a equipe que conduz o processo. Então, a sua 

avaliação é muito positiva: “Não vejo nenhuma oportunidade de melhoria que merece 

comentário”. 

Ao ser questionado, o Gestor 7 respondeu: “É um processo muito bom, bastante técnico, 

mas tem melhorado muito. Houve uma evolução muito grande com o funcionário podendo 
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acompanhar o seu cartão de ponto, a folha de pagamento e outros processos on-line. Isso está 

muito bom”. 

O Gestor 8 classifica o processo como sendo muito burocrático: “Não temos muita ação 

sobre esse processo, às vezes a gente gostaria que fosse mais simples, mas temos que cumprir 

a legislação. Não tem o que fazer, mas o que eu tenho percebido, dos últimos três anos para cá, 

é a acessibilidade e a informação em tempo real para a tomada de ação”. 

O Gestor 11 disse que o processo de Administração de Pessoal evoluiu muito nos 

últimos anos. Ele cita como exemplo a folha de pagamento on-line, as solicitações e aprovações 

pelo Workflow, mas que ainda tem alguns procedimentos inflexíveis: “Houve várias inovações, 

mas temos alguns procedimentos pesados, meio engessados, não sei se em virtude da legislação, 

pois tudo tem que ser autorizado e aprovado, poderiam ser mais flexíveis nisso. A 

regulamentação, o cumprimento das datas, tudo isso corre muito bem, a folha de pagamento 

on-line e, agora, as solicitações e aprovações via sistema ficaram ótimas”. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Análise dos modelos teóricos e empíricos estudados  

 
Quadro 5 – Setores dos modelos estudados 

 
  
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Observa-se que, nos três modelos do quadro 5, o modelo Tachizawa, Ferreira e Fortuna 

não possui os Centros de Serviço, enquanto que os modelos de Ulrich e da Copacol os possuem 

e com várias atividades idênticas. No modelo de Ulrich, o autosserviço é automatizado com 

acesso durante 24 horas por dia. No da Copacol, é idêntico, no entanto possui “totens” com 

computadores instalados em diversas áreas de negócios permitindo o acesso daqueles que não 

possuem computador no seu local de trabalho.  

Com relação aos serviços: os modelos Ulrich e Copacol disponibilizam programas de 

atendimento on-line aos funcionários, possibilitando o acesso aos produtos e serviços de RH, 

sendo que o modelo Copacol aparece com maior detalhamento, pois o colaborador pode acessar 

a sua Trilha de Carreira, com a descrição da sua função e das demais funções almejadas, as 

competências da sua função e das funções almejadas, permitindo ao colaborador, com a ajuda 

de um especialista em gestão de carreira, desenvolver o seu PDI para alcançar o seu objetivo.  

Os modelos Ulrich e Copacol valorizam a terceirização do trabalho de RH transacional, 

pois isso permite que os profissionais de RH se concentrem em trabalhos mais estratégicos. Na 

Copacol, foi evidenciada a terceirização nos serviços de: Segurança Eletrônica, Restaurante 

Industrial e Serviços de Malote. A área de Saúde e Segurança está sob a mesma hierarquia, mas 

atua como setores separados. Isso ocorre devido à cooperativa ter duas plantas industriais 

frigoríficas, o que demanda um grande volume de serviços especializados na área de saúde e 

segurança. O mesmo ocorre com a área de Serviços Administrativos (Zeladoria e Segurança 

Patrimonial). 

Modelo Ulrich: Centros de Serviço Modelo Copacol: Portal do Colaborador
Modelo Takeshy, Ferreira e Fortuna: 

Não Contempla

Acesso durante 24 horas; Acesso durante 24 horas;

Programas de atendimento ao funcionário; Totens com computadores nas áreas de negócios;

Transferência da administração; Produtos e serviços de GP;

Processamento de pedidos de benefícios, Produtos e serviços de saúde e segurança e benefícios

Inscrição e administração no plano de pensão; Inscrição em cursos on-line ;

Busca de candidatos; Consultas sobre processos de GP;

Folha de pagamento; Folha de pagamento e cartão de ponto;

Gestão do aprendizado; Programação de férias e Informe de Rendimentos;

Informações cadastrais;

Saldos: banco de horas, empréstimos, limite para 

compras e cartão-alimentação;

Históricos de cursos realizados;

Trilha de Carreira; Descrição da Função e Competências

Modelo não contempla
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Os centros de serviços exigem cooperação entre os profissionais de RH e Tecnologia da 

Informação (TI), nos quais o RH especifica o conteúdo e as práticas a serem administradas e a 

TI projeta o sistema para que isso aconteça. 

 

Quadro 6 – Setores dos modelos estudados 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Os modelos apresentados no quadro 6 demonstram as principais responsabilidades dos 

setores e cada modelo apresenta uma nomenclatura diferente, no entanto trazem vários pontos 

de convergência. Todos os modelos contemplam nesse Setor ou Departamento a 

responsabilidade principal por todos os serviços de RH e ou Gestão de Pessoas. 

Os modelos também apresentam uma preocupação com o alinhamento das ações de RH 

com a estratégia da organização. Modelo Ulrich: projetar processos para garantir que o trabalho 

do RH se alinhe com os objetivos do negócio; Modelo Copacol: promover o alinhamento das 

estratégias de GP com a estratégia corporativa; Modelo Tachizawa, Ferreira e Fortuna: a Gestão 

de Pessoas encontra-se em permanente interligação com a gestão estratégica da organização. 

O desenvolvimento profissional também é uma preocupação que aparece nos três 

modelos. No modelo Ulrich uma das responsabilidades é garantir o desenvolvimento 

profissional do RH. O autor diz que os profissionais de RH são “crianças descalças do 

Modelo Ulrich: RH corporativo Modelo Copacol: Supervisão de GP
Modelo Takeshy, Ferreira e Fortuna: 

Gestão de Pessoas

Criar cultura e identidade consistentes;
Supervisionar e coordenar as políticas e ações de 

GP da cooperativa;
Formular Estratégia corporativa;

Moldar programas que implementam a agenda do CEO;
Verificar tendências e sua aplicabilidade na 

cooperativa;
Planejamento organizacional;

Projetar processos para garantir que o trabalho 

do RH se alinhe com os objetivos do negócio;

Promover o alinhamento das estratégias de GP 

com a estratégia corporativa;

Elaborar Modelo de descisões e 

informações de gestão de pessoas;

Servir de intermediário nas disputas entre 

centros de expertise  e o RH integrado;

Normatizar e orientar quanto a procedimentos 

trabalhistas, encargos sociais e política de GP; 
Diretrizes estratégicas;

Assumir responsabilidade principal pelos 

serviços de RH dos funcionários em nível 

corporativo;

Garantir o efetivo cumprimento da Política da 

Qualidade Copacol nas atividades e rotinas GP;
Planejamento organizacional;

Garantir o desenvolvimento profissional.
Garantir o desenvolvimento, comprometimento, 

produtividade da equipe GP;
Planejamento de pessoal;

Elaborar diretrizes estratégicas GP; Recrutamento e seleção de pessoal;

Coordenar a elaboração e execução do 

Planejamento Estratégico de GP;
Administração de Cargos e Salários;

Gestão da performance; Planejamento de carreira;

Gestão do orçamento; Avaliação de Desenpenho;

Gestão dos programas, políticas e processos; Treinamento e Desenvolvimento;

Gestão da mudança; Clima organizacional.

Planejamento de Contratação Anual;

Estrutura organizacional;

Cidadania Corporativa.
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sapateiro”, promovendo experiências de aprendizado e oportunidades de desenvolvimento para 

os outros enquanto seguem sem investimentos semelhantes para o seu próprio crescimento. No 

modelo Copacol, a supervisão de GP tem a responsabilidade de garantir o desenvolvimento 

profissional, comprometimento e a produtividade da equipe de GP, mas o desenvolvimento da 

equipe de GP e de todos os colaboradores da organização estão sob a responsabilidade de cada 

gestor com auxílio da área de Desenvolvimento Organizacional, no Centro de Soluções que 

será detalhado em seguida. Enquanto que no modelo Tachizawa, Ferreira e Fortuna: O 

treinamento e desenvolvimento apresenta um conjunto de atividades e processos com o objetivo 

de explorar o potencial de aprendizagem e capacidade produtiva do ser humano nas 

organizações, visando à aquisição de novas habilidades, novos conhecimentos e a modificação 

de comportamentos e atitudes. 

O Modelo de Gestão de Pessoas de Tachizawa, Ferreira e Fortuna busca compreender o 

meio ambiente, suas variáveis e a sua relação com a organização, permitindo apresentar as 

estratégias genéricas próprias a uma organização. O modelo contempla estratégias genéricas e 

específicas. Esse conjunto configura as estratégias próprias de cada organização. O modelo 

separa as variáveis estruturais que são comuns a todas as empresas daquelas que são específicas 

e peculiares a cada uma delas.  

É possível observar ainda que o modelo proposto por Tachizawa, Ferreira e Fortuna não 

está subdivido em canais, conforme o modelo de Ulrich, nem em centros ou setor, conforme o 

modelo Copacol. O modelo de Tachizawa, Ferreira e Fortuna apresenta sete processos, 

conforme ilustrados na figura 2.  Em função disso, serão analisados somente os outros dois 

modelos e as suas subdivisões. 

No Modelo da Organização de RH de Ulrich, o RH corporativo cria uma identidade 

corporativa cultural consistente para a corporação, em que os profissionais de RH são 

responsáveis por disseminar a cultura, concentrando-se nos valores e princípios da organização. 

Os gerentes de áreas têm os princípios, mas o RH corporativo é o responsável pela sua 

institucionalização. Enquanto que o modelo Copacol possui o processo de cidadania 

corporativa com o objetivo de centralizar todos os projetos sociais corporativos e disseminar a 

cultura, valores, filosofia, fundamentos e os princípios do cooperativismo. 

O Modelo de Estratégia de Gestão de Pessoas da Copacol contempla uma assessoria 

responsável por promover o alinhamento das estratégias do departamento com as estratégias da 

cooperativa, avaliando os direcionadores e necessidades do negócio. Essas ações contribuem 

com o aprimoramento, remodelagem e implementação de novos programas, políticas, práticas 
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e processos de Gestão de Pessoas. Essa assessoria tem como responsabilidade oito processos, 

sendo: 

1. Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas – com base nas diretrizes estratégicas 

procura elaborar o modelo de realização dos serviços e estrutura de GP, definindo 

combinação dos canais de entrega como portais de GP, autoatendimento do colaborador, 

fornecedores externos, entre outros, bem como identificar e propor a terceirização de 

processos. 

2. Planejamento Anual de Contratação – definir em conjunto com as PNs a estratégia 

corporativa para os colaboradores da cooperativa, desenvolvendo planos e programas a fim 

de alinhar a força de trabalho com os objetivos estratégicos gerais da organização e 

específicos das áreas de negócio. 

3. Gestão da Mudança – tem como objetivo monitorar as iniciativas de mudança da empresa e 

fornecer experiências e recursos gerenciais para ajudar as equipes a superarem a resistências 

às mudanças. 

4. Gestão da Performance – objetiva prover suporte às decisões do DGP mediante análise, 

gestão e controle dos indicadores gerados pelos produtos e serviços da área. 

5. Gestão do Orçamento – é responsável por elaborar e controlar o orçamento de todas as 

despesas do DGP. 

6. Gestão da Estrutura Organizacional – fornecer orientações para otimizar o desempenho e o 

planejamento organizacional, bem como projetar ou reestruturar funções e áreas de negócio 

para atender de maneira eficaz às necessidades da cooperativa. 

7. Gestão da Cidadania Corporativa – faz o acompanhamento e a gestão por meio de 

indicadores, a fim de avaliar a efetividade e promover o alinhamento dos projetos sociais 

corporativos com a estratégia da cooperativa. 

8. Gestão dos Programas, Políticas e Processos – mediante benchmarking junto a outras 

empresas e entidades de ensino, faz pesquisa a fim de identificar boas práticas a serem 

discutidas pela área de Gestão de Pessoas. 
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Quadro 7 – Setores dos modelos estudados 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

O quadro 7 mostra os três modelos. O modelo do Tachizawa, Ferreira e Fortuna não 

possui o setor, enquanto que o modelo Ulrich apresenta o setor RH Integrado e o Copacol, o 

setor Parceria com o Negócio. Ambos os setores atuam de forma estratégica. Enquanto um atua 

oferecendo insights e ajudando os líderes a identificarem onde suas organizações podem e 

devem investir recursos para melhorar o desempenho, o outro procura entender as necessidades 

dos clientes internos e, em conjunto com o CS e o CO, elabora e propõe ações para contribuir 

no alcance do propósito estratégico da cooperativa. 

Ambos os modelos monitoram e controlam o desempenho para verificar se os 

investimentos realizados estão retornando o valor pretendido, bem como realizam diagnósticos 

a fim de evidenciar se as ações estão sendo realizadas conforme planejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Ulrich: RH Integrado Modelo Copacol: Parceria com o Negócio
Modelo Takeshy, Ferreira e Fortuna: 

Não Contempla

Engajar-se e apoiar a avaliação e revisão da 

estratégia de negócio;

Ser o interlocutor entre assuntos relacionados à 

GP e as demandas dos gestores das áreas de 

negócio;

Definir as exigências para alcançar os 

objetivos do negócio e identificar onde podem 

estar os problemas;

Identificar necessidades e oportunidades de 

melhoria nas áreas de negócio;

Selecionar e implementar as práticas de RH 

mais apropriadas para a distribuição das 

estratégias do negócio;

Promover parceria com Centro de Soluções e 

Centro de Operações a fim de desenvolver 

intervenções que visam melhorar o desempenho 

das áreas de negócio;

Medir e controlar o desenpenho para ver se os 

investimentos de RH feitos pelo negócio 

distribuem o valor desejado.

Atuar como guardião dos valores, processos e 

políticas corporativas de GP na atuação junto às 

áreas de negócio;

Facilitar a execução das atividades ligadas à GP 

junto às áreas de negócio;

Identificar necessidades e oportunidades de 

reestruturação das áreas de negócio, em 

alinhamento com o processo de estrutura 

organizacional.

Modelo não contempla
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Quadro 8 – Setores dos modelos estudados 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

Apesar de apresentarem nomenclaturas diferentes, ambos os modelos atuam na 

organização como uma consultoria especializada. Os profissionais são responsáveis por 

desenvolver, executar e entregar os serviços voltados à RH e ou GP, em conjunto com o RH 

integrado e/ou o Setor de Parceria com o Negócio, alinhando as necessidades das áreas de 

negócios. 

No modelo Ulrich, que atua como consultores internos de projeto e processo, os 

profissionais dos centros de expertise criam menus das melhores práticas de RH para obter 

recursos humanos de alta qualidade e os profissionais do RH integrado devem escolher a partir 

desses menus, o que legitima as práticas de RH utilizadas em toda a empresa.  

No modelo Copacol, os Parceiros de Negócios atuam diretamente com os gestores das 

áreas de negócios, diagnosticam as oportunidades de melhorias e, em conjunto com o CS e, às 

vezes, com o CO, dependendo da demanda, desenvolvem produtos e serviços que, alinhados 

com a supervisão de GP e o gestor da área, são implementados, acompanhados e monitorados 

até que apresentem os resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

Modelo Ulrich: Centro de Expertise Modelo Copacol: Centro de Soluções
Modelo Takeshy, Ferreira e Fortuna: 

Não Contempla

Criar menus de serviço alinhados com as 

capacitações de condução da estratégia de 

negócios;

Desenvolver produtos e serviços aos 

colaboradores, considerando o planejamento 

estratégico da cooperativa, das áreas de negócio e 

da área de GP;

Diagnosticar necessidades e recomendar os 

serviços mais apropriados para a situação;

Fornecer produtos especializados para as áreas de 

negócio conforme demanda dos Parceiros de 

Negócio;

Colaborar com os profissionais de RH 

integrados na seleção e implementação dos 

serviços corretos;

Fornecer suporte aos Parceiros de Negócio, 

realizando a execução e o acompanhamento dos 

processos de GP;

Criar novas ofertas de menus, caso as ofertas 

atuais sejam insuficientes;

Criar e rever processos e políticas que busquem 

inovações, bem como elaborar e implantar 

programas de GP de modo a atender os requisitos 

particulares da cooperativa;

Administrar o menu;

Acompanhar, junto aos Parceiros de Negócio, as 

ações implementadas e avaliar a sua eficácia e 

efetividade.

Conduzir a comunidade de aprendizaem dentro 

da organização.

Modelo não contempla
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Quadro 9 – Setores dos modelos estudados 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2016). 

 

No quadro 9, observa-se que ambos os modelos executam papéis operacionais. No 

entanto, enquanto o modelo Ulrich apresenta as características e atribuições de forma mais 

abrangente, o modelo Copacol traz um descritivo das responsabilidades do setor de forma mais 

detalhada, no qual o Centro de Operações é responsável pela administração dos processos de 

folha de pagamento, benefícios, relações trabalhistas e administração de pessoal. 

 

5.2 Resultado e Análise da Pesquisa Realizada nas Cooperativas Agroindustriais do 

Paraná 

 

A figura 14 mostra o resultado de uma pesquisa realizada com sete cooperativas do 

estado do Paraná registradas na Ocepar. O critério de escolha das cooperativas pesquisadas foi 

por atuarem no mesmo segmento, ou seja, no ramo agropecuário, e possuírem frigorífico de 

aves. A figura contempla o resultado da rentabilidade obtida nos últimos dez anos de cada 

cooperativa. O índice de rentabilidade apurado é o resultado do ano antes das destinações, 

dividido pela receita operacional bruta.  

 

 

 

Modelo Ulrich: Execução Operacional Modelo Copacol: Centro de Operações
Modelo Takeshy, Ferreira e Fortuna: 

Não Contempla

Orientado para projeto, execução e 

implementação;

Analisar, monitorar, instruir e executar as

atividades operacionais de GP, garantindo um alto

nível de qualidade e eficiência na realização dos

serviços prestados;

Fazer com que as mudanças aconteçam;
Elaborar e controlar a folha de pagamento dos

colaboradores, encargos sociais e provisões;

Precisam ter habilidade de diagnóstico; Administrar processos de admissão e rescisão;

Priorizar e escolher quais os projetos são 

apropriados para o RH operacional;

Realizar a gestão operacional dos benefícios aos

colaboradores;

Manter o foco implacável em uma lógica de 

negócio consistente com a lógica do portfólio 

de negócios corporativos;

Representar a empresa junto ao fórum civil e

trabalhista, entidades de classe e sindicatos;

O desempenho deve ser medido baseado nos 

quesitos de implementação e projeto.

Manter-se atualizado quanto à legislação e demais

aspectos normativos aplicados à gestão do capital

humano, fornecendo suporte à empresa na tomada

de decisões e cumprimento das normas

estabelecidas;

Elaborar, preencher, registrar e encaminhar

requerimentos e documentos relativos a

empregados e ex-empregados;

Gerenciar a operacionalização do atendimento dos

serviços de GP para os colaboradores.

Modelo não contempla
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Figura 14 – Gráfico da rentabilidade das cooperativas que atuam no segmento de frigoríficos 

 

 
Fonte: Ocepar (2015). 

 

Analisando os dados das seis cooperativas em relação à cooperativa estudada, a 

Copacol, é possível observar que, nos anos de 2005 e 2006, os resultados das demais variam 

entre elas, mas sempre abaixo do resultado da Copacol, que conseguiu 3,99% de rentabilidade. 

O resultado mais próximo do da Copacol foi da cooperativa 3, que alcançou 2,77% de 

rentabilidade em 2005, uma diferença de 1,22%. Em 2006, a Copacol obteve um resultado de 

2,37% e a cooperativa 2 alcançou 2,02% de rentabilidade, uma diferença de 0,35% da Copacol. 

No ano de 2007, duas cooperativas conseguiram resultados superiores ao da Copacol. 

A cooperativa 4 teve o resultado de 3,39% e a cooperativa 6 teve o resultado de 3,19%, enquanto 

que a Copacol obteve o resultado de 3,08%, diferença de 0,31% em relação ao maior resultado.  

No ano de 2008, duas cooperativas tiveram resultados superiores ao da Copacol. A 

cooperativa 6 obteve o resultado de 3,07% e a cooperativa 2 teve o resultado de 2,60%, ambos 

acima do resultado da Copacol, que foi de 1,84% de rentabilidade. 

O ano de 2009 observa-se que foi atípico para a Copacol, pois ela obteve o menor 

resultado durante o período estudado, 0,37%, ficando com abaixo de cinco cooperativas. O seu 

resultado só foi superior ao resultado da cooperativa 4, que obteve apenas 0,17% de 

rentabilidade. 
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A partir do ano de 2010, a Copacol obteve resultados superiores às demais cooperativas, 

resultados que se intensificaram nos dois últimos anos, sendo que no ano de 2013 foi de 4,83%, 

1,83% acima da cooperativa 2, que teve o segundo melhor resultado, 3,00%, e obteve 2,92% 

acima da cooperativa 3, que teve o pior resultado, 1,91% de rentabilidade. Já no ano de 2014, 

a Copacol conseguiu o maior resultado de todos os anos pesquisados 4,91%, resultado de 1,68% 

acima da cooperativa 5, que teve o segundo maior resultado, 3,23%, e resultado de 2,83% acima 

da cooperativa 1, que teve o pior resultado. 

 

5.3 Análise da Pesquisa Realizada com os Líderes de Gestão de Pessoas da Cooperativa 

Estudada 

 

Por meio das entrevistas com os líderes de Gestão de Pessoas, foi possível evidenciar 

que todos os entrevistados conhecem as diretrizes estratégicas da cooperativa e do 

Departamento de Gestão de Pessoas, o DGP, como definem. O Planejamento Estratégico de 

Gestão de Pessoas é elaborado com a participação de todos os colaboradores do DGP, de acordo 

com o Planejamento Estratégico maior (o propósito estratégico da cooperativa). Todos os 

processos do DGP estão muito alinhados aos objetivos estratégicos da cooperativa e os líderes 

citam vários exemplos, entre eles os planos de carreira e sucessão, a gestão por competências, 

a gestão do conhecimento, os programas de desenvolvimentos PDG e PDL, todos construídos 

de acordo com o planejamento estratégico da cooperativa e contribuindo para que ela alcance 

os seus objetivos estratégicos. 

Ao serem questionados sobre inovação, foram unânimes as respostas: todos acreditam 

que a criação da nova estrutura organizacional, contemplando a Estratégia de Gestão de 

Pessoas, a Parceria com o Negócio e os Centros de Soluções e Operações, foi uma inovação.  

Segundo os entrevistados, houve inovação em vários aspectos, tanto nos processos como 

no modelo de atuação e, principalmente, na estrutura organizacional, onde os processos que não 

eram o “core” deixaram de ser responsabilidade do DGP, que, a partir de então, passou a ter 

como foco principal a Gestão de Pessoas. 

A Estratégia de Gestão de Pessoas, por meio do processo de gestão da performance, 

promoveu o acompanhamento e monitoramento de indicadores de Gestão de Pessoas, atrelados 

à remuneração dos gestores, possibilitando uma redução significava dos indicadores. 

A criação da área de Parceria com o Negócio promoveu um contato mais próximo do 

DGP junto às áreas clientes, possibilitou melhorar o atendimento do Centro de Operações, 
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tornou os processos mais definidos e permitiu condições de se estruturar um piloto do plano de 

carreira no DGP, para depois expandir para toda a organização.  

O modelo adotado de desenvolvimento de pessoas, em parceria com as áreas de negócio, 

e a remuneração variável são fatores inovadores e, de acordo com os entrevistados, está 

contribuindo para a cooperativa alcançar o seu propósito estratégico. 

Ficou evidente que o processo de remuneração também foi reestruturado e, com a 

inovação, passou a ter profissionais especialistas, atuando com foco na elaboração de soluções 

específicas para cada área de negócio. 

No entanto, foi possível identificar que, na política de benefícios e no processo de cargos 

e salários, a cooperativa não é uma referência, pois existem vários benefícios, mas, conforme 

respostas dos entrevistados, há diversas oportunidades de melhoria. 

O Portal do Colaborador permite o acesso a qualquer hora e de qualquer lugar a 

informações atualizadas sobre os produtos e serviços do DGP. 

A revitalização do sistema de Gestão de Pessoas foi uma grande inovação. Todos os 

processos de solicitações, contratações, transferências, prêmio de produção e aumento salarial 

deixaram de ser realizados por memorando para serem realizados pelo sistema, com um fluxo 

de aprovação por Workflow seguindo o fluxo de aprovação por hierarquia. 

Por meio das entrevistas, foi possível elucidar que a transformação do antigo RH para o 

DGP – contemplando reestruturação da estrutura organizacional, criação e revisão dos 

processos e das políticas de gestão de pessoas – foi uma inovação que trouxe vários benefícios. 

O setor começou a dar foco no que realmente precisa, conseguiu uma maior proximidade e 

credibilidade junto às áreas de negócio para apoiar e contribuir na obtenção de vantagem 

competitiva na organização cooperativa.  

 

5.4 Análise da Pesquisa Realizada com os Gestores da Cooperativa Estudada 

 

As entrevistas com os gestores da cooperativa possibilitaram avaliar a participação do 

DGP nas áreas de negócios e a sua contribuição para o alcance das metas e objetivos. Foi 

possível identificar as principais políticas e práticas de GP da cooperativa e evidenciar se elas 

estão contribuindo para o alcance do seu propósito estratégico. As entrevistas também serviram 

para evidenciar a percepção dos gestores com relação à evolução nas práticas de GP na 

cooperativa nos últimos anos e quais foram os principais benefícios percebidos com a evolução 

delas nas áreas e na cooperativa. 
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Nas entrevistas realizadas, todos os gestores avaliaram de forma positiva a participação 

do DGP, bem como apontam algumas oportunidades de melhoria. Eles relataram que, nos 

últimos anos, o DGP se reestruturou, evoluiu em termos de gestão e está muito mais próximo 

das áreas de negócios. 

Comentaram sobre a evolução, a inovação dos processos, elogiaram a nova estrutura 

organizacional e a padronização dos processos. Relataram sobre a evolução que ocorreu no 

DGP nos últimos anos e destacaram a melhoria nos indicadores de GP que aconteceu nos 

últimos 12 meses. 

Um dos entrevistados relatou que, nos últimos anos, houve uma mudança de conceito 

no trabalho do DGP. Antes tinham um RH para contratar e fazer as rescisões, sendo bem 

distante das áreas. Atualmente, o DGP aproximou-se da estratégia, está atuando dentro da 

estratégia, e deixou de fazer somente o trabalho operacional. 

Com relação às principais políticas e práticas de GP da cooperativa, evidenciou-se 

unanimidade na identificação positiva com o trabalho da Parceria com o Negócio, que 

possibilitou maior aproximação entre o DGP e as áreas clientes. 

Foi possível identificar que o DGP tem uma relação muito estreita com as áreas de 

negócios, com atuação ora como fornecedor ora como cliente, em uma imensa interação. A 

política de R&S foi lembrada com uma superação, pois, no passado, ficou evidente a 

dificuldade de atrair e reter pessoas para trabalhar, mas, atualmente, o DGP está conseguindo 

atender a toda a demanda de colaboradores para a cooperativa. 

Outra política bastante lembrada foi Educação, Treinamento e Desenvolvimento. Por 

meio dos programas de desenvolvimento, como o PDG, o PDL e o trabalho de coaching que 

está sendo desenvolvido com todos os gestores, de acordo com os entrevistados, está 

contribuindo para oferecer produtos e serviços com qualidade e, consequentemente, obter 

vantagem competitiva. 

Observou-se uma melhoria constante na Administração de Pessoal (folha de pagamento, 

o Portal do Colaborador, treinamento on-line, entre outros). Outro aspecto interessante foi o 

relato de um gestor sobre a questão de o DGP sair da sala e estar na área de negócio, por 

intermédio da Parceria com o Negócio. Além disso, que foi lembrado por todos os gestores 

entrevistados, várias outras políticas foram mencionadas: Políticas de R&S, Remuneração, 

Benefícios, T&D, Sucessão, Cargos e Salários e Administração de Pessoal. Nesta ficou evidente 

o cuidado com as questões documentais, jurídicas e o cumprimento da legislação para evitar 

um passivo trabalhista. 
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Ao buscar evidências de como a Gestão Estratégica de Pessoas está contribuindo para a 

obtenção de vantagem competitiva na organização cooperativa, todos responderam que as 

políticas e práticas de GP estão contribuindo para o alcance do seu propósito estratégico e 

ressaltaram a importância do desenvolvimento das pessoas, independentemente do nível 

hierárquico. 

Foi possível comprovar que, para a cooperativa conseguir alcançar o seu propósito 

estratégico, tem que ter um diferencial competitivo, e, na percepção de alguns gestores, ter um 

diferencial competitivo é ter um time preparado, forte, entusiasmado, motivado e engajado para 

sair a campo, disputar mercado com as grandes marcas e vencer com um diferencial. 

A pesquisa demonstrou que a cooperativa busca a sustentação por intermédio do 

processo produtivo e, segundo um entrevistado, onde tem processo produtivo sempre vai ter 

uma forte atuação do DGP, com suas práticas e políticas contribuindo alcançar as metas e 

objetivos.  

Além disso, foi possível identificar as principais inovações em GP na organização 

cooperativa mediante a evolução e reestruturação das práticas de GP. Entre elas: a superação 

do Centro de Soluções por meio dos processos de R&S, Remuneração, Educação, Treinamento 

e Desenvolvimento; o importante papel desempenhado pela Parceria com o Negócio, atuando 

como um link entre o DGP e as áreas de negócios promovendo uma maior aproximação; a 

Gestão da Performance, por intermédio do IGP e do BSC; agilidade nos processos; informações 

em tempo para a tomada de decisões assertivas nas questões relacionadas a pessoas; o 

crescimento da cooperativa em torno de 20% ao ano; o quadro de 9 mil colaboradores, com um 

planejamento de dobrar o faturamento e mantendo 5% de rentabilidade. 

Com relação às práticas de inovação em GP na organização cooperativa, ficou evidente 

o trabalho que vem sendo desenvolvido no processo e na política de Educação, Treinamento e 

Desenvolvimento, pois foi comentado que estão com um grande desafio de implementar a 

academia de logística, enquanto outro entrevistado citou as ferramentas disponíveis no próprio 

site da cooperativa para buscar conhecimento, por meio do e-learning.  

Da mesma forma, foi evidenciado o alinhamento das práticas de GP com a estratégia da 

cooperativa, no trabalho em conjunto entre DGP e as áreas clientes, procurando identificar qual 

é o melhor treinamento e a melhor capacitação para atender às necessidades específicas de cada 

negócio. 

No entanto, também foi evidenciada uma oportunidade de melhoria no planejamento 

dos eventos realizados, pois, às vezes, é difícil tirar os colaboradores do seu posto de trabalho 

para participar dos eventos de desenvolvimento. 



112 

 
 

Na busca de evidências sobre o alinhamento do processo de Gestão por Competências 

com os objetivos estratégicos das áreas clientes e da cooperativa, todos afirmaram que esse 

processo está bem alinhado. Alguns classificam como um processo complexo, mas a maioria, 

entende que está contribuindo com o seu desenvolvimento e o da sua equipe.  

Todos os entrevistados concordam que o processo de Gestão de Novos Talentos está 

contribuindo para atrair, identificar, integrar e desenvolver jovens que tenham potencial para 

ocupar futuras posições efetivas na cooperativa. O processo proporciona ao jovem a prática e o 

conhecimento do funcionamento de uma organização e, de acordo com alguns entrevistados, 

os programas possibilitam identificar novos talentos e têm uma repercussão positiva em toda a 

comunidade. 

Ao avaliar o processo de Recrutamento e Seleção, foram encontradas opiniões diversas 

a respeito. Ficou claro que a cooperativa, durante anos, passou por grandes dificuldades para 

compor o seu quadro de colaboradores devido à grande falta de trabalhadores para atuarem, 

principalmente, nas áreas industriais. “Temos um novo cenário econômico, político e social”, 

afirma um dos gestores. Agora, os gestores estão conseguindo encontrar trabalhadores para as 

áreas operacionais, mas se preocupam quando precisam contratar para os cargos de lideranças. 

Alguns entrevistados entendem que não dependem tanto do processo de R&S, mas 

principalmente dos gestores no desenvolvimento de pessoas, pois quando precisam suprir as 

vagas para cargos de lideranças encontram dificuldades. Outro entrevistado relata que o grande 

desafio é o cumprimento da jornada para atender à CLT, em função das atividades sazonais 

(safra), quando é necessário aumentar o período de atendimento ao cooperado e não se consegue 

pessoas para trabalhar, sendo, às vezes, preciso extrapolar a jornada prevista em lei. 

Também foi evidenciada uma oportunidade de melhoria na contratação de cargos 

técnicos e administrativos, pois, segundo um dos entrevistados, é um pouco morosa no período 

entre a seleção e a contratação, em função do processo documental e exames clínicos para a 

liberação da pessoa a trabalhar. 

Em um depoimento específico, observa-se que existe dificuldade em contratar para os 

cargos de liderança em função de a cooperativa estar sediada no interior, pois são poucos os 

profissionais que querem vir para a região trabalhar na condição oferecida pela cooperativa, por 

isso os gestores enfrentam dificuldades e a atribuem ao processo de remuneração.  

Na avaliação do processo de Remuneração e Reconhecimento, há divergências de 

opiniões entre os gestores entrevistados. Alguns comentam que não têm encontrado 

dificuldades, que são totalmente favoráveis à meritocracia e acreditam que a cooperativa 

evoluiu muito. Dizem que o DGP já conseguiu grandes avanços com relação ao processo e, 
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principalmente nos últimos anos, houve várias inovações, não só na remuneração, mas em todos 

os processos de GP. 

No entanto, outros comentam que, no processo de Remuneração e Reconhecimento, 

existe oportunidade de melhoria porque atuam de forma reativa, ou seja, agem quando são 

demandados.  

Um entrevistado comenta que, quando vão ao mercado para contratar, querem contratar 

super-heróis, mas não remuneram de acordo com o mercado. Outro comentário é que a 

cooperativa não tem a prática de reconhecer quem está procurando se desenvolver por meio de 

estudos, só reconhecem pela meritocracia. 

Outra oportunidade evidente é com relação à morosidade na pesquisa salarial e as 

referências utilizadas, pois, segundo um dos entrevistados, eles competem com as 

multinacionais e, ao realizar a pesquisa salarial, são utilizadas como benchmark as cooperativas. 

Vale lembrar que a questão relacionada ao cuidado com a saúde do trabalhador não foi 

alvo deste estudo, haja vista que a cooperativa pesquisada possui outra área que é responsável 

por esse processo e não está sob a responsabilidade do DGP. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar como a inovação em Gestão Estratégica 

de Pessoas pode contribuir para a obtenção da vantagem competitiva na organização 

cooperativa. Entende-se que os objetivos foram concluídos, pois foram identificadas as 

diretrizes estratégicas da cooperativa, as principais práticas e inovações de Gestão de Pessoas 

da organização cooperativa, analisadas as políticas e práticas de Gestão de Pessoas e, na cadeia 

de valor da organização cooperativa, foi analisada a inovação na Gestão Estratégica de Pessoas 

e a sua relação com a vantagem competitiva.  

E ao término desta pesquisa, pode-se inferir que o trabalho traz várias contribuições ao 

estudar a inovação em Gestão de Pessoas e a relação desta com a vantagem competitiva.  

A primeira contribuição é metodológica, ao trazer um modelo empírico utilizado pela 

cooperativa estudada e compará-lo aos modelos teóricos. A concepção da análise dos dados 

coletados baseia-se na técnica de modelos lógicos, que consiste em combinar os eventos 

empiricamente observados (estudo de caso na cooperativa) com os eventos teoricamente 

previstos, bem como na análise da amostra dos resultados das cooperativas com a teoria que 

atribui vantagem competitiva, por meio de um desempenho superior aos seus concorrentes, e 

as entrevistas realizadas com os executores, responsáveis pelos processos e os principais 

clientes que usufruem esses serviços. 

Ao se analisar os modelos teóricos com o modelo de Estratégia de Gestão de Pessoas 

utilizado pela cooperativa, é possível observar que, apesar de usarem nomenclaturas diferentes, 

eles se convergem em vários pontos: 

 Os três modelos se preocupam em promover ações alinhadas com a estratégia da 

organização. 

 O planejamento organizacional aparece nos três modelos como uma premissa. 

 O desenvolvimento profissional também é uma preocupação que aparece nos três modelos. 

A segunda contribuição é de natureza substantiva, ao se analisar a vantagem 

competitiva, por meio do desempenho superior em uma amostra dos resultados das cooperativas 

agroindustriais em um período de dez anos e por meio das inovações na EGP, identificadas por 

análise documental e entrevistas com os gestores, uma vez que isso possibilitou evidenciar a 

contribuição do DGP para a obtenção da vantagem competitiva na organização cooperativa. 

A terceira contribuição foi para o campo profissional, por intermédio da coleta de dados 

nos arquivos do Espaço Cultural, das entrevistas com os líderes de Gestão de Pessoas e com os 
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gestores da cooperativa estudada, pois isso possibilitou identificar e analisar: o propósito 

estratégico, a estratégia da organização cooperativa, as principais políticas, as práticas, 

inovações em Gestão de Pessoas e benefícios percebidos pelos clientes que utilizam esses 

serviços. 

Após estratificado e analisado, o resultado da pesquisa foi encaminhado ao DGP da 

organização estudada e serviu como insumo para a revisão do Planejamento Estratégico e para 

a elaboração do Plano de Ação do DGP para o ano de 2016. 

Por intermédio da análise documental, foi possível identificar que a organização 

cooperativa estudada possui diretrizes estratégicas e um Planejamento Estratégico estruturado 

com metas pré-definidas por meio dos propósitos estratégicos elaborados para períodos de 

quatro anos. 

As diretrizes organizacionais, as metas e objetivos são comunicados em um ritual de 

entrega e as lideranças assumem o compromisso de disseminar as estratégias a todos os seus 

liderados, o que está proporcionando um maior engajamento e comprometimento de todos os 

colaboradores, que são resultados esperados, pois, à medida que a comunicação é efetiva ela 

contribui para o alcance das metas e objetivos. 

A Estratégia de Gestão de Pessoas da cooperativa estudada promove o alinhamento das 

estratégias de GP com as estratégias da cooperativa, em que são avaliados os direcionadores, 

as necessidades do negócio e o monitoramento por meio de indicadores de performance. Essas 

ações estão contribuindo com o aprimoramento, a remodelagem e a implementação de novos 

programas, políticas, práticas e processos de GP.  

Evidenciou-se no modelo da cooperativa estudada a instalação de “totens” com 

computadores em diversas áreas, permitindo o acesso daqueles que não possuem computador 

no seu local de trabalho para atendimento on-line e acesso à sua Trilha de Carreira, detalhada 

com a descrição da sua função e das demais funções almejadas, as competências da sua função 

e das funções almejadas, permitindo ao colaborador, com a ajuda de um especialista em gestão 

de carreira, desenvolver o PDI para alcançar os seus objetivos.  

No modelo da cooperativa estudada, os Parceiros de Negócios atuam diretamente junto 

aos gestores, diagnosticam as oportunidades de melhorias e, em conjunto com os Centros de 

Operações e Soluções, desenvolvem produtos e serviços que, alinhados com a supervisão de 

GP e o gestor da área cliente, são implementados, acompanhados e monitorados até que 

apresentem os resultados esperados. 

Com relação aos resultados das cooperativas pesquisadas do mesmo segmento que 

serviram como referência, fica evidente o desempenho superior da cooperativa estudada a partir 
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de 2010 e intensificado nos dois últimos anos, em 2013 e 2014, exatamente um ano após a 

transformação do modelo de RH para o modelo de Estratégia de Gestão de Pessoas. 

Ao ser comparado o modelo de Estratégia de Gestão de Pessoas da cooperativa estudada 

com os modelos teóricos, pode-se inferir que houve inovação em vários processos e ações, bem 

como é possível observar que a cooperativa conseguiu uma diferenciação em relação às 

cooperativas de referência, por meio de um desempenho superior.  

Na entrevista com os líderes de Gestão de Pessoas, evidenciaram-se várias inovações 

que definem a transformação do RH para DGP como: a criação de uma nova estrutura 

organizacional, contemplando a Estratégia de Gestão de Pessoas e os Centros de Solução e 

Operações. A área de Parceria com o Negócio está reconhecida como o grande diferencial do 

DGP por todos os entrevistados. Eles citaram também o plano de carreira, o plano de sucessão, 

a estruturação da gestão por competências no sistema de Gestão de Pessoas, a gestão do 

conhecimento, o Portal do Colaborador, os programas de desenvolvimentos (PDG, PDL, 

Coaching e Academia de Logística), entre outros, o que está contribuindo para que a 

cooperativa alcance os seus objetivos estratégicos. 

Na pesquisa realizada com os gestores, constatou-se que na cooperativa estudada existe 

o engajamento por parte dos colaboradores. Um dos entrevistados comentou que, para ela 

conseguir alcançar o seu propósito estratégico, tem que ter um diferencial competitivo e, na sua 

opinião, ter um diferencial. “É ter um time pronto, um time de leões, pois estamos no mercado 

disputando com as grandes marcas e temos que ter um time preparado, entusiasmado, motivado 

e engajado para vencer essa batalha com um diferencial. Hoje, eu tenho certeza de que nós 

temos esses profissionais, e o DGP tem nos apoiado na formação desse time”, ele comenta. 

Ao término da pesquisa, ficou evidente que a cooperativa estudada possui uma estratégia 

bem elaborada e estruturada: o propósito estratégico Copacol 4x4. A estratégia é clara e bem 

disseminada por toda a sua cadeia produtiva e os colaboradores estão conseguindo obter 

grandes resultados, crescimento em torno de 20% nos últimos anos e um desempenho superior 

aos seus benchmarks, conforme os dados da pesquisa realizada, desempenho este que pode ser 

considerado como vantagem competitiva. 

Evidencia-se, ainda, que a área de RH passou por um processo de transformação e a 

nova Estratégia de Gestão de Pessoas está atuando de forma estratégica e alinhada aos objetivos 

da organização, pois conseguiu uma maior aproximação das áreas clientes e, em conjunto, estão 

desenvolvendo soluções inovadoras que estão contribuindo na obtenção de vantagem 

competitiva para organização cooperativa estudada.  
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Diante disso, os resultados até aqui apresentados e discutidos respondem à pergunta 

central da pesquisa: Como a inovação em Gestão Estratégica de Pessoas pode contribuir na 

obtenção de vantagem competitiva na organização cooperativa? Por meio de um conjunto de 

práticas, políticas e ações inovadoras de Gestão de Pessoas estruturadas e aderentes, atendendo 

às demandas dos diferentes negócios da cooperativa e, consequentemente, contribuindo para 

que a organização obtenha vantagem competitiva por meio de um desempenho superior em 

relação aos seus benchmarks. 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações. A primeira é básica e típica de estudos em 

ciências sociais, que lidam com o caráter imprevisível do fenômeno humano. O tema estudado 

é complexo e podem ter ocorrido simplificações nas análises. E por se tratar de um estudo de 

caso único, com abordagem qualitativa, ele não permite a generalização das conclusões para 

outras organizações cooperativas.  

Outra limitação desta pesquisa está relacionada à influência da experiência profissional 

do pesquisador e por estar inserido no ambiente organizacional onde foi realizada a pesquisa. 

Mesmo sendo feita a coleta de dados de diferentes fontes e ter sido utilizada a técnica de 

modelos lógicos para a concepção da análise dos dados coletados e a análise de conteúdo, as 

características e a carreira profissional do pesquisador podem ter influenciado a coleta, a análise 

e a discussão dos dados da pesquisa. 

Os resultados encontrados na pesquisa exploratória possibilitam sugestões para futuras 

pesquisas, visando ao entendimento e à relação entre os temas pesquisados. Poderiam ser 

realizados outros estudos, tais como: 

 Estudo de multicasos com abordagem qualitativa sobre o mesmo tema em outras 

cooperativas do mesmo segmento e/ou em cooperativas de segmentos diversos. 

 Estudo de multicasos com abordagem qualitativa sobre o mesmo tema com cooperativas de 

outros países (ex.: França, Espanha e Brasil), para comparar os modelos de Estratégia de 

Gestão de Pessoas utilizados por países de diferentes culturas. 

Enfim, são várias as possibilidades e espera-se que as contribuições desta pesquisa 

despertem interesses dos pesquisadores para dar continuidade no estudo sobre o tema Estratégia 

de Gestão de Pessoas no ambiente de organizações cooperativas. 
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APÊNDICE I 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Roteiro para entrevistas com os gestores e assessores da diretoria 

 

 

 

1. Como você avalia a participação do DGP na sua área de negócio para que ela alcance 

as suas metas e objetivos? 

2. Quais as principais políticas e práticas de GP da cooperativa? 

3. As políticas e práticas de GP estão contribuindo para a cooperativa alcançar o seu 

propósito estratégico? 

4. Você percebe uma evolução nas práticas de GP na cooperativa nos últimos anos?  

5. Quais foram os principais benefícios percebidos com a evolução das práticas GP na sua 

área? 

6. Como você avalia os processos de Educação, Treinamento e Desenvolvimento do DGP. 

Eles estão alinhados aos objetivos estratégicos da sua área e da cooperativa? 

7. Como você avalia o processo de Recrutamento e Seleção de profissionais para o 

atendimento das necessidades de capital humano da sua área? 

8. O processo de Remuneração e Reconhecimento contribui para atrair, recompensar e 

reter profissionais, engajando-os para o desenvolvimento da sua área? 

9. Como avalia o processo de Gestão de Desempenho (Gestão por Competências) da 

cooperativa? Está alinhado aos objetivos estratégicos da sua área e da cooperativa? 

10. O processo de Gestão de Novos Talentos está contribuindo para atrair, identificar, 

integrar e desenvolver jovens que tenham potencial para ocupar, no futuro, posições 

efetivas na organização? (Jovem Aprendiz, Trainee e Estagiários). 

11. Como você avalia o processo de Administração de Pessoal (Folha de Pagamento)? 
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APÊNDICE II 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Roteiro para entrevistas com líderes de GP 

 

Estratégia de GP: 

1. Quais são as diretrizes estratégicas do DGP? 

2. Qual é a estratégia de GP da cooperativa? 

3. Quais os objetivos estratégicos do DGP? 

4. Quais as principais políticas e práticas de GP da cooperativa? 

5. Como as ações de EGP se relacionam com a estratégia da cooperativa? 

6. Como é feito o acompanhamento e o monitoramento das ações de GP? 

7. Quais foram as principais inovações em GP na organização cooperativa nos últimos 

anos? 

8. Quais foram os principais benefícios percebidos com as inovações implementadas em 

GP na organização cooperativa? 

9. Como a inovação em GP pode contribuir para a obtenção da vantagem competitiva da 

cooperativa? 

10. Quais processos estão sob a sua responsabilidade? 

11. Quais foram as principais inovações (setor) nos últimos anos? 

12. Quais foram as maiores dificuldades na transformação do DGP? 

13. Quais foram os principais benefícios percebidos com a transformação do DGP? 

14. Você acredita que a transformação do DGP foi uma inovação? (Se sim) 

15. Você acredita que a inovação no DGP contribui na obtenção da vantagem competitiva 

da cooperativa? 


