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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo descrever a trajetória de crescimento e 

identificar os indicativos para a autoperpetuação ou a autodestruição percebidas no 

Sistema de Crédito Cooperativo - SICREDI, de atuação em 10 estados no Brasil, 

com sede administrativa na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 

durante os anos de 1980 a 2010, a partir de suas decisões estratégicas. Para tanto, 

a pesquisa utilizou-se do estudo de caso, com caráter exploratório e qualitativo, 

dentro de uma visão longitudinal e histórica. Os dados primários foram coletados 

através de entrevistas abertas com os principais dirigentes da organização. Já, os 

dados secundários foram provenientes principalmente do acesso aos depoimentos 

dos principais personagens e dirigentes da trajetória do SICREDI, e de documentos 

da organização como livros, relatórios e revistas, entre outros. A trajetória de 

crescimento no SICREDI foi organizada em 02 fases principais, as quais refletiram 

estágios e momentos diferentes da sua história. Após, analisaram-se e 

classificaram-se as principais respostas da organização de acordo com o modelo 

proposto por Fleck (2009), com vistas a demonstrar as principais evidencias aos 

desafios organizacionais em cada uma das fases analisadas. Foram analisados 

como a organização se comportou frente aos cinco desafios organizacionais: 

empreendedorismo, navegação no ambiente dinâmico, gerenciamento da 

diversidade, gerenciamento de recursos humanos e da complexidade (FLECK, 

2009). Identificou-se que o SICREDI desenvolveu sua renovação do crescimento 

organizacional, a preservação da sua integridade e produção de folga, para o 

caminho da sua longevidade saudável, ou seja, da sua autoperpetuação, identificado 

através da sua permanente busca pelo crescimento organizacional, através da 

integração vertical e horizontal, superação normativa e pelo empreendedorismo, 

visão e liderança demonstrado pelos seus líderes.  

 
PALAVRAS CHAVES: Estratégia, Crescimento Organizacional, Autoperpetuação e 

Autodestruição, Cooperativa de Crédito. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This Research has the objective of describing the growth trajectory and to 

identify indicators for the self-perpetuation or self-destruction noticed in the Credit 

Cooperative System – SICREDI, which is now in 10 states in Brazil, with its 

headquarters in Porto Alegre, RIO GRANDE DO SUL State, from 1980 up to 2010, 

from its strategic decisions. For this reason, the Research used case studies with a 

longitudinal and historical scope. The primary data were collected through open 

interviews with the main leaders of the company. The secondary data came mainly 

from the testimony of the main characters and leaders in SICREDI’S trajectory and 

also from documents like books, reports and magazines, among others. Sicredi’s 

growth trajectory was organized in 2 main phases which had different moments and 

stages throughout its history. After defining the phases, the main responses of the 

organization according to the proposed model by Fleck (2009) were analyzed and 

classified, with the objective of demonstrating the main evidences of the 

organizational challenges in each of the phases analyzed. The company was also 

analyzed towards its behaviour in the 5 organizational challenges: entrepreneurship, 

navigation in a dynamic environment, diversity management, human resources 

management and complexity (FLECK, 2009). It was concluded that SICREDI 

developed the renewal of its organizational growth, its integrity and production of 

spare to promote a path for a healthy longevity, in other words, of its self-

perpetuation, identified by their constant quest for organizational growth through 

vertical and horizontal integration, overcoming regulatory and entrepreneurialism, 

leadership and vision shown by their leaders. 

  

KEY WORDS: Strategy, Organizational Growth, self-perpetuation and self-

destruction, Credit Unions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, têm-se observado um conjunto de alterações na 

estrutura e nas estratégias das organizações provocadas, sobretudo, pelo processo 

de globalização, adoção de novas tecnologias e profissionalização dos setores, 

sendo estes os principais responsáveis pelos fatores de mudança e inovações nas 

organizações, na busca de sucesso organizacional de longo prazo. Outrossim, num 

ambiente complexo, há outros fatores externos e internos que podem afetar a 

organização, oriundos de políticas governamentais, econômicas, financeiras e 

sociais, concorrentes, clientes, colaboradores e demais instituições públicas e 

privadas, cada vez mais relevantes. 

Dentre estas organizações, ao focarmos no mercado financeiro, além das 

instituições bancárias de amplo reconhecimento e porte, encontram-se as 

cooperativas de crédito. No Brasil, o cenário organizacional das cooperativas, em 

especial do ramo de crédito, sentiram principalmente o efeito das mudanças a Lei 

4.595/1964, que reformulou o Sistema Financeiro Nacional, criando o Banco Central 

do Brasil, determinando que o Banco do Brasil fosse o único agente de crédito do 

setor primário do Brasil, entre outras providências, passando a visualizar o início de 

novo contexto somente a partir da década de 1980. Um dos maiores divisores para 

as cooperativas de crédito foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

através do artigo nº 192, que reiterou e permitiu a institucionalização de regras 

adequadas, permitindo que as cooperativas de crédito pudessem vislumbrar um 

novo cenário de crescimento e evolução. 

Neste sentido, as cooperativas de crédito têm sido obrigadas a se 

reorganizar, gerando uma série de mudanças e evoluções estratégicas, a fim de, 

primeiramente atenderem questões legais e na sequência, às necessidades da 

própria organização com vistas a crescerem e permanecerem competitivas no 

mercado financeiro, estruturando-se e se profissionalizando, preservando o seu 

papel frente à doutrina e sua identidade institucional. 

A ampliação do tamanho das cooperativas de crédito no mercado financeiro 

brasileiro vem crescendo de uma forma consistente e gradual a cada ano. Para se 
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ter uma idéia, quando é analisado o cooperativismo de crédito brasileiro identifica-se 

que o mesmo vem aumentando a sua participação nos ativos totais do mercado 

financeiro nacional em média de 0,14% nos últimos 15 anos, saindo de 1996 de uma 

participação de 0,3% para mais de 1,6% em 2010, demonstrando ser uma 

alternativa eficiente frente aos bancos convencionais, sem deixar de manter a sua 

natureza cooperativa. 

É fundamental conhecer melhor as organizações brasileiras, e dentre os 

vários segmentos, as cooperativas de crédito apresentam um tipo importante de 

organização, primeiramente pela sua natureza cooperativa que possibilita a 

agregação de valor às operações de seus associados, uma vez que o recurso 

investido ou poupado na cooperativa permanece na região de atuação da mesma e, 

devido ao seu modelo organizacional, caracterizado por uma organização onde o 

poder maior está na assembléia geral dos associados, diferentemente das demais 

organizações, permitindo inclusive um diferente desempenho organizacional.  

Desta forma, cabe investigar em que medida o Sistema de Crédito 

Cooperativo – SICREDI, reagiu a partir da sua reorganização como Sistema de 

Cooperativas de Crédito, iniciado em 1980.  
 

1.1 PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA 

No mundo contemporâneo, a crescente valorização pela competição 

representa uma ameaça real à filosofia cooperativista e a sua natureza de 

cooperação. As estratégias de crescimento dessas organizações devem ter como 

objetivo determinar a maneira de atuação das cooperativas no mercado, buscando 

oferecer um produto de acordo com as expectativas e necessidades de seus 

associados, estrategicamente alinhada para o sucesso da organização. 

Em um contexto de várias e profundas mudanças vividas, as cooperativas de 

crédito chegam ao início da década de 1980 em um estado de quase total 

extermínio, devido às fortes atuações, principalmente governamentais, de políticas 

que privilegiavam as instituições financeiras públicas como as financiadoras do 

crescimento do país, principalmente do agronegócio, em detrimento as demais, e 

neste cenário, as cooperativas de crédito estavam desamparadas.   

Com a reorganização das cooperativas de crédito do Rio Grande do Sul, 

iniciado em 1980 teve-se a retomada do Cooperativismo de Crédito Brasileiro, com a 
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criação da Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul – 

COCECRER – RS, a partir de nove das treze cooperativas de crédito 

remanescentes no estado. Esta reorganização surgiu a partir da necessidade de 

uma visão contemporânea das organizações, para a formulação e implementação 

de mudanças, não bastando apenas considerar importantes os donos das 

cooperativas de crédito (associados), mas identificar e incorporar nas suas decisões 

e mudanças organizacionais outros grupos de interessados (stakeholders), como: 

concorrentes, instituições públicas e privadas, entre outros.  

Assim, para as cooperativas de crédito, que possuem doutrina, valores e 

princípios particulares que as distinguem das demais organizações, ter disposição 

na busca do seu desenvolvimento a partir da expansão de uma base contínua e 

crescente, criando valor para a organização cooperativa, num ambiente de 

constantes mudanças e desafios, é a essência para a continuidade e sua 

sustentabilidade. Desta forma, ter ambição, sinergia, empreendedorismo, dialogar, 

identificar e reconhecer necessidades, versatilidade, capacidade de julgamento e 

capacidade de obter recursos, empiricamente escassos, está diretamente 

relacionado com a vontade da organização em aceitar riscos na busca de sua 

expansão e crescimento, garantindo a sua sobrevivência e a prática da 

responsabilidade social.  

Desta forma, por estarem inseridas em ambientes que influenciam o seu 

comportamento, as organizações dependem da forma como lidam com o seu 

ambiente, modelando ou aceitando de acordo com as estratégias de resposta à 

estas demandas. A forma na qual a organização se comporta e reage aos desafios 

do crescimento define a presença ou ausência de navegação neste ambiente 

dinâmico, e que determinará a localização da empresa entre os dois pólos: a 

autoperpetuação ou a autodestruição. 

Com base na história e trajetória de crescimento do Sistema SICREDI, este 

estudo buscou analisar os movimentos de crescimento e expansão dessa 

organização, como respostas aos desafios gerenciais, bem como seu 

posicionamento no continuum autoperpetuação ou a autodestruição.  

Com mais de um milhão e setecentos mil associados, o Sistema de Crédito 

Cooperativo - SICREDI opera com 119 cooperativas de crédito e mais de 1.150 

unidades de atendimento (UAs) em dez estados brasileiros, cada uma com sua área 

de atuação delimitada pelo BACEN, com CNPJ próprio, tornando-as instituições 



17 

 

independentes, mas organizadas em sistema. Além das cooperativas, o sistema 

SICREDI é composto pelas seguintes empresas: 

�  5 Centrais Estaduais 

�  1 Confederação 

�  1 Banco Cooperativo 

�  1 Corretora de Seguros 

�  1 Administradora de Cartões 

�  1 Administradora de Consórcios 

�  1 Administradora de Bens 

�  1 Fundação 

A seguir destacam-se os papéis das seguintes estruturas e empresas: 

� Cooperativas de Crédito: organizadas em sistema através de uma única 

marca corporativa, assegurando maior sinergia e ganhos de escala. Atuam na 

captação, administração e empréstimo de recursos financeiros e na prestação 

de serviços e oferta de produtos financeiros aos seus associados. Possuem o 

suporte de empresas corporativas que tem a função de oferecer 

especialização ao negócio e apoio técnico e tecnológico; 

� SUREG – Superintendência Regional: tem o papel de apoiar as cooperativas 

de uma mesma microrregião, com o foco em monitorar, e suportar as 

atividades das UAs, focando principalmente no desenvolvimento de negócios. 

Pode ser da própria cooperativa ou compartilhada entre mais de uma 

cooperativa, neste caso, está ligada a Central Estadual; 

� Central Estadual: têm o papel de difundir o cooperativismo de crédito e 

coordenar a atuação das cooperativas filiadas, apoiando-as nas atividades de 

desenvolvimento e expansão, inclusive as SUREG´s próprias e 

compartilhadas; 

� Confederação SICREDI: tem o objetivo de prover serviços às cooperativas e 

às demais empresas e entidades integrantes do SICREDI, nos segmentos de 

tecnologia da informação, e compartilhamento de serviços centralizados, 

como exemplo as áreas tributária, contábil, folha de pagamento e retaguarda 

operacional de produtos; 

� Banco Cooperativo Sicredi: é o 1º Banco Cooperativo privado brasileiro que 

atua como instrumento das cooperativas de crédito para acessar o mercado 
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financeiro e programas especiais de financiamento, bem como no 

desenvolvimento de produtos e negócios. 

� Fundação SICREDI: tem como objetivo estruturar, desenvolver e coordenar 

programas de educação que promovam o cooperativismo de crédito e a 

formação de associados;  

� SICREDI Participações S.A.: responsável pela coordenação da definição e 

planejamento dos objetivos estratégicos e econômico-financeiros do SICREDI 

e pela deliberação de políticas de compliance, ética e auditoria. Controla o 

Banco Cooperativo Sicredi e empresas controladas por este, a Confederação 

e a Fundação. 

Além das instituições mencionadas anteriormente, o SICREDI através do 

Banco Cooperativo Sicredi possui ainda as seguintes empresas ligadas ao banco, 

com o papel de prover às cooperativas de crédito produtos específicos de acordo 

com cada uma de suas atuações: Corretora de Seguros, Administradora de 

Consórcios e Administradora de Cartões. Há ainda a Administradora de Bens, que 

tem o papel de administrar o Centro Administrativo SICREDI – CAS, onde se 

encontram instaladas as empresas de atuação corporativa nacional. 

A figura 1 demonstra o organograma estrutural do SICREDI, destacando a 

relação existente entre as várias entidades do sistema. 

 
Figura 1 – Organograma Estrutural do SICREDI 
Fonte: Extraído de www.sicredi.com.br em 10 março de 2011. 
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A história do SICREDI é rica na diversidade de movimentos de expansão, 

união das cooperativas de crédito em sistema, expansão orgânica, diversificações 

de produtos e serviços, incorporações e parcerias. Por ser uma organização que 

passou por diversas fases durante os seus anos de vida, enfrentando dificuldades, 

chegando quase ao ponto de declínio, conquistando vitórias e, posteriormente tendo 

se tornado referência em sistema de cooperativas de crédito no Brasil e na América 

Latina, o SICREDI revelou-se um grande objeto de estudo. Assim, a trajetória do 

SICREDI demonstra poder auxiliar a análise do funcionamento do modelo em 

questão nas organizações do setor cooperativo.  

Desta forma, através do modelo de Fleck (2009) pretendeu-se firmar uma 

metodologia de estudo, que permitisse a análise do caminho trilhado pela 

organização: autoperpetuação ou a autodestruição, além de auxiliar a compreender 

as dimensões que compõem cada desafio delineado pelo modelo utilizado. E, para 

identificar como o SICREDI desenvolveu capacitações de forma consistente ao 

longo de sua trajetória que o tornam propenso à longevidade organizacional 

saudável, estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: a trajetória do SICREDI 

dá indicativos para a propensão à longevidade organizacional saudável?  

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Para atender à questão de pesquisa proposta, apresenta-se, a seguir, o seu 

objetivo geral, desdobrado em cinco objetivos específicos.  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a trajetória de crescimento e 

desenvolvimento do SICREDI em direção a autoperpetuação ou a autodestruição, 

segundo o modelo de Fleck (2009), entre 1980 a 2010.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

A partir do objetivo geral, desmembrou-se o mesmo em cinco objetivos 

específicos abaixo listados:  

1º. compreender como o SICREDI responde ao desafio de gestão do 

empreendedorismo; 
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2.º compreender como o SICREDI responde ao desafio de navegação no 

ambiente; 

3.º compreender como o SICREDI responde ao desafio de gerenciamento da 

diversidade; 

4.º compreender como o SICREDI responde ao desafio de gerenciamento de 

recursos humanos; 

5.º compreender como o SICREDI responde ao desafio de gerenciamento da 

complexidade. 

 

1.3 CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

No Brasil existe um sistema financeiro forte e estruturado, com grandes 

instituições financeiras públicas e privadas, o segmento de cooperativas de crédito 

tem demonstrado a sua importância para o mercado financeiro nacional, 

especialmente no que diz respeito à democratização do acesso aos produtos 

financeiros e pela organização em sistemas de cooperativas, conferindo-lhes maior 

credibilidade e segurança aos seus associados. Ainda, as cooperativas de crédito, 

seguindo os seus princípios e doutrina, cumprem, também, um papel social de 

grande importância.   

As cooperativas de crédito passaram, nos últimos anos, por uma intensa 

transformação, influenciadas pela retomada da organização das cooperativas em 

sistemas e pela reformulação e adequação de legislações que permitisse que as 

mesmas pudessem novamente ocupar o seu espaço e atuarem adequadamente no 

mercado financeiro, o qual evoluiu para alcançar um nível maior de eficiência, por 

meio da cooperação entre os órgãos legais, de fiscalização e do governo, com 

destaque ao Banco Central do Brasil - BACEN.  

Conforme dados da Organização das Cooperativas do Brasil - OCB (2010), as 

cooperativas de crédito possuem 4.019.528 associados que utilizam seus produtos e 

serviços financeiros, realizando a democratização e acesso ao mercado financeiro 

do Brasil. Conforme o BACEN (Dez/2010), há 1.370 cooperativas de crédito em 

operação no Brasil, com destaque para as cooperativas de crédito mútuo, de crédito 

rural e de livre admissão. Deve-se, ainda, ressaltar o papel das cooperativas de 

crédito no mercado financeiro brasileiro: elas respondem por 2,44% das operações 
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de crédito, 1,61% dos ativos e 1,66% dos depósitos. Estes números são ainda 

modestos, mas representam uma grande evolução se comparado ao ano de 1996 

(BACEN, 2010), quando as cooperativas de crédito respondiam por apenas 0,30% 

dos ativos totais do mercado financeiro no Brasil.  

Dentre as cooperativas de crédito no Brasil, algumas se destacam pela sua 

forma de organização e atuação, com a adoção de estrutura organizacional 

moderna, com gestão e organização sistêmica, forte atuação e planejamento 

estratégico, tanto nas entidades centralizadoras, como nas cooperativas de crédito, 

buscando prestar e oferecer um excelente custo-benefício de produtos e serviços 

aos seus associados. O SICREDI evidencia-se pela marca de ser uma instituição 

financeira séria, organizada e de destaque tanto nacional como internacional neste 

segmento.  

A análise da trajetória e estratégia de crescimento das organizações trabalha 

a propensão da organização à autoperpetuação ou a autodestruição, buscando 

compreender de que forma a organização trabalha a longevidade saudável nos seus 

principais desafios organizacionais. Desta forma, se a organização trabalhar os seus 

desafios organizacionais de forma favorável, estará desenvolvendo uma longevidade 

saudável, caminhando para a autoperpetuação. Entretanto, ao contrário, se os 

desafios não forem adequadamente gerenciados, a organização irá trilhar um 

caminho oposto, ou seja, a autodestruição.  

 Dessa forma, o fato de haver poucos estudos no Brasil a respeito da análise 

da trajetória de crescimento de grandes organizações empresariais e a relação com 

o desenvolvimento de capacitações para atingir longevidade organizacional 

saudável, principalmente no universo de cooperativas de crédito, foi mais um 

elemento motivador para a realização do presente trabalho no SICREDI.  

 



 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esse capítulo discorre sobre o referencial teórico utilizado nesta dissertação. 

Primeiro há um levantamento bibliográfico sobre as organizações cooperativas, seu 

conceito, com ênfase no segmento de cooperativas de crédito, com o objetivo de 

contextualizar o tipo de organização tratada neste trabalho e compreender melhor 

suas características, história, assim como seu ambiente e forma de gestão. 

Em seguida, são apresentados os conceitos e ferramentas do pensamento 

estratégico, que serão utilizados para compreender a organização escolhida na fase 

de análise, analisando a estratégia adotada pela organização em todas as suas 

etapas de evolução. Com este fim, foi detalhada literatura sobre ambiente, 

organização e mudança estratégica, utilizando os conceitos de institucionalização de 

uma organização, relação de interdependência entre ambiente e organização, 

formulação da mudança estratégica, para definir como as mudanças estratégicas 

ocorreram. E, este estudo do crescimento organizacional teve como embasamento, 

principalmente, o modelo dos desafios de crescimento, que trata dos conceitos de 

autoperpetuação e autodestruição trabalhados por Fleck (2009). 

2.1 O AMBIENTE E AS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVAS 

 

A ACI - Aliança Cooperativa Internacional (2010) denomina a cooperativa 

como uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para 

satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por 

meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida.  

A OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras (2010) define a 

cooperativa como uma organização de pessoas que se baseia em valores de ajuda 

mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Seus 

objetivos econômicos e sociais são comuns a todos, através da união voluntária, 

para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, 

por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. Os 

aspectos legais e doutrinários são distintivos de outras sociedades. 
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Para Pinho (2004, p.123), a cooperativa pode ser entendida como “uma 

empresa de serviço”, cujo fim imediato é o atendimento das necessidades 

econômicas de seus usuários, que a criam com o seu próprio esforço e risco. Esta 

autora destaca, também, que as cooperativas têm por fim a prestação de serviços 

sem intuito lucrativo, focando na satisfação das necessidades dos associados.  A 

diferença entre o preço de venda e o preço de compra é que determinará a 

distribuição de sobras líquidas, retornadas ao associado de acordo com as 

operações realizadas.  

Já Pagnussatt (2004) destaca que, quanto à forma legal de constituição, as 

sociedades cooperativas, além de poderem pertencer a vários setores da economia, 

elas se subdividem nos chamados ramos ou segmentos, e são classificadas pela lei 

n° 5.764/71, conhecida como a Política Nacional de Cooperativismo, art. 6°, em:  

a) singulares ou de primeiro grau, quando congregam apenas associados, 

constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas;  

b) centrais ou de segundo grau, quando formadas por outras cooperativas 

singulares, constituídas de, no mínimo, 3 (três) singulares; 

c) confederações de cooperativas ou de terceiro grau, quando formadas por 

cooperativas centrais, constituídas de, pelo menos, 3 (três) centrais. 

Pedrozo e Silva (1999) contribuem com o conceito de organização 

cooperativa destacando que esse tipo de organização é formado por elementos de 

um grupo econômico e social que deseja desenvolver algumas ações em conjunto 

visando à sua promoção econômico-social.  

As cooperativas assumem, devido aos seus princípios doutrinários, a dupla 

função de associação (enquanto reunião de pessoas) e de empresa (enquanto 

reunião de capital). Por outro lado, os cooperados também assumem o duplo papel 

de dono e, ao mesmo tempo, de usuário do empreendimento, qualificado por Irion 

(1997) como “princípio da dupla qualidade”. Diante dessas características peculiares 

das cooperativas, em muitas delas ocorre o processo de autogestão, pois são 

geridas pelos próprios donos e usuários. Assim, segundo este autor, para uma 

instituição ser considerada uma cooperativa, o sócio deve simultaneamente atender 

a condição de proprietário e de usuário do negócio (demandando e ofertando 

produtos, utilizando serviços, mercadorias, etc.).  

Bialoskorski Neto (2004) destaca a participação dos cooperados desde o 

momento da constituição da cooperativa a partir da coalizão de interesses de um 
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mesmo grupo étnico, solidário e voluntário, com um forte código de ética, e 

continuamente tendo participação econômica necessária para o crescimento 

empresarial da cooperativa no mercado e pela necessidade de geração de renda e 

riquezas, gerando sobras as associados. Este mesmo autor também orienta que na 

análise de entidades cooperativas há três questões importantes a se considerar: a) 

eficiência empresarial na gestão da cooperativa, visto que está inserida num 

ambiente competitivo; b) acompanhamento e monitoramento do empreendimento, 

considerando a autogestão de uma cooperativa; e c) a busca por financiamento e 

capitalização da empresa cooperativista, seja através de bancos cooperativos ou por 

meio de abertura de seu capital à participação do capital de risco de terceiros, 

respeitando os princípios doutrinários da cooperação, ou ainda, através do 

estabelecimento de alianças estratégicas com empresas cooperativas ou não 

cooperativas.  

Os conceitos e definições identificados na literatura demonstram as 

cooperativas de crédito como uma importante alternativa ao mercado financeiro 

tradicional, considerando a sua forma de gestão, democrática e participativa, os 

seus princípios e valores de ajuda mútua, bem como a prestação de serviços e 

produtos que visam atender as necessidades de seus associados, gerando 

desenvolvimento e a distribuição de renda nas comunidades em que atua. 

Nas próximas seções, serão apresentadas a evolução do cooperativismo e 

cooperativismo de crédito no Brasil, as características e a forma de gestão das 

cooperativas de crédito.  

2.1.1 Evolução do Cooperativismo no Brasil  

  

 Palhares e Pinho (2004) analisam a história e evolução do cooperativismo, 

destacando o início da cultura da cooperação por consumidores que buscavam 

melhor qualidade de vida e solução para seus próprios problemas, através da 

constituição da primeira cooperativa formal que se tem notícias, a cooperativa dos 

tecelões de Rochdale, na Inglaterra em 1844.  

Pinho (2004), ao discorrer sobre a evolução do cooperativismo no Brasil 

mostra a existência, desde os primórdios da colonização portuguesa, da cultura de 

cooperação. E destaca que a história do cooperativismo formal começa, de fato, 
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com a fundação da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de 

Ouro Preto, em 27 de outubro de 1889.  

No começo do século XX começaram a aparecer algumas cooperativas 

inspiradas em modelos trazidos por imigrantes estrangeiros, ou por uns poucos 

idealistas brasileiros, que conheciam o sucesso de associações de crédito 

cooperativo para pequenos agricultores, na Alemanha e na Itália.  

Palhares e Pinho (2004) destacam a data de dezembro de 1902, quando, 

através da liderança do padre suíço Theodor Amstad, surgiu no Rio Grande do Sul, 

na cidade de Nova Petrópolis, a primeira cooperativa de crédito do Brasil.   

Pinho (2004) divide a história do cooperativismo em oito períodos principais:  

1) de 1530-1877 – experiências esparsas e efêmeras de pré-cooperativas;  

2) de 1878-1931 – primeiras cooperativas de consumo (modelo Rochdale) e 

de crédito (Raiffeisen, Luzzatti, mistas com seção de crédito);  

3) de 1932-1964 – primeira Lei Cooperativa (Decreto 22.239/32) e Reforma 

Bancária de 1964;  

4) de 1965-1970 – disputas internas, liquidação quase total das cooperativas 

de crédito e fortalecimento da liderança do cooperativismo agrícola;  

5) de 1971-1987 – Lei 5764/71: implantação do sistema OCB, reforma 

estrutural do cooperativismo e representação única;  

6) de 1988-1995 – proibição constitucional de interferência do Estado em 

associações, autogestão do cooperativismo, intenso crescimento das 

cooperativas de crédito e das cooperativas de trabalho;  

7) de 1996-2002 – internacionalização do Cooperativismo Brasileiro, 

fortalecimento das Confederações de Crédito, criação do BANSICREDI 

(Banco Cooperativo Sicredi) e do BANCOOB (Banco Cooperativo do 

Brasil), emergência da vertente cooperativista de Economia Solidária;  

8) de 2003 em diante – divulgação pelo Banco Central do Brasil, em julho de 

2003, de novas normas de constituição das cooperativas de crédito, 

incentivo da expansão do microcrédito, pluralidade de representação das 

cooperativas e a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(MTE).   

Ao analisar esses períodos, evidencia-se a evolução e o crescimento das 

organizações cooperativas no país, com destaque para as cooperativas de crédito e 

de produção agropecuária. As cooperativas surgiram inicialmente como estruturas 
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de base, visando representar as necessidades de pequenos grupos, mas com o seu 

crescimento e importância, passaram a ser estruturas influenciadoras no mercado, 

tendo legislações, modelo de gestão e estrutura peculiar, de acordo com os seus 

princípios e doutrinas. Outro ponto a ser considerado é a passagem de períodos de 

ampla dependência do Governo para a busca de organização, novos modelos de 

gestão, viabilidade econômica e de mercado.  

O cooperativismo vem se desenvolvendo cada vez mais, no Brasil e no 

mundo, e pode ser considerado como a fusão de três mecanismos distintos de 

organização social: o associativismo, o mutualismo e o empreendedorismo. O 

associativismo traz as lógicas de mobilização de pessoas em torno de um 

empreendimento comum; o mutualismo, o fomento através do compartilhamento de 

recursos; e o empreendedorismo, a necessidade de organizarem-se como empresas 

com o objetivo de desenvolver a coletividade e obterem resultado (ABREU, 2004). 

Além disso, o cooperativismo se pauta por valores específicos que 

influenciam o comportamento coletivo e definem as normas práticas da cooperação, 

tendo caráter universal. Estes valores universais do cooperativismo moldam-se à 

diversidade de segmentos e modelos mundiais de atuação e diferem sua atuação 

das tradicionais empresas capitalistas (SCHNEIDER, 1999), criando processos 

estratégicos distintos. 

Schardong (2002) destaca que as cooperativas distinguem-se das demais 

sociedades, nos termos do artigo 4º da Lei n. 5764/71 pelas seguintes 

características: 

a) adesão voluntária; 

b) variabilidade de capital, representado por quotas-partes; 

c) limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado; 

d) incessibilidade das quotas-partes de capital a terceiros, estranhos à 

sociedade; 

e) singularidade de voto; 

f) quorum para o funcionamento e deliberação da assembléia geral baseado 

no número de associados e não no capital social; 

g) retorno das sobras do exercício proporcionalmente às operações 

realizadas pelo associado; 

h) indivisibilidade do fundo de reserva; 

i) neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 
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j) área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 

controle, operações e prestação de serviços. 

Quanto a forma de associação, as cooperativas organizam-se sob a forma de 

cooperativas singulares, federações e confederações, conforme é descrito a seguir: 

1. Cooperativas singulares são aquelas constituídas pelo número mínimo de 

pessoas físicas necessário para compor a administração da sociedade. 

Conforme Resolução n°11, de 27/02/2003, da Organização das 

Cooperativas Brasileiras – OCB, mesmo na vigência do Código Civil de 

2002, permanecem exigíveis o concurso mínimo de vinte associados para 

fins de registro na OCB e funcionamento das Sociedades Cooperativas; 

2. Cooperativas centrais ou federações de cooperativas são constituídas 

de, no mínimo, três cooperativas singulares de crédito; 

3. Confederações de cooperativas são constituídas, pelo menos, de três 

federações de cooperativas de crédito ou cooperativas centrais de crédito.  

De acordo com a legislação vigente, nos termos do art. 47 da Lei 5.764/71, a 

estruturação organizacional básica de uma cooperativa deve obrigatoriamente 

conter os seguintes órgãos: Assembléia Geral dos Associados, Conselho de 

Administração e Conselho Fiscal.  

A Assembléia Geral dos Associados é o órgão supremo da sociedade, dentro 

dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao 

objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e 

defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou 

discordantes, pela maioria de votos. É o foro onde os associados exercem, 

formalmente, sua condição de dono, tomando decisões e indicando seus 

representantes. 

O Conselho de Administração ou Diretoria é o órgão de representação do 

quadro social na gestão da cooperativa, conforme determina o art. 47º da Lei 

5.764/71, responsável pela implementação das decisões tomadas na Assembléia 

Geral de Associados. Pagnussatt (2004) destaca que embora a lei permita a 

existência de Conselho ou Diretoria, para uma melhor segregação das atividades, é 

usual a adoção de um Conselho de Administração com as atividades de natureza 

deliberativa e de governança (relacionamento entre associados, executivos, 

conselho fiscal, comunidade, demais instituições interessadas, etc.) e uma diretoria 

executiva, escolhida por este, para as atividades de administração. 
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Já o Conselho Fiscal tem o papel de ser o órgão fiscalizador dos atos de 

gestão da cooperativa, também eleito pela Assembléia Geral de Associados, tendo a 

responsabilidade de assegurar aos associados que a gestão está sendo realizada 

em conformidade com os objetivos sociais definidos na Assembléia Geral, em 

cumprimento da legislação e do estatuto da cooperativa.  

Pinho (2004) apresenta esquematicamente (Quadro 1) as principais 

diferenças existentes entre as sociedades cooperativas e não-cooperativas, válidas 

a todos os segmentos de cooperativas: 

Empresa cooperativa Empresa não cooperativa 

Sociedade de pessoas Sociedade de capital 

Objetivo principal - prestação de serviços   Objetivo principal: obtenção de lucro  

Número ilimitado de sócios – adesão livre Número limitado de acionistas 

Gestão democrática: um homem uma voz   Cada ação = um voto 

Retorno proporcional às operações   Dividendo proporcional ao valor das ações  

Inacessibilidade das quotas partes a 
terceiro, estranhos à sociedade  

Acessibilidade das ações a terceiros  

Juros fixos e módicos sobre o capital   Dividendos limitados somente pelo montante 
dos benefícios realizados 

Quadro 1 – Empresa cooperativa x Empresa não cooperativa 

Fonte: PINHO (2004, p. 180). 

 

No Brasil, de acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (2010), 

há mais de 6.600 cooperativas, congregando mais de nove milhões pessoas em 

diversos ramos de atividades e empregando quase trezentas mil pessoas, conforme 

demonstram as Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 – Número de cooperativas por região 

Região Total de Cooperativas 

Norte 772 

Nordeste 1.718 

Centro-Oeste  650 

Sudeste 2.285 

Sul 1.227 

Total 6.652 

Fonte: OCB (2010) Base: 31/12/2010 
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Tabela 2 – Número de cooperativas, cooperados e empregados, por segmento 

Ramo de Atividade                        N. Cooperativas                N. Associados             N. Empregados 

Agropecuário                                            1.548                         943.054                            146.011  

Consumo                                                 123                      2.297.218                                 9.892  

Crédito                                             1.064                      4.019.528                              56.178  

Educacional                                                 302                            57.547                                 3.349  

Especial                                                   12                                  397                                       14  

Habitacional                                                 242                         101.071                                 1.676  

Infraestrutura                                                 141                         778.813                                 5.775  

Mineral                                                   63                            20.792                                    144  

Produção                                                 235                            11.454                                 3.669  

Saúde                                                 852                         246.265                              56.776  

Trabalho                                             1.024                         217.127                                 3.879  

Transporte                                             1.015                         321.893                              10.787  

Turismo e Lazer                                                   31                              1.368                                       32  

T O T A I S                                             6.652                      9.016.527                            298.182  

Fonte: OCB (2010) Base: 31/12/2010 

Conforme é demonstrado nas Tabelas 1 e 2, as cooperativas dos segmentos 

agropecuário e de crédito tem uma grande importância e representatividade no 

desenvolvimento sócio-econômico brasileiro. Observa-se que mais de 78% do 

número de cooperativas está situado em três regiões do país: Sudeste, Nordeste e 

Sul, e que os destaques em relação ao número de associados estão no segmento 

de crédito, consumo e agropecuário, respectivamente, representando juntas mais de 

80% do total de associados no segmento cooperativo. 

De acordo com Neves, Chaddad e Lazzarini (2003), através de suas 

pesquisas a respeito das condições necessárias para que as cooperativas 

sobrevivam no século XXI, as cooperativas precisam de: 

� Propósito único (foco) – a cooperativa moderna evita resolver os 

problemas de todos os associados, concentrando-se uma única 

atividade econômica onde apresenta melhores condições de competir 

e gerar resultado, ou, então, cria unidades de negócio independentes;  

� Controle da oferta – através de um quadro de associados identificados 

e definidos com a cooperativa, estabelecendo contratos de prestação 

de serviço e de entrega, a cooperativa consegue ter a gestão da 

quantidade e a qualidade de seus produtos finais;  
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� Incentivos para o investimento de capital de risco – a cooperativa 

redefine sua relação contratual com os cooperados, dando-lhes 

incentivo para contribuir com capital de risco, ou buscar novas fontes 

de capital próprio no mercado, mas sob o risco de diminuir o controle 

dos associados sobre a empresa;  

� Proporcionalidade – membros devem contribuir com o capital, dividir o 

resultado (sobras) e ter direito a voto na cooperativa;  

� Orientação ao mercado – satisfazer seus associados.  

Fica evidenciada a necessidade das cooperativas tornarem-se cada vez mais 

organizadas, com estruturas organizacionais capazes de permitir a competição de 

mercado, com planejamento estratégico de médio e longo prazo, produtos e serviços 

competitivos e uma gestão eficiente, sem deixar de buscar a rentabilidade do 

negócio, permitindo assim o retorno de resultado aos seus associados, ou seja, seus 

donos.  

Nas próximas seções, serão abordados os temas relativos ao cooperativismo 

de crédito, desde a evolução e tipo de cooperativismo, suas características e modelo 

de gestão.  

2.1.2 Evolução do Cooperativismo de Crédito no Brasil  

Este tema está diretamente ligado à história do cooperativismo nacional, 

conforme já foi mencionado na seção anterior. Pinho (2004), ao analisar a evolução 

histórica do cooperativismo de crédito no Brasil destaca que mesmo historicamente 

implantado em 1902, no Rio Grande do Sul, depois quase extinto pela ditadura 

militar, o cooperativismo de crédito renasce com novo dinamismo a partir dos anos 

1980, com o esgotamento Estado-empresa na economia brasileira. E, a partir daí, 

ocupou os espaços abandonados pelo Estado brasileiro – que deixou de ser o 

provedor de recursos financeiros, a juros baixos, para as atividades econômicas 

brasileiras consideradas básicas, especialmente a agricultura, ocupando também 

espaços não disputados pelo sistema financeiro e bancário capitalista. 

Schardong (2002) destaca o marco precursor que determinou a 

reorganização das cooperativas de crédito, quando no início da década de 1980, a 

Federação das Cooperativas de Trigo e Soja - FECOTRIGO, através de seu vice-

presidente, Mário Kruel Guimarães, encampou a idéia de construir um sistema 

cooperativo alternativo de financiamento aos produtores rurais, baseado na 
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inspiração de modelos dos países europeus, onde as cooperativas de crédito 

aparecem como as principais instituições financeiras a serviço das comunidades.  

Este autor ainda destaca que o objetivo inicial desta reorganização de nove 

cooperativas remanescentes no Rio Grande do Sul, a partir da constituição da 

Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul – COCECRER - RS, era de 

evitar o processo de liquidação das suas filiadas e discutir com o Banco Central do 

Brasil um projeto de reformulação dos normativos aplicáveis a essas instituições. 

Conforme Los Santos (2005), nascia, a partir deste fato, o primeiro Sistema de 

Crédito Cooperativo, atualmente denominado SICREDI, que tinha como premissa 

básica a idéia sistêmica de organização – conjunto de instituições interdependentes, 

onde uma depende das outras para a própria existência - na qual o processo de 

integração horizontal e vertical, entre as entidades que compõem o sistema. 

Palhares e Pinho (2004), em sua análise histórica e evolutiva do 

cooperativismo de crédito no Brasil, divide a mesma em quatro períodos distintos: 

I. Primeiro Período: 1890 a 1938 

Neste período, que compreendeu a instalação da primeira cooperativa de 

crédito no Brasil, tivemos a introdução de modelos de cooperativas vindos 

principalmente da Europa e Canadá, e a primeira grande expansão de cooperativas 

e também de centrais, com destaque aos seguintes fatos: 

a) Introdução e expansão das CREDIS do Modelo Raiffeisen no Brasil; 

b) Introdução e expansão das CREDIS do Modelo Luzzatti no Brasil; 

c) Introdução e expansão das CREDIS do Modelo Misto no Brasil 

(conhecimento também como modelo Desjardins ou Economia e 

Crédito mútuo); 

d) Introdução das CREDIS do Modelo Escolar e do Modelo Agrícola 

no Brasil; 

e) Desdobramentos decorrentes de desvios na gestão das CREDIS 

durante a vigência do decreto 1637, de 1907, e a promulgação do 

decreto 22.239, de 1932. 

II. Segundo Período: de 1938 a 1964 

Este período destaca-se pelo surgimento de novas normas governamentais 

de proteção à sociedade em geral, devido as ocorrências de má gestão e de 

irregularidades em algumas cooperativas, com maior número de ocorrências que as 

ocorridas no período até 1938, visando o controle e fiscalização das cooperativas.   
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III. Terceiro Período: de 1964 a 1988 

Com o golpe militar de março de 1964 e a grande pressão dos banqueiros, o 

governo começou um processo de extermínio das cooperativas de crédito e das 

seções de crédito existentes em cooperativas agrícolas, de consumo, profissional, 

etc., a partir da instituição de duras normas e leis, dentre elas a Lei 5674/71. 

Somente a partir do ano de 1980 é que o movimento das cooperativas de crédito se 

reorganizou a partir de centrais estaduais. Os destaques neste período foram: 

a) Extinção de CREDIS singulares e centrais; 

b) Introdução e expansão das CREDIS do Modelo de Economia e Crédito 

Mútuo no Brasil; 

c) Federações e Centrais de CREDIS; 

d) Nascimento e morte do BNCC (Banco Nacional de Crédito 

Cooperativo) e o renascimento das Centrais de CREDIS; 

e) Nascimento da primeira Confederação brasileira de Federações e 

Centrais de CREDIS. 

IV. Quarto Período: de 1988 até a atualidade  

Com a promulgação da Constituição de 1988, as cooperativas de crédito 

foram inseridas no Sistema Financeiro Nacional, e a partir desta, uma série de novas 

resoluções estabelecendo novas regras, flexibilizando a abertura e regras de 

associação às cooperativas, com aumento de fiscalização e regras, temos o início 

propulsor da organização das cooperativas, Sistemas e Bancos Cooperativos 

atualmente existentes, conforme destaques a seguir: 

a) O cooperativismo de Crédito brasileiro sob a nova Constituição do país; 

b) Nascimento de Confederações de CREDIS de vários sistemas, e de 

centrais de CREDIS do sistema solidário; 

c) Emissão de novas resoluções pelo BACEN/CMN, nascimento da 

Associação Nacional de Cooperativas de Crédito – ANCOOP, e dos 

Bancos Cooperativos Privados; 

d) Função das CREDIS no mercado financeiro. 

Palhares e Pinho (2004) destacam que a vertente pioneira que impulsionou o 

cooperativismo de crédito no Brasil foi baseado em três modelos estrangeiros: 

a) Caixas Rurais Raiffeisen: modelo originário na Alemanha, voltado ao 

público de agricultores, com responsabilidade solidária e ilimitada; 
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b) Bancos Populares Luzzatti: modelo originário na Itália, voltado ao público 

em geral, ou seja, público aberto, com responsabilidade limitada ao valor 

de capital subscrito; 

c) Cooperativas Desjardins ou de Economia e Crédito Mútuo: modelo 

originário no Canadá, exigindo vínculo entre os associados, voltado a 

público de determinada profissão ou classe, com responsabilidade, com 

responsabilidade solidária e ilimitada.  

A forma de organização do cooperativismo de crédito adotado no Brasil foi a 

sistêmica (SCHARDONG, 2002; PAGNUSSATT, 2004). Entende-se o sistema como 

um todo organizado e unido, composto por duas ou mais partes interdependentes e 

dinamicamente relacionadas, com objetivo comum e determinado, formando um 

todo complexo (OLIVEIRA, 2006; CHIAVENATO, 2000; BERTALANFFY, 1975). 

No Brasil, o cooperativismo de crédito não possui uma entidade de cúpula 

única, ao contrário de vários outros países, mas é organizado em diversos sistemas. 

Pinheiro (2006) enumera os três principais grandes sistemas:  

� SICREDI: Sistema de Crédito Cooperativo é formado por 5 Centrais 

Estaduais, acionistas da SICREDI 

Participações (SicrediPar), bem como as 

empresas e entidades por esta 

controladas, entre elas o Banco 

Cooperativo Sicredi e Confederação 

SICREDI, por 119 cooperativas de crédito, 

com atuação em 10 estados do Brasil, 

com destaque para a região sul e centro-

oeste, contando atualmente com mais de 

1, 755 milhão de cooperados, e mais de 1.150 pontos de atendimento; 

� SICOOB: Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil é formado pela 

Confederação SICOOB Brasil, por 14 

cooperativas centrais e 584 cooperativas 

de crédito singulares que operam com o 

Banco Cooperativo do Brasil - 

BANCOOB. Ele está presente em todas 

as 05 regiões do país, em 21 estados da 
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Federação, com mais de 1.884 pontos de atendimento, que beneficiam 

mais de 1,9 milhão de cooperados; 

� UNICRED: Formado por cooperativas de crédito que primordialmente 

atendem associados do segmento médico e 

da saúde. Conta atualmente com 117 

Cooperativas Singulares e 9 Cooperativas 

filiadas nas 5 regiões da Federação (em 24 

estados – não possui cooperativas no AP, 

TO e DF), 09 UNICRED´s Centrais ou 

Regionais e a Confederação Nacional, 

possuindo mais de 460 pontos de 

atendimento no Brasil e mais de 238.000 

cooperados. 

e outros sistemas menores como: 

� ANCOSOL: Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito de 

Economia Familiar e Solidária, entidade 

política que representa as Centrais CRESOL 

(sul do país), ECOSOL (abrangência 

nacional), CREHNOR (sul do país), 

INTEGRAR (Nordeste), CREDITAG (vários 

estados) e ASCOOB (Bahia). Este sistema 

congrega cinco Centrais e 154 cooperativas 

singulares, mais de 450 pontos de 

atendimento e mais de 254.000 cooperados, 

com atuação nas cinco regiões do Brasil, com 

maior destaque nas regiões Sul e Nordeste; 

� CECRED: Cooperativa Central de Crédito Urbano é uma Cooperativa de 

segundo grau e seu quadro de associados é 

formado exclusivamente por Cooperativas 

singulares, totalizando 13 cooperativas, em 97 

pontos de atendimento e mais de 186 mil 

associados, com atuação concentrada no 

estado de Santa Catarina e Paraná. 
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A Tabela 3 demonstra de forma agrupada, o número de pontos de 

atendimento dos principais sistemas de cooperativas de crédito do Brasil. 

Tabela 3 – Estados e Regiões com maior quantidade de pontos de atendimento do 
Cooperativismo de Crédito 

 

 
Fonte: Extraído de www.cooperativismodecredito.com.br em 31/03/2011  

2.1.3 Características das Cooperativas de Crédito 

As cooperativas de crédito seguem a mesma lei que define a política nacional 

de cooperativismo, conforme seção 2.1.1, onde se destaca o fato destas serem 

fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, visto que são instituições financeiras. 

Podemos citar, em situação semelhante, as cooperativas de produção, que seguem 

o normativo da mesma lei, contudo, possuem órgão de fiscalização específico, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

A Lei complementar nº 130/2009, de 17 de abril de 2009, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Crédito Cooperativo dá a definição que as cooperativas de 

crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação 

de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos 

instrumentos do mercado financeiro.  

Ao lembrar os sete princípios doutrinários que regem as cooperativas, 

inclusive as cooperativas de crédito na prática de seus valores, temos que 

referenciar a sua origem a partir dos princípios cooperativos dos Pioneiros de 

Rochdale, mantidos pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI, 2010): 

� Livre acesso e adesão voluntária 

� Controle, organização e gestão democrática 
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� Participação econômica dos seus associados 

� Autonomia e independência 

� Educação, capacitação e informação 

� Cooperação entre cooperativas 

� Compromisso com a comunidade 

 De acordo com a OCB (2010), as cooperativas de crédito tem o objetivo de 

promover a poupança e financiar as necessidades ou empreendimentos dos seus 

cooperados, atuando no crédito rural e urbano, ou seja, visam facilitar o acesso ao 

mercado financeiro para os associados com melhores condições que as instituições 

bancárias convencionais.  

Schardong (2002), ao se referir às cooperativas de crédito, afirma que o 

objetivo é promover a captação de recursos financeiros para financiar as atividades 

econômicas dos cooperados, a administração das suas poupanças e a prestação 

dos serviços de natureza bancária por eles demandada. Esclarece ainda, que as 

cooperativas de crédito, como integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prestam 

todas as operações e serviços próprios das instituições financeiras aos seus 

associados.  

A concepção central de uma organização cooperativa está nas idéias e 

convicções de seus membros, empenhando-se em ações comuns onde a atividade 

produtiva, econômica e social trabalha a favor da criação de serviços úteis e comuns 

a todos os que fazem parte dessa associação (SILVEIRA, 2004). 

Neste contexto surge o cooperativismo de crédito, como alternativa de 

administração financeira compartilhada dos recursos de seus associados.   

Pagnussatt (2004, p.13) caracteriza as cooperativas de crédito como:  

[...] sociedades de pessoas, constituídas com o objetivo de prestar serviços 
financeiros aos seus associados, na forma de ajuda mútua, baseada em 
valores como igualdade, eqüidade, solidariedade, democracia e 
responsabilidade social. 
 

O cooperativismo de crédito pode ser caracterizado como “um instrumento de 

apoio em dois sentidos: reter poupança local e promover a alocação dos recursos a 

custos relativamente baixos em pequenos negócios com maior grau de identidade 

com o município, a região [...]” (SOUZA, 2005, p. 203). Ou seja, os recursos 

poupados pelos associados na cooperativa retornam através de empréstimos na 

região de atuação, beneficiando o desenvolvimento local.  
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O cooperativismo, também, buscou a integração para enfrentar a realidade 

dos mercados. Esta integração se formou na lógica de associação de cooperativas 

em outras, de grau superior, na forma de um sistema confederativo, que segue da 

base para o vértice, no qual se situam as unidades cooperativas de maior grau e 

complexidade (SCHARDONG, 2002).  

Franke (1982, p.12) descreve a visão de integração cooperativista: 

O significado sociológico determina que a integração cooperativista seja um 
fenômeno muito mais complexo do que a simples concentração capitalista. 
Defronte ao tosco procedimento de comandar vontades e impor uma 
direção, a integração cooperativa é “ascendente”, de maneira que os órgãos 
superiores são criados e postos a serviço dos inferiores, e todos eles à 
disposição da última célula deste corpo social, que é o indivíduo. 
 

No Brasil, esta lógica está referendada por lei, sendo que a sua estruturação 

consta da Lei n° 5.764/71 que descreve a Política Nacional do Cooperativismo e em 

seus artigos oitavo e nono institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, 

transcritos em Meinen, Domingues e Domingues (2002, p.87): 

Art. 8°. As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam 
organizar, em comum e maior escala, os serviços econômicos e 
assistenciais de interesse das filiadas integrando e orientando suas 
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. 

Parágrafo único: Para a prestação de serviços de interesse comum, é 
permitida a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem 
outras cooperativas de objetivo e finalidades diversas. 

Art. 9°. As confederações de cooperativas têm por objeto orientar e 
coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos 
empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de 
atuação das centrais e federações. 

 
Pagnussatt (2004) afirma que a economia de escala dos serviços comuns, 

conseguida através da composição de sistemas, é a alternativa mais adequada para 

o funcionamento do cooperativismo de crédito, já que possui marco regulatório 

adequado no país e também pela natureza jurídica das cooperativas de crédito. 

Cada sistema tem suas peculiaridades, envolvendo desde prestação de 

serviços por agentes de mercado e funcionamento com significativas diferenças nos 

subsistemas apresentados. O surgimento de centrais estaduais foi o primeiro passo, 

a partir da inspiração em modelos internacionais de sucesso, e representou a forma 

de gerir os recursos financeiros, prover processos adequados e infra-estrutura 

padronizada, sistemas de informática, negociação com bancos parceiros e 

capacitação de dirigentes e colaboradores (ABREU, 2004). 
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Abreu (2004) ressalta que esta convivência criou regras e procedimentos 

relacionados com controles internos e boas práticas administrativas, sendo que as 

regras de convívio sistêmico acabaram por criar os Fundos Garantidores (para 

garantir a liquidez e os depósitos das cooperativas participantes há sistema de 

cooperativas), tanto no caráter de solidariedade passiva quanto nos de garantia 

institucional com personalidade jurídica própria. A partir de 1995, com a edição da 

Resolução 2.193 do Conselho Monetário Nacional, permitiu-se a constituição dos 

bancos cooperativos que possibilitaram a autonomia operacional às cooperativas de 

crédito e a conseqüente economia de escala buscada pelas Centrais. 

A partir dos benefícios da centralização da administração financeira nos 

bancos cooperativos, as Centrais motivaram-se a constituir Confederações para a 

prestação dos serviços comuns em âmbito nacional, agregando mais uma economia 

de escala (PAGNUSSATT, 2004). 

Quanto aos tipos de cooperativas de crédito admitidos pela legislação 

brasileira, temos as seguintes (BACEN, 2008): 

I) cooperativas de crédito mútuo de empregados: este tipo de cooperativa 

é formado por servidores de uma ou mais empresas ligadas que 

desenvolvam atividades iguais ou sejam ligadas entre si, com área de 

atuação reduzida;  

II) cooperativas de crédito mútuo de profissionais liberais: trata-se de 

cooperativas de crédito que diferenciam-se da anterior por não exigir 

vinculo entre os associados, mas afinidade de profissão ou atividade de 

trabalho, como por exemplo, médicos, advogados, arquitetos, dentistas, 

eletricistas, ou ainda, por vinculados a determinada entidade de classe, 

como é o caso de administradores, médicos, contadores, entre outros; 

III) cooperativas de crédito rural: quadro social formado por pessoas físicas 

que, de forma efetiva e predominante, desenvolvam, na área de atuação 

da cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas ou se 

dediquem a operações de captura e transformação do pescado e, 

excepcionalmente, por pessoas jurídicas que exerçam exclusivamente as 

mesmas atividades; 

IV) cooperativas de crédito mútuo de pequenos empresários, 

microempresários e microempreendedores e de empresários: são 

cooperativas constituídas por pequenos empresários, microempresários ou 
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microempreendedores, que realizam atividades de industriais, comerciais 

ou de prestação de serviços, enquadradas nos limites do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006, que determina limites de receita bruta anual de 

acordo com o porte da empresas;  

V) cooperativas de crédito de livre admissão de associados: neste tipo de 

cooperativa podem associar indivíduos de qualquer categoria profissional. 

Cada uma das cooperativas possuem limites mínimos de capital social inicial 

e de patrimônio de referencia, de acordo com tipo, área de localização da 

cooperativa ou tempo de constituição, conforme o atual artigo 31 da Resolução 

3859/2010, definido originalmente pela Resolução 3.106 de 2003. É facultada a 

atuação e constituição de mais de uma cooperativa de crédito na mesma área de 

ação, desde que possua denominação social diferente, independente do tipo, ou 

seja, é permitido a existência de mais de uma cooperativa de crédito mútuo de 

empregados numa mesma área de atuação. 

Além de legislação própria, as cooperativas estão integradas ao Sistema 

Cooperativista que é representado por organizações estaduais - as Organizações 

das Cooperativas Brasileiras Estaduais (OCEs) - e organizadas nacionalmente pela 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Já, internacionalmente, a OCB é 

filiada à Organização das Cooperativas Americanas (OCA), e esta à Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI).  

Deve-se destacar, também, o Conselho Mundial de Cooperativas de 

Poupança e Crédito (WOCCU) que congrega confederações nacionais, americanas 

e internacionais, que tem como funções principais representar, desenvolver e 

promover o cooperativismo de crédito, especialmente no assessoramento técnico 

em projetos de fomento e desenvolvimento em países afiliados, tendo apoiado o 

desenvolvimento do cooperativismo no Brasil. Dentre as entidades apoiadas pode-

se citar o SICREDI, conforme destaca Pagnussatt (2004). 

2.1.4 Gestão das Cooperativas de Crédito 

 

Ao referenciarmos o tema gestão, surge a necessidade de discutir questões 

sobre a ética e o papel social das organizações no mercado e na sociedade. No 

caso das cooperativas de crédito, o modelo de gestão das cooperativas deve buscar 
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o equilíbrio entre a doutrina e a dinâmica competitiva de mercado, a fim de permitir 

trajetória de evolução e crescimento dessas organizações. 

 Pagnussatt (2004) destaca que a primeira questão que se coloca é se as 

organizações, no caso as cooperativas de crédito, existem para atender os 

interesses de ganhos de seus acionistas (donos) ou do grupo de interesse da 

sociedade (stakeholders), composto por empregados, fornecedores, clientes, 

concorrentes, governo, etc. A defesa dos interesses da sociedade é exercida pelo 

poder público, através de regulamentação e fiscalização. Já o interesse dos 

associados, deve ser assegurado mediante a adoção de estrutura de governança 

equilibrada entre políticas corporativas, de gestão e controle, destaca Pagnussatt 

(2004). 

 Caracterizadas como sociedades de pessoas, e não de capital, as 

cooperativas têm na união de indivíduos pela adesão voluntária e livre, na gestão 

democrática, na participação econômica dos membros, e na autonomia e 

independência, princípios basilares de sua gestão. Assim, ao contrário do que ocorre 

nas grandes empresas privadas, as cooperativas são administradas por seus 

associados, que são os “donos do negócio”, tendo cada associado direito a um voto, 

independentemente do valor de seu capital. Não há o objetivo de lucro, mas sim 

sobras de resultados, para permitir o crescimento da cooperativa, e as metas devem 

ser de longo prazo, uma vez que o foco principal é o atendimento às necessidades 

dos proprietários da cooperativa (BACEN, 2008).  

 O próprio BACEN (2008, p.11) criou e definiu um novo conceito em gestão 

voltado às cooperativas, denominado Governança Cooperativa:  

Conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que permite aos 
cooperados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, 
garantindo sua continuidade e os princípios cooperativistas. 

  
 Para garantir uma boa gestão das cooperativas de crédito, à medida que 

estas estejam integradas em um sistema cooperativo que congrega diversas 

organizações (cooperativas singulares, centrais, confederação, banco), torna-se 

necessária a definição de valores éticos e princípios de gestão que nortearão os 

destinos do empreendimento, conforme destaca Schardong (2002). Além disso, 

esse autor enumera os pontos essenciais para a sua eficiência econômica e social, 

que preponderam nos sistemas cooperativos mais avançados do mundo 

(SCHARDONG, 2002, p.75, 76 e 77):   
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Valorização inegociável da forma cooperativa de ser: Este princípio 
indica que todos os integrantes da instituição, associados, dirigentes, 
executivos contratados e colaboradores, deverão pautar suas ações no 
sentido de preservar e desenvolver o empreendimento cooperativo, diante 
do diferencial competitivo que lhe é próprio e que fará a diferença no 
mercado onde atuam as organizações do sistema. 

Desenvolvimento assentado na valorização do associado: o objetivo 
final do sistema, nele compreendidas todas as organizações, deverá ser o 
de atingir resultado econômico positivo às atividades dos sócios, sem 
comprometer o equilíbrio do mesmo [...]. 

Observância dos normativos oficiais e internos do Sistema, bem assim 
dos princípios técnicos e científicos aplicáveis na condução das 
operações e demais atividades: o princípio cooperativista da livre adesão 
deverá ser integralmente observado, desde que os valores éticos e 
profissionais da instituição não sejam afrontados. Desta forma, o ingresso e 
permanência no Sistema exigirá observância deste princípio [...] para que as 
normas sejam aprimoradas e adaptadas às particularidades do 
empreendimento. 

Transparência ao quadro social e de acionistas: caberá aos 
administradores das organizações que integram o Sistema, no exercício de 
suas atribuições, desenvolver e implementar instrumentos e processos que 
propiciem a divulgação dos atos relativos à gestão e administração, 
especialmente quanto à situação econômica, financeira, patrimonial e de 
desempenho. 

Neutralidade político-partidária dos Administradores, Executivos e 
Colaboradores: o exercício da militância político-partidária é prerrogativa 
de todo cidadão; não obstante, diante da natureza societária das 
organizações que integram o sistema, o exercício das funções operacionais 
e administrativas exigirá dos seus integrantes que abdiquem dos cargos 
decorrentes da atividade política, enquanto titulares. 

Concentração do poder decisório nas Cooperativas de Crédito 
Singulares: em se tratando de decisões estratégicas, que implicarem a 
realização de investimentos, assunção de riscos e outras que a todos 
vinculam, no seio da instituição sistêmica, caberá às Cooperativas 
Singulares, por maioria absoluta, decidir sobre o assunto. As cooperativas 
de segundo e terceiro graus, o Banco Cooperativo e as demais instituições 
que integram o Sistema deverão atuar na elaboração de projetos, dando à 
eles consistência científica e técnica, alinhando-os com os objetivos do 
empreendimento. 

 
O contexto aqui empregado para referenciar o termo “acionistas”, nas 

cooperativas de crédito organizadas em sistema de cooperativas, se refere à 

participação societária que as cooperativas singulares e centrais estaduais possuem 

junto as empresas da organização sistêmica, como o banco cooperativo, corretora 

de seguros, administradora de cartões e administradora de consórcios. 

Souza e Meinen (2010) destacam a necessidade das cooperativas buscarem 

cada vez mais medidas e padrões de eficácia administrativo-operacional, bem como 

na sua estrutura patrimonial e no adequado posicionamento sistêmico relativamente 

à tecnologia da informação, frente à constante necessidade de inovação, evolução e 

competição de mercado. 
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E, Pagnussatt (2004, p. 105) destaca a importância de uma estrutura de 

governança em cooperativas de crédito estruturadas em sistema: 

Na base, as cooperativas singulares são geridas por um Conselho de 
Administração e/ou uma Diretoria Executiva e fiscalizadas pelo Conselho 
Fiscal. Estes órgãos tem a missão de implementar as deliberações da 
Assembléia Geral (órgão supremo da entidade) e de estabelecer a 
governança interna em condições que atenda aos interesses dos 
associados (pessoas físicas ou jurídicas que demandam serviços 
financeiros), tanto na qualidade de proprietários da entidade, quanto de 
usuários dos serviços. No segundo grau, as centrais, constituídas pelas 
cooperativas singulares para realizar em economia de escala os serviços 
comuns destas, possuem a mesma estrutura de governança. O mesmo 
ocorre no terceiro grau, em que a confederação é constituída para realizar 
os serviços comuns das centrais e cooperativas.    

 
Já Abreu (2004) apresenta a integração cooperativista por meio de um 

modelo esquemático de sistemas cooperativos organizados, conforme a Figura 2, 

mesmo ressaltando que nem todos os sistemas cooperativos em atividade no país 

possuam todas as instituições apresentadas.  

 

Figura 2 – Modelo Esquemático de sistema cooperativo organizado 
Fonte: ABREU (2004, p.112) 
 

A composição estrutural do cooperativismo de crédito organizado em 

sistemas no Brasil é a seguinte: em primeiro lugar constituem-se as cooperativas 

que atendem às necessidades de seus associados; seguidas das centrais que 

organizam a gestão financeira, os processos de infra-estrutura (padronização de 

procedimentos, planejamento), a negociação com parceiros e a capacitação de 

Contribuições / Cobertura 

Relação de Propriedade / Serviços 
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dirigentes e funcionários, além de estabelecer as regras de convívio sistêmico. Em 

terceiro lugar estruturam-se as entidades centralizadoras, compostas pelos bancos 

cooperativos que permitem autonomia operacional e administração financeira com 

ganho de escala. E, na seqüência, pelas confederações de cooperativas que servem 

para coordenar e supervisionar as estruturas em âmbito nacional e garantir ganhos 

de escala em atividades não financeiras que passam a ser geridas nacionalmente, 

como a centralização de serviços e padrões de tecnologia (ABREU, 2004). 

A promulgação da Resolução 3.442, de 01 de março de 2007, estabeleceu a 

retirada das cooperativas centrais a atribuição de realizar auditoria de 

demonstrações contábeis nas filiadas, e admite sua realização por entidade 

constituída para esse fim pelas cooperativas centrais ou confederações de 

cooperativas, ou ainda, segundo norma aplicável ao restante do sistema financeiro, 

por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. A medida 

visa a independência da entidade de auditoria e respectivas equipes técnicas em 

relação às cooperativas auditadas. Os sistemas SICREDI, SICOOB e UNICRED se 

uniram na criação de entidade específica para este fim, a CNAC – Confederação 

Nacional de Auditoria Cooperativa, que desde o 2º semestre de 2007 vem realizando 

este trabalho nas cooperativas destes sistemas cooperativos. 

Além de papéis e estrutura legais de uma cooperativa de crédito, com o 

objetivo de conduzir análises e estudos ao Conselho de Administração, a 

cooperativa pode valer-se de  Comitês Não-Operacionais responsáveis pela análise 

de questões estratégicas e pelo acompanhamento da gestão da cooperativa. Os 

comitês, formados pelos conselheiros de administração titulares e/ou suplentes, 

estudam os assuntos de sua competência e preparam as propostas para o Conselho 

de Administração, com destaque às seguintes áreas: estratégia, pessoas, risco, 

educação e governança.  

Como forma de demonstrar a estrutura organizacional de uma cooperativa de 

crédito, a partir dos conceitos e órgãos que a compõem, a Figura 3 evidencia um 

modelo de estrutura com os cargos estatutários de uma cooperativa – foco 

estratégico, e os cargos com atuação operacional – foco executivo, de acordo com 

as leis cooperativistas e legislações do Banco Central do Brasil: 
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Figura 3 – Visão de Organograma de Cooperativa de Crédito  
Fonte: Extraído de www.cooperativismodecredito.com.br em 31/03/2011 

 

Como foi visto nesta seção, as cooperativas de crédito, integradas em 

sistemas ou de forma independente, além de buscar a melhor forma organizacional 

e de governança que permita suportar os objetivos, estratégias, políticas e de 

gestão, devem estar atentas para implementar mudanças estratégicas que atendam 

a todos os grupos de interesse, internos e externos da empresa, buscando o 

equilíbrio doutrinário e competitivo de mercado, para o permanente desenvolvimento 

e crescimento da organização. 

2.2 ORGANIZAÇÃO, AMBIENTE E MUDANÇA ESTRATÉGICA 
 

Maximiano (2007) enxerga uma organização como um conjunto de recursos 

humanos, financeiros e materiais que busca realizar um mesmo objetivo. E, 

Chandler (1992) afirma que existe pelo menos quatro visões pelas quais a mesma 

pode ser caracterizada: 

� Entidade legal, que assina contratos com fornecedores, distribuidores, 

funcionários e clientes; 

� Entidade administrativa, cujas atividades são coordenadas e 

monitoradas por equipes de gerentes; 

� Conjunto de instalações físicas, habilidades aprendidas e capital; 
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� Instrumento primário das economias capitalistas para a produção e 

distribuição de produtos e serviços, e para o planejamento e alocação 

de futuras instalações, como objetivo de auferir lucro. 

O estudo da dinâmica das organizações é de fundamental importância para o 

entendimento da economia capitalista e do crescimento das organizações. Nas 

próximas seções, serão apresentadas conceitos relacionados a institucionalização 

de uma organização, interdependência entre ambiente e organização e mudança 

estratégica.  

2.2.1 Institucionalização de uma Organização 

 

A organização, até então vista sob as perspectivas técnica e administrativa, 

como uma unidade produtiva organizada hierarquicamente com vistas únicas à 

maximização da eficiência, do lucro e do crescimento, através de economias de 

escala, de escopo e da expansão de seu tamanho, de sua linha de produtos e dos 

mercados, passa a ser vista sob uma nova perspectiva, a institucional. Ou seja, a da 

organização como um grupo social, isto é, como um conjunto de indivíduos reunidos 

com um propósito comum, apesar dos diferentes interesses.  

Selznick (1957), um dos idealizadores da perspectiva institucional, faz a 

seguinte distinção entre organização e instituição: 

� organização – sistema de atividades conscientemente coordenadas, 

semelhante a uma ferramenta ou a um instrumento racional, 

desenhado para executar um trabalho; 

� instituição – o produto natural das necessidades e pressões sociais, um 

organismo adaptável e receptivo. 

Selznick (1957, p.16) define assim a institucionalização: 

Um processo que ocorre a uma organização ao longo do tempo, refletindo 
sua história particular, as pessoas que nela estiveram, os grupos que 
incorpora e seus interesses comuns e a forma como se adaptou ao 
ambiente.  

 

O grau de institucionalização depende de quanto espaço existe para as 

interações pessoais e grupais. Quanto mais precisos os objetivos da organização e 

quanto mais especializadas e técnicas suas operações, menor a oportunidade 

existirá para que as forcas sociais afetem seu desenvolvimento. 
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O processo de institucionalização está associado diretamente ao conceito de 

caráter organizacional, criado por Selznick (1957), que enfatiza que: 

� o sistema formal (a organização) é condicionado pela interação entre 

pessoas e grupos; 

� ao longo do tempo, esta interação é padronizada e uma estrutura social é 

criada. 

Esta padronização reflete as experiências específicas da organização, auxilia 

a organização a se adaptar aos ambientes sociais interno e externo, gera forças 

novas e ativas e grupos internos de interesse, compostos por indivíduos 

comprometidos com trabalhos e políticas particulares. As organizações se tornam 

instituições à medida que são infundidas com valores, ou seja, tratadas não somente 

como ferramentas, mas como fontes de gratificação pessoal e de integração grupal. 

O caráter organizacional está associado às competências e inadequações 

particulares que a organização adquire em seu processo de institucionalização. 

Desta forma, fica claro que o processo pode fixar aspectos positivos e negativos. 

Além disso, o processo de institucionalização ao mesmo tempo em que condiciona a 

empresa a um determinado padrão em seus modos de resposta aos estímulos, 

reduz a flexibilidade da empresa, em relação aos seus reflexos a novos desafios 

internos e externos. 

2.2.2 Interdependência entre Ambiente e Organização 

 

A organização, mesmo tendo a firma como a unidade de análise em 

administração, não está isolada, mas inserida em um ambiente com vários 

participantes externos com os quais possui interações em dois sentidos: 

� os influencia e 

� por eles é influenciada. 

Em seu Modelo de Estrutura das Indústrias, Porter (1989) estabeleceu a 

indústria como unidade de análise, ao considerar o posicionamento da organização 

em relação aos seus competidores, novos entrantes, substitutos, fornecedores e 

clientes. O conceito da Zona de Tolerância de Doyle (1994) ampliou as entidades 

com as quais a organização interage, ao incluir os acionistas majoritários e 

minoritários, os credores, a comunidade e o governo, ou seja, os shareholders e 

stakeholders. Além destas entidades físicas, existem características inerentes a 
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aspectos próprios do ambiente, como a natureza e a situação social, 

macroeconômica e política, incluindo questões como o ciclo econômico, as 

legislações tributária e trabalhista, a evolução dos indicadores sociais e o risco 

político. Todas estas entidades e questões, em maior ou menor grau, influenciam o 

desempenho da empresa e são influenciados por ela. De qualquer forma, a 

organização não tem sobre eles o controle direto. 

Penrose (1959) destaca que as organizações não somente alteram as 

condições do ambiente necessárias para o sucesso de suas ações, mas que, ainda 

mais importante, sabem que podem alterá-las e que o ambiente não é independente 

de suas atividades. Desta forma, em geral, não é possível explicar adequadamente 

o comportamento das organizações ou predizer sua probabilidade de sucesso 

meramente examinando a natureza das condições do ambiente. 

Pfeffer e Salancik (2003) afirmam que para se entender o comportamento de 

uma organização, deve-se entender o contexto daquele comportamento, isto é, a 

ecologia da organização, uma vez que elas são inevitavelmente associadas às 

condições do ambiente. Esta perspectiva nos mostra que as atividades e os 

resultados organizacionais devem ser computados, levando-se em conta o contexto 

no qual ela está inserida. 

As assertivas de Penrose (1959) e de Pfeffer e Salancik (2003) confirmam as 

interações bidirecionais entre a organização e ambiente, seja sob a visão 

organizacional, seja sob a visão institucional da empresa. Pfeffer e Salancik (2003) 

reforçam esta questão, ao afirmarem que a chave para a sobrevivência 

organizacional é a habilidade em adquirir e manter recursos. A noção de 

interdependência surge quando um ator não possui controle completo sobre todas 

as condições necessárias para o alcance de um objetivo. No entanto, nenhuma 

organização é auto-suficiente. 

Os problemas surgem não somente porque as organizações são dependentes 

de seu ambiente, mas porque o ambiente não é seguro. Ambientes podem mudar, 

novas organizações entrarem e saírem e o suprimento de recursos se tornar mais ou 

menos escasso. Starbuck (1965) denominou esta capacidade de estabelecimento de 

relacionamentos eficientes e viáveis com o ambiente de adaptação e a colocou 

como condição necessária para a sobrevivência e para o crescimento. Penrose 

(1959) afirmava que os impulsionadores para a expansão da organização, uma das 

formas de mudança, poderiam vir do mundo externo, aumentando ou reduzindo a 
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rentabilidade ou viabilidade de determinadas direções do movimento de 

crescimento.  

Pfeffer e Salancik (2003) atentaram, também, para o sentido oposto, qual seja 

o da organização influenciando o ambiente. Segundo esses autores, o contexto 

social de uma organização é o resultado das ações dos atores sociais, o que cria 

diversas restrições à ação da organização. Assim, a gerência tem as funções de 

influenciar estes atores, como meio de determinar seu próprio ambiente, e de 

controlar o processo de manipulação do ambiente. Starbuck (1965) afirma que a 

estrutura do ambiente determina a eficiência relativa das diferentes estratégias de 

comportamento na produção de crescimento. Portanto, a maioria das organizações, 

cedo ou tarde, tenta manipular seus ambientes. 

Neste contexto, onde vemos a organização influenciando e sendo 

influenciada pelo ambiente, há atores determinantes, que denominamos de 

stakeholders. Mitchel, Agle e Wood (1997), destacam o poder dos stakeholders de 

influenciar o comportamento da empresa, tendo ou não direitos legítimos. Esses 

mesmos autores sugerem que o comportamento estratégico é afetado por diversos 

grupos situados em seu ambiente, e que as estratégias da organização devem 

buscar satisfazê-los da melhor maneira possível.   

Freeman e Reed (1983), numa definição clássica, definem stakeholder como 

um indivíduo ou um grupo que pode afetar a conquista dos objetivos de uma 

organização ou é afetado pela conquista destes objetivos.   

A definição para Rocha e Goldschmidt (2010, p.6), de stakeholders:  

São os públicos de interesse, grupos ou indivíduos que afetam e são 
significativamente afetados pelas atividades da organização: clientes, 
colaboradores, acionistas, fornecedores, distribuidores, imprensa, governo, 
comunidade, entre outros.  

 
Esses autores destacam, também, que a visão baseada na gestão dos 

stakeholders representa um caminho para a construção de vantagem competitiva 

mediante um olhar para fora, para os clientes, concorrentes, parceiros, governo, 

imprensa e sociedade, buscando novas formas de criar e entregar valor superior do 

que a concorrência. 

Ao considerar que uma organização não está isolada no ambiente, e sim 

fazendo parte de um todo maior, deve-se analisar a importância para a organização 
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em trabalhar sua estratégia. É o que veremos na próxima seção, onde será 

abordado a questão da mudança estratégica.  

2.2.3 Mudança Estratégica 

 

Um dos primeiros autores a aplicar a palavra estratégia na administração foi 

Chandler (1962) que a definiu como a determinação de metas e objetivos básicos de 

uma empresa em longo prazo e a adoção de cursos de ação e domínio dos recursos 

necessários para alcançar esses objetivos.  

Uma definição de estratégia refere-se à mesma como um modelo de decisão 

das organizações, modelo responsável pela determinação e revelação dos objetivos, 

propósitos e metas, produzindo as principais políticas e planos para a realização dos 

mesmos e estabelecendo a definição do alcance que a empresa persegue 

(MINTZBERG e QUINN, 2001). Já para Andrews (1971), a estratégia é considerada 

como um padrão de objetivos superiores, propósitos, metas e políticas e planos 

essenciais para a realização destes objetivos declarados, tal como um caminho para 

definir em que negócio a companhia está ou estará e o tipo de companhia que é ou 

que será. Para Barney (1997), é o padrão de alocação de recursos e habilidades 

que dá as condições para a organização manter e melhorar o seu desempenho.  

A conceituação mais abrangente indica a mesma como um processo de 

decisão que envolve vários fatores e delineia os passos que a organização deve 

seguir para cumprir seu objetivo, configurando-se num processo de transformação 

constante. Esta questão inicia com a discussão proposta por Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000) que abordam a questão pela sua complexidade, pois para eles a 

estratégia pode ser dividida em cinco grandes conceitos que se complementam e 

agem em comum nas organizações: a estratégia pode ser considerada um plano na 

medida em que determina um conjunto de ações planejadas para lidar com uma 

determinada situação; outra conceituação explicita que ela pode ser considerada um 

padrão, no momento em que é constituída a partir de uma seqüência de ações 

baseadas em um conjunto consistente de comportamentos ao longo do tempo 

dentro das organizações; outra característica a ser considerada é a estratégia como 

uma manobra, ou seja, a empresa deve levar em consideração que há outros 

concorrentes no mesmo mercado em que ela atua e com ações para manter ou 

expandir este mercado e que as concorrentes teoricamente reagirão a cada passo 



50 

 

que a mesma der; como quarta característica define-se a organização como uma 

posição dentro do ambiente competitivo no qual ela está inserida, aproveitando-se 

de seus condicionantes internos e externos; e por último, a estratégia é descrita 

como uma perspectiva dos membros da organização, baseando-se em suas 

crenças, percepções e visões de mundo (arcabouço cultural).  

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p.18), afirmam que: 

As organizações desenvolvem planos para seu futuro e também extraem 
padrões de seu passado. Podemos chamar uma de estratégia pretendida e 
a outra de estratégia realizada, uma vez que o mundo real exige pensar à 
frente e também terá alguma adaptação durante o percurso. As intenções 
plenamente realizadas podem ser chamadas de estratégias deliberadas. As 
não realizadas podem ser chamadas de estratégias irrealizadas. Mas há um 
terceiro caso, que chamamos de estratégia emergente – na qual um padrão 
não era expressamente pretendido. 
 

Estas percepções consolidam-se na lógica de que a estratégia realizada é a 

conjunção destas duas vertentes (deliberação e emergência), o que denota um 

processo construído no decorrer do tempo que engloba formulação e execução, 

conforme é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Estratégias Deliberadas e Emergentes 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p.19) 

Ao analisar a figura 4, observa-se que a estratégia de uma empresa ou 

organização pode estar em algum destes momentos (estratégia 

pretendida/estratégia realizada) surgindo no transcorrer do percurso como uma 

estratégia emergente, possuindo duas dimensões: planejada ou emergente. 
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2.3 AUTOPERPETUAÇÃO E AUTODESTRUIÇÃO 

Fleck (2004) a partir de trabalho teórico indutivo inspirado no estudo empírico 

das empresas rivais e centenárias, General Electric [GE] e Westinghouse [WH], 

trabalhou a tendência da organização na busca dos arquétipos de sucesso e 

fracasso organizacional, ou seja, à autoperpetuação ou autodestruição, 

respectivamente. A autora identificou nesta análise histórica comparativa que a 

maneira como cada empresa reage e dá respostas a cinco desafios organizacionais, 

determina o caminho de sucesso ou fracasso a longo prazo (FLECK, 2009). 

Ao analisarem-se os arquétipos de sucesso e fracasso organizacional: 

autoperpetuação e autodestruição, como se fossem dois pólos ou pontos extremos, 

deve-se entendê-los como estados extremos da existência de empresas, já que na 

realidade, elas operam em algum estado intermediário (FLECK, 2009). Na próxima 

seção é descrito o modelo proposto de Fleck (2009) sobre os arquétipos de sucesso 

e fracasso organizacional. 

2.3.1 Arquétipos de Sucesso e Fracasso Organizacional 
 

O que determina a posição da empresa entre os dois pólos: autoperpetuação 

ou autodestruição são as respostas aos cinco desafios do crescimento, sendo eles: 

o empreendedorismo, a navegação no ambiente dinâmico, o gerenciamento de 

diversidade, o gerenciamento de recursos humanos e o gerenciamento da 

complexidade (FLECK, 2009).  

Conforme a organização desenvolver os cinco desafios organizacionais de 

forma favorável, estará traçando o caminho para a autoperpetuação. Contudo, de 

forma contrária, se os desafios não forem bem desenvolvidos e gerenciados, a 

organização irá trilhar para o outro pólo, ou seja, da autodestruição (MOTA, 2010). 

A motivação de Fleck (2009) para realizar o estudo e elaborar o modelo 

utilizado nesta dissertação partiu da observação empírica de que o sucesso parece 

gerar fracasso. Em seu estudo longitudinal, ela descobriu que, mesmo ambas as 

empresas (Westinghouse e General Electric), de atuação no mesmo setor 

econômico, terem apresentado sucesso, uma tem mantido persistentemente o seu 

crescimento e desempenho elevado, enquanto que a outra, mesmo com uma 

história de sucesso no início, enfrentou o declínio e a desintegração. A análise 

comparativa do comportamento das duas empresas revelou que ao longo das suas 
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existências ambas diferiam marcadamente em suas respostas a cinco desafios 

relacionados com o crescimento gerencial (FLECK, 2009).  

Este modelo dos arquétipos de sucesso e fracasso organizacional, baseado 

nos desafios organizacionais proposto por Fleck (2009) foi escolhido para emprego 

neste estudo em razão da sua aplicabilidade ao caso escolhido e também pela sua 

amplitude de análise. Outro motivo que determinou a escolha deste modelo como 

instrumento da análise deste trabalho está baseado no entendimento de que o 

mesmo permite uma análise longitudinal e atende a todos os objetivos levantados 

para responder às perguntas propostas, como já sugerido por Mota (2010).  

A Figura 5 demonstra o Modelo dos Requisitos para o Desenvolvimento da 

Propensão à Longevidade Saudável proposto por Fleck (2009) que será utilizado 

para análise da organização.  

 
Figura 5 – Modelo dos Requisitos para o Desenvolvimento da Propensão à Autoperpetuação 
Organizacional 
Fonte: Traduzido de Fleck (2009, p.90) 
 

Segundo Fleck (2009), a autoperpetuação requer que estes desafios sejam 

gerenciados de forma paralela e propícia à organização. Mais a frente, cada um dos 

desafios do crescimento são detalhados com a finalidade de explanar a concepção 

dos mesmos para a realização da análise.  

O modelo de Fleck (2009) demonstrado na Figura 5 mostra os cinco desafios 

do crescimento e como eles se relacionam em conjunto, promovendo a renovação 
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do crescimento organizacional e a integridade organizacional, que irão gerar energia 

ou não para a produção de folga (indicação 2 e 3). A maneira como a organização 

trata cada um desses desafios e a ação dada a eles demonstra como a organização 

constrói a sua autoperpetuação (indicação 1).  

A análise independente de cada um dos desafios é necessária para suportar 

a análise do conjunto, que a partir de análise longitudinal, permite visualizar como a 

organização reage aos desafios e quais foram os caminhos trilhados ao longo de 

sua trajetória.  

Fleck (2009) destaca que há duas condições necessárias para o sucesso 

organizacional de longo prazo, ou seja, para o desenvolvimento de uma propensão a 

autoperpetuação: a renovação contínua através do crescimento organizacional e da 

preservação da integridade da organização. A percepção geral da organização se dá 

através da representação de todas as caixas demonstradas na Figura 5, e que numa 

analise longitudinal, possibilita identificar como a organização reage e que caminhos 

desenvolve ao longo de sua trajetória.  

O Quadro 2 detalha os cinco desafios organizacionais e mostra as dimensões 

que identificam as respostas a cada pólo: de autoperpetuação ou de autodestruição.  
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 Categoria do 
Desafio 

Descrição do  
Desafio 

Pólos de Respostas ao Desafio 

1 Empreendedorismo 

Promoção do 
empreendedorismo 
continuado, mantendo o 
mecanismo de reforço, 
expansão da criação de 
valor, ao mesmo tempo 
que previne a exposição 
da organização ao risco 

Não satisfatório 
(Baixo nível de ambição, 
falha na capacidade de 
levantar recursos, mais do 
mesmo,  versatilidade, 
estagnação, descuido com 
riscos evitáveis, foco 
excessivo e miragem) 

Alcance elevado 
(Alto nível de ambição, 
versatilidade,imaginaçã
o, visão, capacidade de 
captação de recursos e 
julgamento em relação 

ao risco, crescimento 
produtivo e híbrido) 

2 
Navegação no 
Ambiente 
Dinâmico 

Relacionamento com os 
múltiplos personagens 
que interagem com a 
organização a fim de 
garantir a captura de 
valor e a legitimidade 
organizacional 

Em Risco 
(Monitoramento tardio 
ou uso de estratégias 
de respostas inadequadas*) 
*manipulação,enfrentamento, 
submissão, compromisso) 

Na vanguarda 
(Capacidade de captura 

de valor, uso da 
estratégia de 

navegação adequada, 
legitimidade, bom 

monitoramento) 

3 
Gerenciamento 
da Diversidade 

Manutenção da 
integridade da firma 
frente ao aumento dos 
conflitos e rivalidade 
organizacional 

Fragmentação 
(Falha na capacidade de 
coordenação, ao estabelecer 
ligação nas relações e no 
compartilhamento) 

Integração 
(Plena capacidade de 

coordenação, sucesso 
ao estabelecer ligação 

nas relações e no 
compartilhamento) 

4 
Gerenciamento 
de Recursos 
Humanos 

Abastecimento da firma 
com os necessários 
recursos humanos 
qualificados 

Tardio 
(Ações imediatas ou 
tardias – renovação, 
formação e retenção) 

Antecipado 
(Antecipação das 

necessidades, 
renovação, formação e 

retenção) 

5 
Gerenciamento 
da Complexidade 

Gerenciamento dos 
problemas complexos e 
solução dos problemas 
de aumento da 
complexidade, além de 
evitar riscos para a 
existência 
organizacional 

Ad Hoc 
(Fraca capacidade de 
resposta e solução aos 
problemas de forma rápida e 
ausência de aprendizado) 

Sistemático 
(Forte capacidade de 

resposta e solução aos 
problemas de forma 

rápida e presença de 
aprendizado) 

Quadro 2 - Cinco Desafios Organizacionais 
Fonte: Traduzido de Fleck (2009, p.85) 
 

Em seguida serão detalhados e analisados cada um dos cinco desafios, 

baseados nos pólos demonstrados no Quadro 2.  

 

2.3.1.1 Empreendedorismo 

O desafio empreendedorismo (indicação 4) consiste em desenvolver a 

vontade de uma empresa para se expandir continuamente, com pré-disposição a 

assumir riscos, através de maneiras de evitar o risco e ainda expandir, alcançando 

um crescimento contínuo ao invés de um crescimento momentâneo (FLECK, 2009).  

Segundo Penrose (1980) estão associados diretamente aos serviços 

empreendedores: a ambição, a versatilidade empreendedora (imaginação e visão), 

capacidade de levantamento recursos financeiros e capacidade de julgamento. 
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Chandler (1977) destaca estas ações como sendo um processo de reforço para a 

geração de novas possibilidades de expansão e de criação de valor.  

Pfeffer e Salancik (2003) destacam que este desafio organizacional trata de 

um artefato essencial para o desenvolvimento da empresa e a ausência demonstra 

um grande desafio para a sua continuidade, uma vez que a chave para a 

sobrevivência das organizações está relacionada em adquirir e manter recursos, e 

depende da habilidade de empreendedorismo da organização.  

A dimensão da ambição demonstra a vontade da organização crescer e 

buscar a melhora contínua ao longo de sua existência (Penrose, 2006). A 

versatilidade é tratada por Penrose (2006) como uma pré-condição para a expansão 

e o crescimento empresarial, uma vez que permite que a organização tenha 

capacidade de desenvolver produtos ou serviços flexíveis, ampliando o seu leque. 

Caso a empresa não tenha esta capacidade, irá exigir esforços adicionais em busca 

da ampliação de mercados. 

A capacidade de captação de recursos é considerada por Penrose (2006) 

como uma habilidade empresarial, muitas vezes de difícil execução principalmente 

nas pequenas organizações. Contudo, há casos onde encontra-se desenvolvida a 

capacidade de captação de recursos, permitindo que pequenas empresas cresçam e 

se desenvolvam.  

Penrose (2006), ao relatar a dimensão da capacidade de julgamento, destaca 

que a mesma tem origem em características da pessoa, como bom senso, 

autoconfiança e entre outras, complementado pela busca de informações dentro da 

organização. Ou seja, esta capacidade é uma combinação de propriedades das 

pessoas e da organização. 

Já Fleck (2009) afirma que na ausência dos serviços empreendedores, 

dificilmente a firma crescerá e se renovará de forma continuada, sendo mais 

provável seu declínio progressivo e sua eventual dissolução. Ao analisar-se o 

empreendedorismo como uma competência organizacional e de gestão, o 

argumento de Penrose (1980) que ressalta que os gestores têm condições de alterar 

as condições impostas às organizações, torna-se verdadeira.  

O empreendedorismo seguido pela organização, através da capacidade de 

seus gestores, é que irá determinar o seu crescimento saudável, conforme ressalta 

Penrose (2006), mesmo que o ambiente possa limitar a expansão da organização 

(PFEFFER; SALANCIK, 1978). Chandler (1977) destaca que há duas formas 
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principais que orientam as decisões de expansão do crescimento: produtiva e 

defensiva.  

E, Fleck (2009) ao analisar o desafio do empreendedorismo acrescenta a 

possibilidade de outros dois tipos de motivos: híbrido, ou seja, tanto produtiva e 

defensiva; e nulo, ou seja, nem produtivos nem defensivos. Motivos híbridos 

permitem a empresa melhorar a sua eficiência e se proteger das empresas 

existentes, enquanto que o motivo nulo geralmente refere-se à expansão através da 

construção de impérios.  

O empreendedorismo da organização pode ser medido pela maneira como 

ela administrou a sua expansão.  

 

2.3.1.2 Navegação no Ambiente Dinâmico 

O desafio de navegação no ambiente dinâmico (indicação 4) está associado 

ao sucesso na interação com múltiplas partes interessadas da organização 

(stakeholders) em um ambiente de mudança, de modo a garantir a captura de valor 

e legitimidade organizacional (FLECK, 2009). A autora destaca ainda que, enquanto 

no desafio do empreendedorismo, a principal preocupação era a criação de valor, no 

desafio de navegação no ambiente dinâmico o foco é a captura de valor. 

Fleck (2009) destaca várias razões que colocam em risco a sobrevivência da 

organização: perda de importantes oportunidades para captura de valor, fraca 

capacidade de promover e reagir a mudança e ameaça à legitimidade organizacional 

no ambiente.  

A capacidade de captura de valor demonstra o que a organização captura 

para si de valor na relação com o ambiente. Como exemplo, se a organização 

consegue demonstrar como a melhor opção para o seu cliente, pela qualidade de 

serviço ou custo benefício (MOTA, 2010). 

Na estratégia de navegação adequada, as respostas que compõem este 

desafio focam na verificação regular das pressões ambientais, e o uso oportuno e 

adequado de estratégias (OLIVER, 1991), para moldar o ambiente, para neutralizar 

pressões e para ajustar as situações que estão fora do alcance da empresa.  

E, a terceira dimensão, a legitimidade, destaca a credibilidade e valor 

agregado criado pela organização no ambiente e juntamente com os seus 

stakeholders.  
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A forma na qual a organização irá agir ou navegar no ambiente, baseado em 

um cenário desafiador ou muito complexo, será: pró-ativa ou reativa, conforme é 

destacado por Fleck (2009). A organização deve monitorar e checar como o 

ambiente se forma e caracteriza-se, para permitir que a mesma tenha ações e trilhe 

o caminho à autoperpetuação. Este comportamento de navegação do ambiente 

dinâmico é que irá determinar a posição da empresa entre os pólos deste desafio: 

em risco ou na vanguarda (FLECK, 2009).  

Apesar de Pfeffer e Salancik (2003) considerarem que o ambiente determina 

as ações das empresas, esses autores assumem que a organização influencia na 

percepção do ambiente. O rumo de uma organização é determinado não apenas de 

decisões internas, mas também por conseqüências de ações do ambiente externo.  

Além da forte dependência no ambiente, as empresas dependem dos anseios 

e expectativas dos stakeholders. Os interesses entre os que querem manter a 

organização viva são divergentes dos que querem maximizar o desempenho 

(MEYER; ZUCKER, 1989). Aí está uma das grandes dificuldades da gestão do 

desafio de navegação no ambiente, tendo cada stakeholder uma visão e direção de 

interesse, nem sempre no mesmo sentido que a organização deseja. 

Segundo Chandler (1977), para que a empresa cresça existem três 

exigências: avanço tecnológico, expansão de mercado e expansão econômica. Para 

o atingimento destas exigências, sempre que existir o comportamento de 

cooperação entre as organizações serão mais facilmente atingidas. Este 

comportamento pode auxiliar as empresas a atingirem mais facilmente o sucesso, 

pela forma de relação com o ambiente. Ao considerar-se o poder econômico e dos 

stakeholders, o governo pode ter um papel fundamental, onde através de suas 

decisões pode impactar nas estratégias e nos planos das organizações.  

 

2.3.1.3 Gerenciamento da Diversidade 

O desafio da gestão da diversidade (indicação 5) tem a ver com a 

manutenção da integridade da empresa e como ela aumenta a diversidade de 

experiências, como destaca Fleck (2009). O aumento da diversidade é uma ameaça 

à integridade institucional da firma, pois aumentam os níveis de conflitos e de 

rivalidade. A diversidade pode, por exemplo, surgir nas formas de expansão da linha 

de produtos, expansão da atuação para outros mercados, fusão ou aquisição de 

novas empresas e desenvolvimento de novas tecnologias (FLECK, 2009).  
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A probabilidade de sobrevivência saudável está associada ao sucesso na 

construção de mecanismos de coordenação que criem relações positivas entre os 

elementos heterogêneos, aumentando o nível de integridade organizacional, sem 

necessariamente extinguir a diversidade. O fracasso dos mecanismos de 

coordenação levará à maior autonomia e à falta de cooperação entre as partes, e 

conseqüentemente no aumento da fragmentação da firma. 

Heterogeneidade entre as partes constituintes da organização dá origem a 

conflitos e rivalidades, ameaçando a unidade organizacional, destaca Fleck (2009). 

A gestão bem sucedida da diversidade organizacional busca distinguir elementos 

organizacionais heterogêneos de homogêneos, e fomenta as adequadas relações 

de ligação. Promove recursos, partilha aspectos homogêneos e troca de recursos ou 

outras combinações. Esta partilha compreende não só os bens comuns, instalações, 

pessoas e serviços, mas itens menos tangíveis, como a reputação organizacional, 

mitos organizacionais e compartilha percepções de ameaças à existência 

sustentada organizacional, afirma Fleck (2009). Na medida em que os recursos 

compartilhados são valiosos e raros, é provável que confira aos recursos da 

organização uma condição de alto custo e de difícil imitação (BARNEY, 1997). 

A construção de relações de ligação forma as chamadas capacidades de 

coordenação. Estas capacidades incluem a boa execução dos mecanismos de 

coordenação, tais como posições de ligação, forças-tarefa, comissões permanentes, 

integração de departamentos e gestores (FLECK, 2009). A autoria destaca que a 

implementação bem sucedida de mecanismos de coordenação não extingue a 

heterogeneidade, pelo contrário, estimula a integração organizacional. Por outro 

lado, capacidades de coordenação deficientes predispõem que membros 

organizacionais se abstenham de cooperar. Como resultado, os membros 

provavelmente buscam maior autonomia, que acaba produzindo fragmentação 

organizacional (FLECK, 2009).  

Chandler (1990) afirma que a organização deve ter cuidado com a 

diversificação, devendo buscar esta atuação apenas quando irá gerar um ganho a 

organização, melhor qualidade de produtos, redução de custos, devendo estar alerta 

para não incorrer em risco de fragmentação.  

Penrose (2006) afirma que nunca investirá numa expansão pelo crescimento 

em si no caso de o retorno ao investimento ser negativo, pois seria autodestrutivo. A 

autora também destaca que há poucas dúvidas de que a taxa e a direção do 
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crescimento de uma firma dependem do grau em que ela se mantém alerta para agir 

nesta direção. 

Ghoshal e Mintzberg (1994) destacam que a organização não deve ser 

concebida como um portfólio de negócios factíveis, mas sim como uma organização 

integrada. Esses autores destacam ainda que a diversificação deve possuir uma 

base sólida, com atividades e unidades de negócios e áreas integradas, formando 

um todo interligado e com os mesmos objetivos finais da organização. 

Prahalad e Hamel (1990) ao tratarem da importância da organização não fugir 

de seu foco central, propõem a profissionalização das atividades da organização em 

uma core competence ou competência central – CC, onde a organização 

demonstrará a sua competência organizacional, tornando-se uma vantagem 

competitiva diferencial, sustentável e de difícil imitação. É de extrema importância 

para a organização definir a sua visão estratégica e as competências que precisa 

desenvolver para competir ou atuar em determinada área do mercado (MOTA, 

2010).  

Atentar para preservação da integridade da organização e ao favorecimento 

do trabalho cooperativo entre as áreas e empresas permitirá uma melhor gestão da 

diversidade e consequentemente uma propensão ao desenvolvimento saudável da 

organização. 

 

2.3.1.4 Gerenciamento de Recursos Humanos 

O desafio do gerenciamento de recursos humanos (indicação 5) trata o 

processo de formação dos recursos humanos qualificados necessários a 

organização, envolvendo a antecipação de necessidades, preparação, retenção, 

desenvolvimento e renovação de talentos individuais, com características gerenciais 

adequadas, afirma Fleck (2009). Para que o crescimento contínuo e existência 

continuada da empresa ocorram é vital que haja a preocupação com a formação de 

recursos humanos, retenção, desenvolvimento e renovação, afirma Penrose (1980).  

Fleck (2009) destaca que a incapacidade de fornecer o necessário talento 

gerencial no momento certo pode não só impedir a expansão, mas também 

enfraquecer a integridade da organização, como no caso de um recrutamento 

maciço de gestão. Penrose (2006) destaca que há dois tipos de recursos produtivos: 

materiais e humanos. Os recursos materiais consistem de objetos tangíveis – como 

instalações, equipamentos, matérias-primas, entre outros. Já os recursos humanos 
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são a força de trabalho burocrático, administrativo, financeiros, jurídico, técnico e 

gerencial. A autora afirma que os recursos constituem um conjunto de serviços 

potenciais, que proporcionam maior o menor resultado de acordo como são 

utilizados. Penrose (2006) destaca ainda, que a disponibilidade de recursos 

administrativos experientes internos na organização é necessária para uma eficiente 

absorção de recursos externos a ela. 

É através do bom gerenciamento dos recursos humanos que se permite a 

geração do crescimento organizacional, ou seja, do melhor aproveitamento dos 

recursos da firma, conforme indica Fleck (2009). A autora destaca ainda que este 

desafio atua entre dois pólos: tardio e antecipado, onde no primeiro o foco está em 

medidas imediatas ou atrasadas, no segundo o foco está no planejamento de ações. 

A antecipação das necessidades demonstra em que tempo a empresa toma 

ações relacionadas aos recursos humanos, se de forma planejada e antecipando 

necessidades futuras de expansão e crescimento ou se age respondendo a uma 

necessidade emergencial.  

Ao se analisar a questão de formação de recursos humanos, é necessário 

considerar como ela incentiva e atua na formação dos seus colaboradores, 

buscando o desenvolvimento de competências para as necessidades da empresa, 

através de treinamentos, incentivos a educação ou a cursos. Outro ponto que deve 

ser observado pela empresa é sobre a renovação e sucessão empresarial. As 

empresas que se preocupam com estas questões trilham à autoperpetuação, pois 

demonstram planejar e a estruturar isso de forma prévia, tendo uma gestão de 

recursos gerenciais (FLECK, 2009).  

A retenção de talentos e de seu quadro de colaboradores, também deve ser 

um ponto de atenção, através de planos de carreira e benefícios, visando com que o 

colaborador perceba que pode crescer e tenha oportunidades de crescimento com o 

crescimento da organização. 

Fleck (2009) destaca que o gerenciamento antecipado de recursos humanos 

torna a empresa melhor preparada, enquanto que ações tardias prejudicam o 

desenvolvimento organizacional. 

 

2.3.1.5 Gerenciamento da Complexidade 

O último desafio está associado ao sucesso na avaliação de situações de 

crescente complexidade (indicação 6), evitando deixar a existência da organização 
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em situação de risco (FLECK, 2009). A Resolução de problemas complexos requer 

procedimentos sistemáticos de obtenção de dados, análise das informações, 

decisões e implementação de ações com vistas a atender determinada necessidade 

organizacional (FLECK, 2009).  

Neste desafio organizacional são trabalhadas as seguintes dimensões: o 

aprendizado sistemático, capacidade para solução de problemas e tempo de análise 

apropriado. A primeira dimensão, o aprendizado sistemático, visa demonstrar se a 

empresa, a partir de uma atitude sistemática de resolução de problemas, se utiliza 

de experiências e sabedorias passadas como parte da base de conhecimento da 

organização, servindo de conhecimento para os novos desafios.  

A segunda dimensão, que trata da capacidade para solução de problemas, 

busca identificar se a empresa possui condições e processo a fim de resolver 

determinado problema ou dificuldade identificado durante a sua caminhada através 

da Resolução sistemática do problema. A última dimensão, o tempo de análise 

apropriado, mostra o período que a empresa coloca para análise de determinada 

situação e para respondê-la. 

O desafio da complexidade, portanto, afeta a qualidade das respostas a todos 

os outros desafios. A resolução sistemática de problemas promove a pesquisa de 

soluções abrangentes, promovendo a aprendizagem e desta forma gerando uma 

grande contribuição com recursos necessários para enfrentar com êxito os demais 

desafios organizacionais: empreendedorismo, a navegação no ambiente, a 

diversidade e os desafios de gerenciamento de recursos humanos, afirma Fleck 

(2009).  

Por outro lado, a resolução de problemas através de aprendizado ad hoc, 

favorece a busca de soluções de forma rápida. Contudo impedem o processo de 

aprendizagem da organização, contribuindo de forma substancial para a falta de 

habilidade organizacional, conforme destaca Fleck (2009). 

Quanto maior a organização é provável que mais complexa seja (FLECK, 

2009). Quanto mais complexo, mais eficiente terá de ser a resolução sistemática de 

problemas a fim de impedir que toda a empresa tenha decisões com base em 

avaliações parciais, e que, venham a ameaçar a integridade organizacional 

(SELZNICK, 1957 apud FLECK, 2009). Em última análise, a empresa vai deixar de 

desenvolver a capacidade de aprender.  
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Entretanto, a empresa que institucionaliza o modo de “combate a incêndios” 

para resolver os seus problemas coloca em perigo a sua existência continuada 

(FLECK, 2009), uma vez que não consegue se preparar antecipadamente, 

prejudicando a sua busca pelo crescimento contínuo.  

A taxa de crescimento de uma organização é limitada pelo aumento dos 

conhecimentos existentes nela, mas o seu tamanho pode continuar a crescer pela 

sua força administrativa e capacidade de produzir recursos, até alcançar suas 

fronteiras de expansão, destaca Penrose (2006). 

A forma como a organização trabalha as respostas aos seus cinco desafios 

do crescimento irão determinar como será o processo de renovação do crescimento 

organizacional, a integridade organizacional, a produção de folga e, culminar na 

determinação ou não do sucesso de longo prazo da organização – a propensão à 

autoperpetuação. É o que veremos nas próximas secções.   

 

2.3.1.6 Renovação do Crescimento Organizacional 

A maneira como outros dois desafios são tratados: o empreendedorismo e a 

navegação no ambiente dinâmico são reflexos administrados no gerenciamento da 

renovação do crescimento organizacional, como é destacado por Fleck (2009). A 

renovação do crescimento organizacional adiciona pressão sobre o gerenciamento 

da diversidade e de recursos humanos (indicação 7), uma vez que a expansão pode 

exigir nova gestão e coordenação ou melhores mecanismos de integração (FLECK, 

2009).  

A capacidade de autorenovação vem da folga de recursos. Baseado na 

definição da indivisibilidade dos recursos de Penrose (2006) é inevitável que a 

empresa culmine com sobra de recursos que poderão ser usados em outras 

iniciativas e funções, promovendo assim oportunidades para o crescimento contínuo 

da organização (Fleck, 2009). Isso dá origem a movimentos de expansão 

relacionados na busca por maior eficiência operacional. Ao fazer isso, novos tipos de 

folga são produzidos e nova expansão pode ser perseguida. Chandler (1977) chama 

este processo de crescimento contínuo. O processo de crescimento contínuo 

fornece sementes de renovação muito apreciada para atuar na condição de 

mudança do meio ambiente. 
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Conforme Fleck (2009), a capacidade de renovação organizacional provém de 

recursos que não são completamente utilizados, envolvendo a passagem de 

habilidades e também de novos recursos gerados durante novas expansões.  

Ao analisar a renovação do crescimento organizacional deve ser observado 

como a organização busca o seu crescimento e expansão. Como destaca Penrose 

(2006) as expansões não ocorrem automaticamente, ao contrário, necessitam ser 

pensadas, planejadas e executadas, envolvendo de um lado um propósito, e de 

outro, a disponibilização de recursos necessários para a sua realização.  
 

2.3.1.7 Integridade Organizacional 

Conforme Fleck (2009) o crescimento organizacional contém várias ameaças 

potenciais à longevidade organizacional saudável. Como citado por Chandler (1977), 

as pressões da expansão elevam o fluxo de caixa, exercido por custos fixos mais 

elevados, mas nem sempre tornaram os recursos mais rentáveis.  

Além disso, conforme o processo de crescimento se desenvolve, múltiplas 

pressões podem ameaçar a integridade organizacional: rivalidades e conflitos mal 

resolvidos, baixa cooperação das pessoas e áreas, fracas competências de 

coordenação, a formulação e implementação de estratégias apoiadas por avaliações 

incompletas da situação, e fracos recrutamentos, conforme destaca Selznick (1957). 

Este autor destaca ainda os conflitos de interesse que envolve os níveis individuais, 

organizacionais e até institucionais, como ameaças a integridade organizacional. Por 

sua vez (ACKOFF, 1983 apud MOTA, 2010) destaca estratégias para diminuir esses 

conflitos: integração vertical e horizontal, cooperação, fornecimento de incentivos 

para conquista de influência, e mudança no ambiente. 

Por outro lado, essas pressões, se a organização não tiver plena consciência 

das mesmas e não tratá-las devidamente, podem ameaçar a integridade da empresa 

e levar a sua dissolução e autodestruição.  

O crescimento deve surgir a partir da renovação de maneira lucrativa das 

organizações, mantendo a sua integridade, conforme destaca Fleck (2009). A autora 

afirma ainda que as sobras devem ser usadas como insumo para o seu crescimento 

organizacional.  

Para que o gerenciamento da integridade organizacional trilhe à 

autoperpetuação, é premissa que haja a gestão de dois desafios organizacionais já 

vistos anteriormente: o gerenciamento de recursos humanos e o gerenciamento da 
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diversidade, uma vez que são condições necessárias ao sincronismo da 

organização. Além disso, a preservação da integridade organizacional também 

coloca pressão adicional sobre os desafios do empreendedorismo e da navegação 

no ambiente dinâmico (indicação 8), como destaca Fleck (2009).  

Porter (1985) destaca que há um grupo de atividades que tem influência no 

desempenho da organização, cada qual com a sua importância, divididas em 

atividades primárias, como logística interna e externa, operações, vendas e 

marketing, e serviços; e de suporte, que envolvem o gerenciamento de recursos 

humanos, infraestrutura da empresa, evolução tecnológica e aporte de recursos. O 

autor afirma que para o funcionamento perfeito da organização é necessário que 

haja sinergia e gestão dessas atividades.  

Para auxiliar na gestão e busca de sinergia tão importante para o 

funcionamento da organização, Goold e Campbell (1998) destacam ações que 

podem apoiar nesta busca: compartilhar recursos, compartilhamento de 

conhecimento, estratégias coordenadas, integração vertical, criação de negócios em 

conjunto e negociação combinadas. Estas ações são muito importantes, contudo a 

organização nunca deve deixar de olhar para o seu cliente. 

Na próxima seção será demonstrado os conceitos a respeito da folga de 

recursos, considerados essenciais para que a organização tenha capacidade de 

autorenovação. 

 

2.3.1.8 Folga 

Fleck (2009) afirma que a folga é composta de todos os tipos de recursos que 

ultrapassam o que é necessário para a organização funcionar em determinado nível 

de desempenho desejado. Esses recursos incluem, como por exemplo, pessoas, 

equipamentos, capital, marcas, etc. As funções de folga nas organizações visam 

manter a coalizão da organização, aliviar conflitos, permitir a proteção conta a 

incerteza, inovação e permitir a tomada de decisões com vistas à expansão 

continuada da organização (FLECK, 2009).  

A produção da folga desempenha um papel diferencial no desenvolvimento da 

propensão à autoperpetuação, na medida em que afeta tanto a renovação do 

crescimento organizacional como a preservação da integridade (indicação 2 e 3), 

como afirma Fleck (2009). Penrose (1980) destaca este conceito como necessário 

para que haja a expansão e crescimento empresarial, afirmando que a existência de 
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folga (ociosidade) permitirá a geração deste crescimento, desde a criação, 

planejamento e execução de planos de expansão.  

Como Penrose (2006) afirma, algumas categorias de recursos, como gestão, 

são obrigados a estar disponíveis antes de ocorrer a expansão, pois caso contrário, 

a qualidade, eficácia e velocidade do movimento de expansão será comprometida. 

Tanto Penrose (1980) e Chandler (1977) observam que o processo de crescimento 

produz recursos subutilizados que aderem ao conjunto de recursos disponíveis para 

a realização de novas expansões (FLECK, 2009).  

A produção da folga também interage com a promoção da integridade 

organizacional (indicação 3), como destaca Fleck (2009). Ela pode positivamente 

influenciar a integridade organizacional, quando aplicado, por exemplo, para 

desenvolver e implementar integração e mecanismos de coordenação (FLECK, 

2009). 

Quanto menores forem a empresas, a tendência é que a folga existente seja 

menor, uma vez que os recursos normalmente atuam em diversas atividades, sem 

margem de folga, exceto considerando o cenário de realização de atividades extras, 

a fim de permitir a atuação em planos de desenvolvimento e expansão por um 

período, para retornar as suas atividades normais.  

Penrose (2006, p.15), ao analisar a capacidade de crescimento e de 

expansão, destaca: 

Os recursos humanos existentes na firma proporcionam tanto um estímulo à 
sua expansão como um limite à taxa de seu crescimento. Até a ampliação 
por aquisições e fusões não escapa das restrições impostas pela 
necessidade de fazer uso dos insumos dos recursos administrativos 
existentes a fim de manter a coerência da organização. 
 

Desta forma, fica evidenciada a importância de haver folga de recursos na 

organização para permitir a sua expansão e crescimento. Vale ressaltar que o alto 

desempenho econômico sustentado fornece a condição de elemento essencial na 

produção da folga, para a preservação da integridade organizacional, como destaca 

Fleck (2009). 

Penrose (1980) destaca que apenas esta folga não é o bastante para permitir 

a expansão da empresa, sendo necessária uma ótima utilização dos recursos e que 

a empresa possua certa ociosidade em condições de ser usado como origem para o 

crescimento. Conforme os recursos forem sendo liberados da execução de planos 

de expansão, tornam-se disponíveis para novos planejamentos e novas expansões, 
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caso não sejam requeridos para fazer funcionar as áreas originalmente expandidas 

(PENROSE, 2006). 

 

2.4 RESUMO DO REFERENCIAL TEÓRICO  

 O referencial teórico sobre o ambiente e as organizações cooperativas, com 

destaque às cooperativas de crédito, dos conceitos de firma e organização, 

ambiente e mudança estratégica, da autoperpetuação e da autodestruição, ligado 

aos traços de longevidade saudável na organização, pode ser observado na Figura 

6 que apresenta, de forma sintetizada e esquemática, o resumo do referencial 

teórico utilizado no estudo.  

Inicialmente, a pesquisa parte do estudo do cooperativismo em geral, 

aprofundando os assuntos relacionados às características e forma de gestão das 

cooperativas de crédito, utilizando, especialmente, os estudos de Pinho (2004), 

Abreu (2004), Schardong (2002), Pagnussatt (2004), Palhares e Pinho (2004), 

Bialoskorski (2000), Souza e Meinen (2010), além de outros (item 1). 

Acrescenta-se a esta discussão sobre crescimento e gestão de cooperativas 

de crédito a compreensão dos conceitos de organização, institucionalização e 

crescimento da firma, a interdependência entre ambiente e a organização, 

referenciando o conceito de Zona de Tolerância de Doyle (1994), que ampliou as 

entidades no qual a organização se relacionada, destacando as figuras de 

shareholders e stakeholders, como decisórias no processo de crescimento das 

empresas, como também destacam Penrose (1959) e Pfeffer e Salancik (2003). 

Sobre mudança estratégica, destacou-se o processo de formulação da estratégia, 

segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), que trata da relação existente entre 

as estratégias realizadas e não realizadas (item 2). 

E, como base principal para finalizar o estudo da trajetória de crescimento e 

longevidade saudável em organizações cooperativas, utilizou-se o modelo proposto 

por Fleck (2009), que trabalha a propensão da organização à autoperpetuação ou 

autodestruição, compreendendo de que forma a organização trabalha a longevidade 

saudável em cinco desafios organizacionais: empreendedorismo, navegação no 

ambiente, gerenciamento da diversidade, gerenciamento de recursos humanos e da 

complexidade (item 3).  

Desta forma, o escopo desta pesquisa situa-se, no estudo do ambiente das 

cooperativas de crédito, especialmente, discutindo como o crescimento e a 
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demonstração da longevidade saudável acontece ao longo do período estudado, a 

partir das teorias de institucionalização de uma organização, interdependência entre 

ambiente e organização, mudança estratégica, e principalmente através do modelo 

proposto por Fleck (2009) que trata dos pólos de autoperpetuação e da 

autodestruição. 

Portanto, com o escopo da pesquisa, busca-se identificar se a trajetória do 

SICREDI dá indicativos para a propensão à longevidade organizacional saudável: 

autoperpetuação ou autodestruição, segundo o modelo de Fleck (2009).  

(1) 
Estudo do ambiente das 

cooperativas, 
cooperativas de Crédito 

e de seu modelo de 
gestão 

 Organização cooperativa 
 Ambiente: cooperativas de crédito 
 Modelo de gestão das cooperativas 

de crédito 

Irion (1997) 
Pedrozo e Silva (1999) 
Schneider (1999) 
Schardong (2002) 
Bialoskorski (2000,2004) 
Palhares e Pinho (2004) 
Neves,Chaddad e Lazzarini (2003) 
Pinho (2004); Pagnussatt (2004) 
Silveira (2004); Abreu (2004) 
Souza (2005) 
Pinheiro (2006) 
Souza e Meinen (2010) 

 

(2) 
Estudo da organização, 
interdependência entre 
ambiente e organização 
e mudança estratégica 

 Institucionalização de uma 
Organização 

 Interdependência entre Ambiente e 
Organização 

 Mudança Estratégica 
• Processo de formulação da  

estratégia 

Selznick (1957) 
Penrose (1959, 1980, 2006); 
Starbuck (1965) 
Chandler (1977,1992) 
Pfeffer e Salancik (2003) 
Barney (1997); Doyle (1994) 
Mitchel, Agle e Wood (1997) 
Porter (1985, 1989) 
Freeman e Reed (1983) 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel(2000) 
Rocha e Goldschmidt (2010) 

 

(3) 
Estudo do Modelo: 
autoperpetuação e 

autodestruição 

 Modelo: Autoperpetuação e 
Autodestruição 

 Longevidade Saudável 
• Cinco Desafios 

Organizacionais 
 

Penrose (1959, 1980, 2006) 
Chandler (1962,1977,1990) 
Pfeffer & Salancik (1978) 
Selznick (1957) 
Oliver (1991); Ackoff (1983) 
Porter (1985) 
Prahalad e Hamel (1990) 
Goold e Campbell (1998) 
Ghoshal e Mintzberg (1994) 
Rodrigues (2005) 
Fleck (2003, 2009) 
Mota (2010) 

Figura 6 – Síntese do referencial teórico utilizado  
Fonte: Síntese do autor  



 

 

 

3. METODOLOGIA  
 

Nesta seção é detalhada a metodologia de pesquisa utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho, apresentando e caracterizando os métodos e 

procedimentos de coleta e tratamento dos dados, que foram utilizados para este 

estudo.l 

O estudo descreve, a partir da trajetória do SICREDI, se há indicativos para a 

propensão à longevidade organizacional saudável: autoperpetuação ou a 

autodestruição, considerando cinco desafios organizacionais, segundo o modelo de 

Fleck, ao longo do período de 1980-2010. A escolha dessa organização baseou-se 

nos seguintes aspectos: 

1º) o aumento gradual nos últimos anos da participação das cooperativas de 

crédito no mercado financeiro brasileiro, tendo a participação de 2,44% 

das operações de crédito totais no segmentário bancário, segundo dados 

do BACEN (2010);   

2º) a importância do SICREDI no desenvolvimento do segmento de 

cooperativas de crédito brasileiro, haja vista o seu expressivo número de 

unidades de atendimento com mais de 1.150 pontos (é hoje a 6ª maior 

instituição financeira em rede de atendimento no pais), e pelo 

reconhecimento como um dos mais bem estruturados sistema de 

cooperativas de crédito da América Latina, conforme destacado pelo World 

Council of Credit Unions – Woccu. "O que o SICREDI fez em 10 anos, 

nenhum outro sistema fez igual nos 92 países onde o WOCCU atua", 

afirma Gary Plank, presidente do conselho do WOCCU (2007);   

3º) o SICREDI está entre os 03 maiores sistemas de cooperativas de crédito 

do Brasil, onde além do Sicredi temos o SICOOB e UNICRED como 

grandes sistemas de cooperativas de crédito, conforme destaca a OCB 

(2010). Além disso, conforme publicação do Great Place do Work (2008), o 

SICREDI encontra-se entre as melhores empresas para se trabalhar do 

Brasil; 
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4º) pelo papel de protagonista da história da reorganização e ressurgimento 

do movimento de cooperativas de crédito no Brasil, iniciado em 1980 e que 

hoje tanto orgulha.  

Especificamente, a organização estudada é o SICREDI, com sede 

administrativa em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, mas com atuação 

em 10 estados brasileiros.  

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Existe uma diversidade de métodos de pesquisa científica. Segundo Yin 

(2010), a escolha do método dependerá de três condições principais: 

a) o tipo de questão de pesquisa proposto; 

b) a extensão do controle que o investigador tem sobre os eventos 

comportamentais reais; 

c) grau de enfoque e interesse em eventos contemporâneos em oposição 

aos eventos históricos. 

O Quadro 3 demonstra as situações relevantes que devem ser consideradas 

para diferentes estratégias de pesquisa: 

Método
(1) Forma da questão 
de pesquisa

(2) Exige controle dos 
eventos comportamentais?

(3) Enfoca eventos 
contemporâneos?

Experimento Como, por quê? Sim Sim
Levantamento 
(survey )

Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto?

Não Sim

Análise de Arquivos
Quem, o quê, onde, 
quantos, quanto?

Não Sim/Não

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não
Estudo de Caso Como, por quê? Não Sim  

Quadro 3 - Situações Relevantes para Diferentes Estratégias de Pesquisa 
Fonte: Yin (2010, p.29) 

A característica exploratória da pesquisa aponta para a utilização de 

perguntas do tipo como e por quê. Segundo Yin (2010) os métodos de estudo de 

caso e estudo histórico são ideais quando procura-se responder perguntas do tipo 

como ou por quê, onde não existe controle sobre os eventos comportamentais.  

O método do caso está voltado para a realização de pesquisas focadas em 

fenômenos contemporâneos em profundidade e em seu contexto de vida real. Como 
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há o interesse em realizar um estudo longitudinal, faz-se necessário montar um 

modelo híbrido, baseado em estudo de caso e análise histórica. 

Segundo Snow e Thomas (1994), o uso do método de estudo de caso para 

construir e testar teorias sobre estratégia empresarial só ganhou força a partir da 

década de 1970. Antes disto, o método de estudo de caso era utilizado 

essencialmente para ensino em salas de aula.   

O presente estudo de caso foi realizado SICREDI - Sistema de Crédito 

Cooperativo, que compreende as cooperativas filiadas, centrais estaduais, a 

Confederação SICREDI, o Banco Cooperativo Sicredi e suas empresas controladas.   

O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto 

ainda pouco conhecido e explorado, como é destacado por Gil (2008). Por isso, o 

trabalho se caracteriza por uma pesquisa exploratória, envolvendo pesquisa 

bibliográfica e pesquisa histórica que possa demonstrar e relatar fatos ocorridos, 

além de entrevistas com personagens que tem ou tiveram participam com o 

problema analisado.  

Assim, o objetivo deste estudo não é desenvolver uma mera descrição da 

trajetória do Sistema SICREDI. O principal objetivo é explicar através da trajetória de 

crescimento como o SICREDI tem respondido aos desafios de gestão e 

desenvolvido capacitações organizacionais em direção ou não de sua longevidade 

organizacional.  

O quadro 4, sintetiza e relaciona a intenção de pesquisa aos atributos que 

definem e condicionam os métodos e instrumentos de pesquisa adequados ao 

propósito explicitado (MARSHALL; ROSSMANN, 2011):  

Propósito do estudo Questões gerais de pesquisa 

Exploratório  

� Para investigar fenômenos pouco 
compreendidos 

� Para identificar ou descobrir importantes 
categorias de significado 

� Para gerar hipóteses para futuras pesquisas 

� O que está acontecendo neste programa 
social? 

� Quais são os temas mais salientes, padrões 
ou categorias de significado para os 
participantes? 

� Como são esses padrões ligados uns com 
os outros? 

Quadro 4 – Combinando questões de pesquisa e propósito  
Fonte: Adaptado de Marshall e Rossmann (2011, p.69) 

A intenção, neste trabalho, foi utilizar técnicas de entrevista e análise de 

arquivos como combinação ideal para levantamento dos dados necessários para a 

descrição e explicação dos fenômenos a serem estudados. A combinação de 
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métodos está de acordo com a sugestão de Snow e Thomas (1994) como alternativa 

para melhorar os resultados da pesquisa de campo.  

 

3.2 PESQUISA 

 

No presente estudo, o pesquisador é também um observador interno do 

fenômeno estudado. Este fenômeno está relacionado a análise da trajetória da 

organização objeto do estudo com vistas a identificar os períodos de modificações 

mais importantes, para compará-los dentro dos cinco desafios organizacionais de 

gestão, que permitam analisar se está ou não no caminho da longevidade saudável, 

ou seja, da autoperpetuação ou autodestruição, segundo modelo de Fleck (2009). 

Primeiramente, realizou-se a definição do problema e dos objetivos da 

pesquisa. Em seguida, elaborou-se uma detalhada revisão de literatura, visando 

encontrar embasamento teórico e conceitos que permitissem o atendimento dos 

objetivos e esclarecimento do problema proposto da pesquisa.  

A etapa seguinte foi a escolha do método e procedimento a ser utilizado para 

a realização do estudo. Após escolhido o método, realizou-se a coleta de dados e 

informações primárias e secundárias, que foram compilados e analisados, 

considerando o período estudado na organização. 

No período de análise, foi realizada a identificação dos períodos de 

modificações mais importantes na organização, sendo analisados e comparados. Ao 

final, elaborou-se as considerações finais do estudo sobre a análise da trajetória do 

SICREDI e como a organização em estudo desenvolveu indicativos e capacitações 

organizacionais frente aos desafios de gestão em direção a longevidade saudável.  

O detalhamento dos participantes e dos dados utilizados na pesquisa (tipos, 

coleta, análise e confiabilidade) é evidenciado a seguir. 

3.3 DADOS 

3.3.1 Tipos de Dados Utilizados 
  

 Inicialmente foi realizada uma revisão de dados secundários coletados no 

SICREDI através de sua biblioteca interna e em outras fontes, como: sites do 

SICREDI, do BACEN e da OCB; de outras dissertações e teses, revistas e jornais do 
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setor cooperativista de crédito, vídeos e documentários a respeito do Sicredi, 

encontrados para nortear o estudo.  

 Através deste levantamento, foi possível obter informações a respeito da 

organização, focando a análise do período de 1980 a 2010, que retrata as mudanças 

mais significativas na trajetória da organização, com a reorganização das 

cooperativas em sistema, início da padronização e adoção da marca SICREDI, a 

criação do primeiro Banco Cooperativo do Brasil até os dias atuais.  

Para a pesquisa foram envolvidos primordialmente os executivos que atuam 

de forma sistêmica e possuem longa trajetória na organização. A investigação dos 

dados primários para esta pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas. Além 

disso, foi realizada a análise de depoimentos que constam em vídeos elaborados 

pela Fundação Sicredi (2010) dos principais executivos e personagens da trajetória 

do SICREDI.  

 Os dados e materiais obtidos provenientes de várias fontes podem ser 

descritos da seguinte maneira: 

a) dados primários: obtidos a partir da ida a campo, através de entrevistas 

com aplicação de questionário de perguntas abertas, durante os meses de 

maio e junho de 2011 (APÊNDICE I) que permitiram aos Entrevistados 

relatarem sobre o tema proposto, sem respostas objetivas ou 

determinadas pelo pesquisador, conforme Quadro 5. 

Entrevistado Cargo Período de 
Atuação 

Ano 

 Diretoria Executiva   
Entrevistado 1 Presidente Executivo do Banco Cooperativo Sicredi, 

Confederação e Fundação Sicredi 
1980-Atual 2011 

 

 Diretoria Centrais Estaduais   
Entrevistado 2 Presidente Central Sicredi Sul 1980-Atual 2011 

 Diretoria Cooperativas Filiadas   
Entrevistado 3 Ex Gestor da Cooperativa de Crédito de Nova Petrópolis/RS 

Presidente Cooperativa de Crédito de Nova Petrópolis/RS 
1992-Atual 2011 

Total de 03 entrevistas 
Quadro 5 – Público da entrevista 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

b) dados secundários: foram obtidos a partir de materiais disponibilizados na 

biblioteca do SICREDI, relatórios anuais com dados do Sistema, revistas, 

dados da internet, artigos em periódicos, livros, dissertações e publicações 

da própria organização. Dentre os materiais, foram utilizados 08 vídeos 
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com 07 depoimentos completos e 06 depoimentos parciais, totalizando 

mais de 7 horas de depoimentos, cuja produção foi coordenada pela 

Fundação Sicredi em 2010 que contam a história e trajetória do SICREDI, 

em especial dos senhores: Ademar Schardong, Mário Kruel Guimarães e 

Roberto Rodrigues, respectivamente o grande expoente do SICREDI, o 

responsável pela retomada da organização sistêmica do cooperativismo 

de crédito em 1980 e o grande apoiador pela OCB do movimento 

cooperativista, conforme demonstrado no Quadro 6. 

Depoimento Cargo Vídeo Ano 

 Diretoria Executiva   

Depoimento 1 Presidente Executivo do Banco Cooperativo 
Sicredi, Confederação e Fundação Sicredi 

Sicredi. Ademar Schardong 2010 

Depoimento 10 Presidente do Conselho de Administração da 
SicrediPar  
Presidente Central Sicredi Paraná 
Ex Presidente Cooperativa de Crédito de 
Cataratas/PR 

Sicredi. Manfred Alfonso 
Dasenbrock 

2010 

Depoimento 7 Vice-Presidente do Sicredi 
Diretor Executivo de Administração e  Finanças 

Sicredi. Fernando André 
Marchet 

2010 

 Diretoria Centrais Estaduais   

Depoimento 12 Presidente Central Sicredi Sul Sicredi. Orlando Borges Müller 2010 

Depoimento 3 Presidente Central Sicredi Brasil Central Sicredi. A Trajetória do Sicredi. 
Linha do Tempo. 

2010 

Depoimento 9 Presidente Central Sicredi MT/ PA/RO Sicredi. A Trajetória do Sicredi. 
Linha do Tempo. 

2010 

 Diretoria Cooperativas Filiadas   

Depoimento 5 Ex Presidente Cooperativa de Crédito de Nova 
Petrópolis - RS 

Sicredi. A Trajetória do Sicredi. 
Linha do Tempo. 

2010 

Depoimento 8 Fundador Sicredi Cataratas do PR 
Ex-Presidente da COCECRER-PR 

Sicredi. A Trajetória do Sicredi. 
Linha do Tempo. 

2010 

Depoimento 6 Presidente Sicredi Ouro Verde MT 
Conselheiro de Administração da SicrediPar 

Sicredi. A Trajetória do Sicredi. 
Linha do Tempo. 

2010 

Depoimento 4 Presidente Sicredi Federal MT 
Conselheiro de Administração da SicrediPar  

Sicredi. A Trajetória do Sicredi. 
Linha do Tempo. 

2010 

 Personagens Históricos   

Depoimento 11 Ex Vice Presidente FECOTRIGO 
Ex Presidente COCECRER-RS 

Sicredi. Mário Kruel Guimarães 2010 

Depoimento 13 Ex Presidente da OCB  Sicredi. Roberto Rodrigues 2010 
Depoimento 2 Ex Presidente – Central Sicredi Sul 

Ex Presidente - Confederação Sicredi 
Sicredi. Alcenor Pagnussatt 2010 

Total de 13 depoimentos e 08 vídeos 

Quadro 6 – Depoimentos da Pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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3.3.2 Coleta de Dados 

 

A busca por informações para realizar um estudo histórico demonstra ser um 

trabalho realmente desafiador. Segundo Bunge (1999), as ações individuais são 

melhor compreendidas se estudadas dentro do seu contexto social. Mesmo com o 

conhecimento do setor financeiro e do cooperativismo de crédito por parte do autor 

deste trabalho, exigiu a realização de uma ampla pesquisa, de modo a analisar com 

mais propriedade as ações e decisões tomadas pelo SICREDI.  

A coleta de dados foi um processo que exigiu um trabalho de organização e 

análise das informações, permitindo realizar o detalhamento da revisão bibliográfica 

para definir as diretrizes principais para a pesquisa e análise da trajetória de 

crescimento e mudanças estratégicas do SICREDI, bem como para compreender 

como respondeu aos desafios de gestão.  

A partir da revisão da literatura e definição do método de pesquisa, iniciou-se 

a pesquisa exploratória compreendendo, inicialmente, a avaliação e análise dos 

dados secundários. Além da análise dos 13 depoimentos dos principais 

personagens da trajetória do SICREDI, identificou-se a necessidade de 

complemento da investigação através de entrevistas, tornando-se juntamente com 

os depoimentos, as fontes mais importantes para a realização da pesquisa.  

Anteriormente à fase de entrevistas, foi elaborado um questionário contendo 

um breve roteiro (APÊNDICE I), com perguntas abertas, de caráter investigatório, a 

fim complementar informações relevantes para a realização do trabalho. A 

elaboração do questionário foi realizada objetivando ter perguntas relacionadas ao 

modelo aplicado por Fleck (2009) e que demonstrassem certa estruturação lógica 

para os respondentes, numa linguagem de fácil entendimento. 

Como a pesquisa trata de um estudo sobre fatos já transcorridos, a coleta de 

dados foi realizada com pessoas que participaram da história e do fenômeno 

estudado, através de entrevistas com duração de 60 minutos, através de anotações 

e da gravação da entrevista. 

A análise detalhada dos depoimentos dos principais personagens da trajetória 

do SICREDI, juntamente com as entrevistas realizadas, permitiu identificar e 

conhecer maiores detalhes sobre os fatos do estudo, bem como identificar a opinião 
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destas pessoas, que participaram em diversas etapas da trajetória histórica da 

organização, permitindo identificar os eventos, principais etapas, mudanças e 

decisões ocorridas no período analisado.  

Desta forma, tendo como embasamento teórico o ambiente das cooperativas 

de crédito, a institucionalização de organização, mudança estratégica e 

principalmente a análise do comportamento organizacional frente aos cinco desafios 

propostos pelo modelo de Fleck (2009), que trata dos pólos de autoperpetuação e 

autodestruição das organizações, realizou-se a compilação e triangulação de dados, 

permitindo assim demonstrar o comportando do caso de estudo frente às revisões 

de literatura realizados.  

 

3.4 PLANEJAMENTO DA ANÁLISE DOS DADOS 
 

O planejamento da análise dos dados detalha os passos seguidos nesta 

pesquisa para a realização da análise deste estudo de caso. A caracterização e o 

detalhamento do SICREDI são descritos neste estudo no capítulo 4.  

3.4.1. Organização dos Dados para o Modelo de Fleck 

 

O desdobramento dos dados coletados, relacionados à análise dos 

depoimentos e das entrevistas, bem como das pesquisas de dados secundários, 

teve início pela transcrição das entrevistas e dos depoimentos gravados em vídeo. 

Em seguida, foram classificadas as informações relacionadas ao propósito de 

estudo do presente trabalho. As informações obtidas foram lançadas em uma 

planilha de formato Excel 2010, que pudesse tratar e consolidar as informações em 

assuntos correlacionados, de acordo com os cinco desafios organizacionais de Fleck 

(2009), e sugerido por Mota (2010), ou seja, as informações que demonstram o 

gerenciamento da navegação no ambiente foram reunidas com o intuito de 

compreender como a organização desenvolveu o desafio, como pode ser 

identificado através do exemplo demonstrado na Figura 7.  
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Figura 7 – Relação de Fatos – Navegação no Ambiente Dinâmico 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

Para o desafio “Navegação no Ambiente”, foi utilizada uma classificação 

adicional, visando indicar o stakeholder envolvido, conforme é demonstrado na 

Figura 7. Ao analisar os cincos desafios organizacionais do modelo de Fleck, 

detectou-se a necessidade de classificar os acontecimentos, além das categorias de 

desafios, também identificá-los na dimensão que se enquadravam, visando tornar 

mais clara a compreensão da análise (MOTA, 2010).  

A estruturação da planilha de apoio tornou possível a organização dos 

eventos em ordem cronológica, permitindo a leitura evolutiva da empresa analisada. 

À medida que os fatos históricos foram reconstituídos, foi possível identificar 

períodos com características diferentes, sendo definidas, 02 fases principais para o 

estudo da organização.  

3.4.2. Análise de Dados 

 

Seguindo as orientações de Langley (1999), a história do período analisado 

do SICREDI será dividida em períodos ou fases, sendo denominadas a partir da 

análise dos dados. As informações coletadas na fase anterior foram analisadas e 

distribuídas em ordem cronológica a fim de gerar uma história em ordem temporal.  
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A análise de acontecimentos cronológicos é uma técnica frequentemente 

utilizada nos estudos de caso, conforme destaca Yin (2010), pelo fato que permite 

ao pesquisador a investigação de eventos causais ao longo do período estudado. 

A partir da leitura e entendimento dos dados reunidos, da realização de 

entrevistas, assistir os depoimentos completos e parciais, foi evidenciada a 

importância de classificar a trajetória da organização em fases, a fim de permitir a 

análise das mesmas. Estas fases foram classificadas e definidas pelo autor deste 

trabalho, a partir da identificação de informações correlacionadas.  

Desta forma, foi possível identificar que a organização viveu dois grandes 

períodos distintos na sua trajetória de longevidade organizacional:  

� Fase I: Reorganização e estruturação normativa (1980 a 1995) e; 

� Fase II: Desenvolvimento e Consolidação (1996 a 2010)  

A fase I contempla o período de reorganização das cooperativas de crédito 

remanescentes no Rio Grande do Sul através da constituição de uma Central, a 

superação dos períodos iniciais de crises devido às limitações jurídico-normativas, a 

equiparação como instituição financeira com a constituição de 1998, o início da 

padronização sistêmica até a constituição do Banco Cooperativo Sicredi. Já a fase II, 

foi um período que a partir do funcionamento do Banco Cooperativo próprio, 

abriram-se novas oportunidades de desenvolvimento, permitindo uma estruturação 

com maior firmeza e organização. O principal fator que determina a segregação das 

duas fases da organização é a criação do Banco Cooperativo Sicredi, que foi um 

divisor de cenários, permitindo que o SICREDI a partir deste feito, pudesse ter um 

banco que trabalhasse para os seus propósitos, abrindo várias possibilidades e 

oportunidades a todo o Sistema. 

Dada a amplitude da análise, que contempla 03 décadas de informações, 

muitas informações foram obtidas a partir de um grande trabalho promovido pela 

Fundação Sicredi de resgate da sua história, intitulado – A Trajetória do Sicredi 

(SICREDI, 2010, 2 a 5; SICREDI, 2011, 6 a 8). Após a organização das informações, 

iniciou-se um processo de análise dos dados.  

A apresentação do detalhamento da análise das fases de estudo, foi 

composta de duas etapas: inicialmente apresenta-se os fatos e acontecimentos de 

cada fase; e após, é descrita a análise baseada no modelo proposto por Fleck 

(2009). 

 



78 

 

 

3.4.3. Confiabilidade dos Dados Coletados e Limitações do Estudo  

 

 Yin (2010) destaca a importância da utilização de testes em pesquisas 

baseadas em estudo de caso para maximizar a qualidade da pesquisa durante as 

fases do trabalho: coleta de dados, composição, análise e plano de pesquisa.  

 Com vistas a garantir a qualidade dos dados e informações neste estudo, 

foram realizados os seguintes procedimentos: 

a) Gravação das entrevistas realizadas pelo pesquisador; 

b) realizada a correlação dos dados coletados na pesquisa com os objetivos 

definidos e referencial bibliográfico empregado, conforme Figura 6. 

Quanto as limitações do estudo, destaca-se o fato da restrição da unidade de 

tempo, que restringiu-se a descrever e analisar informações do período de coleta 

dos dados, fornecidos pelas entrevistas realizadas e depoimentos assistidos, 

provenientes das pessoas analisadas, além da análise de dados secundários. Como 

forma de mitigação, buscou-se comprovar as análises com depoimentos ou 

documentos da organização. 

Ainda pode-se destacar a limitação do estudo quanto ao número de fontes 

externas à organização analisadas, tendo sido utilizados principalmente os 

personagens que participaram direta ou indiretamente na trajetória da organização.  

 

 



4. ANÁLISE DO CASO SICREDI 

 

 O que hoje representa o Sistema de Crédito Cooperativo – SICREDI, surgiu a 

partir de 1980, com o movimento de reestruturação das cooperativas de crédito 

remanescentes do modelo Raiffeisen no Rio Grande do Sul, sendo hoje um dos 

Sistemas de Cooperativas de Crédito mais influentes do país. É importante que seja 

referenciado que as raízes do que foi reiniciado no início de 1980, está contemplada 

a primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada em 1902. 

 Atualmente, o SICREDI possui mais de um milhão e setecentos mil 

associados, opera com 119 cooperativas de crédito e mais de 1.150 pontos de 

atendimento em dez estados brasileiros.   

 

4.1 TRAJETÓRIA  

 

A trajetória do Sicredi é rica em fatos, na superação de obstáculos e 

dificuldades, de cooperação e de conquistas, onde o espírito empreendedor, os 

valores e princípios sempre foram mais fortes, como é afirmado através do seguinte 

relato “[...] os valores da cooperação, da ajuda mútua e da solidariedade são 

intrínsecos da natureza humana. Esta é a razão pela qual se morreu e ressuscitou 

tantas vezes (Depoimento 1)”. 

O SICREDI teve origem quase um século antes de receber a denominação 

atual. As raízes do Sistema estão na primeira cooperativa de crédito do Brasil, 

fundada em dezembro de 1902, na cidade de Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, 

pelo padre Theodor Amstad. Contudo, considerando o período de análise da 

pesquisa, será analisado o período de 1980 a 2010, a partir da retomada do 

cooperativismo de crédito brasileiro.   

4.1.1 Trajetória da Fase I-Reorganização e estruturação normativa (1980 a 1995) 

 

O início de 1980 demonstrava um retrato de quase extermínio das 

cooperativas de crédito fundadas no início do século, devido às restrições impostas 

pela lei 4.595, em vigor desde 1964, que centralizou no Estado a responsabilidade 

pelo financiamento da agropecuária, indústria e de vários setores da economia. No 

Rio Grande do Sul, restavam apenas 13 cooperativas remanescentes. 
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Contudo, no ano de 1980 se iniciou a mudança deste cenário. A retomada do 

cooperativismo de crédito inicia-se neste ano, liderado pela Federação das 

Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul (FECOTRIGO), através do Sr. 

Mário Kruel Guimarães, grande conhecedor do cooperativismo, apoiados pelas 

cooperativas agropecuárias, com o objetivo de construir uma estrutura privada para 

financiar o agronegócio e suprir as restrições do Estado neste papel. A intenção era 

abrir caminhos no Banco Central para modificar as normas que regulavam as 

cooperativas de crédito, para um dia, criar um sistema de crédito cooperativo. Estas 

ações e desejos ficam demonstrados no depoimento: 

[...] a FECOTRIGO deu todo o apoio para o início do funcionamento da 
COCECRER-RS, dando salas de trabalho. O objetivo era montar um 
sistema de cooperativas robusto, aos moldes do modelo Alemão, Francês, 
Dinamarquês (Depoimento 11). 
 

A perspicácia e trânsito que o Sr. Mário Kruel Guimarães tinha junto ao Banco 

Central e ao Governo Federal foi fundamental para esta conquista. Ex-funcionário do 

Banco do Brasil, atuando por muitos anos na carteira de crédito e ligado as 

cooperativas, já tinha atuado no Conselho Nacional de Cooperativismo e na 

Comissão de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional. Esta atuação fica 

evidenciada na seguinte fala: 

[...] vamos fazer esta centralzinha aí, [...], o que vai ser, só tem 09 
cooperativas lá. Terminaram aceitando a criação da Central e registrando as 
09 cooperativas (Depoimento 11). 
 

Assim, em 27 de outubro de 1980, foi realizada a assembléia de constituição 

da Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul Ltda. (COCECRER-

RS), atual Central Sicredi Sul, com os presidentes das nove cooperativas 

remanescentes do Rio Grande do Sul, listadas a seguir: 

� Cooperativa de Crédito Rural Agudo Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Cerro Largo Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Crissiumal Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Guarani das Missões Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Horizontina Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Nova Petrópolis Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Panambi Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Rolante Ltda. 

� Cooperativa de Crédito Rural Taquara Ltda. 
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A primeira atribuição da COCECRER-RS foi de expandir o cooperativismo de 

crédito, buscando a criação de novas cooperativas e atraindo associados, a partir 

das cooperativas agropecuárias existentes no estado do Rio Grande do Sul, como 

segue: 

[...] o objetivo primeiro desta central era de reunir as 09 cooperativas 
remanescentes e constituir em cada uma das cooperativas agropecuárias 
do estado do Rio Grande do Sul mais uma cooperativa de crédito 
(Entrevistado 1). 

 
Para compor a equipe que desenvolveria este trabalho, através da Central 

recém criada, foi integrado um dos mais jovens participantes das cooperativas 

remanescentes: Ademar Schardong, que até então trabalhava como gerente na 

Cooperativa de Crédito Rural Crissiumal Ltda., então chamada de Caixa Rural União 

Popular de Crissiumal. 

 Quando o Banco Central, em 29 de maio de 1981, aprovou os estatutos da 

constituição da COCECRER-RS, já haviam sido criadas novas cooperativas de 

crédito no Rio Grande do Sul. Conforme foi constatado na segunda ata da 

COCECRER-RS, de 15 de janeiro de 1982, 22 cooperativas já somavam-se as 9 

fundadoras, totalizando 31 cooperativas associadas a Central. Ao final de 1983 já 

haviam 40 cooperativas autorizadas no Rio Grande do Sul. 

 Juntamente com o esforço de expandir o cooperativismo, havia a 

preocupação da profissionalização da gestão das cooperativas, através da 

publicação de uma espécie de manual de funcionamento, que trazia instruções e 

modelos de documentos para que as cooperativas de crédito iniciassem suas 

atividades. 

 Já em 1981, para integrar as cooperativas no sistema nacional de 

compensação, foi firmado convênio com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo – 

BNCC, permitindo naquele momento ofertar um talão de cheques aos associados. A 

partir de 1982, a COCECRER-RS começou atuar demonstrando os primeiros traços 

de organização sistêmica das cooperativas, onde ao buscar a integração horizontal 

das cooperativas, passou a desempenhar um função operacional, coordenando as 

práticas comuns às cooperativas, numa integração vertical, ou seja, como uma 

organização de segundo grau. 

 Para permitir esta gestão e acompanhamento às cooperativas de crédito, a 

COCECRER-RS dividiu o Estado do Rio Grande do Sul em unidades 

administrativas, conforme é destacado a seguir: 
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• A COCECRER-RS, para efeitos administrativos, divide-se em Unidades 

Administrativas, na forma do artigo 42 dos estatutos sociais. 

• Considera-se Unidade Administrativa o conglomerado de cooperativas 

reunidas com base na proximidade geográfica, e que tem como 

representante um Conselho Administrativo, compondo assim o Conselho 

de Administração da Central.  

Originalmente foram definidas sete unidades administradas, sofrendo pouca 

variação no passar dos anos. 

A retomada das cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul, começou a 

gerar movimentos em outros estados, como foi o caso do Paraná. Liderado pela 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (OCEPAR), um grupo de 

técnicos e lideranças vieram conhecer o que estava sendo feito no Rio Grande do 

Sul, e a partir de visita realizada na COCECRER-RS e em cooperativas, no segundo 

semestre de 1981 foram criadas no Paraná 3 cooperativas de crédito nos mesmos 

moldes do Rio Grande do Sul, listadas a seguir: 

• Cooperativa de Crédito Rural Londrina Ltda. 

• Cooperativa de Crédito Rural Toledo Ltda. 

• Cooperativa de Crédito Rural Cascavel Ltda. 

Em 20 de janeiro de 1985, dez cooperativas de crédito e três centrais de 

cooperativas de produção se uniram para criar a Cooperativa Central de Crédito 

Rural do Paraná (COCECRER-PR), conforme é explicado através de um dos relatos: 

[...] As cooperativas entenderam a necessidade de organizar como um 
sistema, da mesma forma que o produtor ou cooperado sente a 
necessidade dentro da cooperativa de se estruturar como sistema, uma vez 
que há atividades que precisam ser realizadas com economia de escala 
(Depoimento 8).  
 

 Em fevereiro de 1986, as cooperativas de crédito sofreram um grande 

impacto. O Governo Federal implantou o Plano Cruzado, com congelamento de 

preços e salários, mas o mais impactante, inflação próxima de zero. Acabavam os 

ganhos das cooperativas com a receita inflacionária, obtida através dos recursos 

aplicados sobre os depósitos à vista (saldos em conta corrente). Para superar esta 

situação, foi necessário adotar um plano de emergência, conforme o relato: 

Foram reunidas as cooperativas, para fazer um plano de emergência: 
multiplicar por 10 o total de recursos de cada cooperativa e reduzir em no 
mínimo 70% as despesas. Através da Central RS, foi obtido um empréstimo 
vultoso de recursos com o BNCC para ajudar na alavancagem destas 
cooperativas. Foi desenvolvido pela Central com as cooperativas um plano 
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de recuperação, realizadas algumas incorporações de cooperativas, e ao 
final, resultamos mais fortes do que éramos antes (Depoimento 1). 
 

 A partir desta superação, as cooperativas de crédito continuaram a crescer, 

contudo faltavam avanços nas áreas normativas e legais. A promulgação da nova 

Constituição Brasileira, de 1988, com a aprovação do artigo 192, permitiu a 

equiparação das cooperativas aos demais agentes do sistema financeiro nacional, 

abrindo caminho para desejos antigos do cooperativismo de crédito. O artigo 192 é 

descrito a seguir:  

Art. 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover 
o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da 
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 
instituições que o integram.  
 

  Contudo, esta pequena inclusão na nova constituição federal, tinha por trás o 

resultado de uma das maiores mobilizações já realizadas pelo setor cooperativista, 

envolvendo lideranças de todo o país, de diferentes ramos do cooperativismo. Este 

trabalho teve o apoio da OCB, assumindo a mobilização e a articulação junto a 

Assembléia Constituinte, que foi instituída na época para este fim. Haviam cinco 

propostas que sintetizam os anseios do setor cooperativista brasileiro, e um deles 

buscava a inclusão do cooperativismo de crédito no Sistema Financeiro Nacional. 

Este trabalho de bastidor é evidenciado através do seguinte relato: 

O sistema cooperativista de crédito aprovou as 05 propostas que gostaria 
de ver inseridas na constituição brasileira. Uma delas era que o movimento 
de crédito cooperativo fosse parte integrante do sistema financeiro nacional. 
Havia a necessidade de entenderem o principio da igualdade para todas as 
instituições financeiras brasileiras, situação que não era respeitada até este 
momento às cooperativas de crédito (Depoimento 13). 
  

 Esta conquista significou muito para o futuro das cooperativas, como explica 

um dos Entrevistados: 

[...] Foi a partir de 1988, que o governo através do BACEN, passou a regular 
o funcionamento das cooperativas de crédito. Iniciava ali o processo de 
desenvolvimento destas cooperativas. Pressupostos: 1. desenvolver na 
sociedade uma mentalidade empreendedora; 2. utilizar recursos que eram 
muitos escassos das comunidades em prol da própria comunidade; 3. Servir 
de amparo para a distribuição, especialmente do crédito rural, aos 
pequenos produtores rurais daquela época; 4. Como foco estratégico 
deveria atuar como instrumento de organização econômica da sociedade, a 
luz do que foi visto nos países desenvolvidos (Entrevistado 1). 

 
 Ao fim da década de 1980, além da conquista jurídico-normativa, através do 

art. 192, as cooperativas de crédito do Rio Grande do Sul começavam um processo 



84 

 

de informatização, através da introdução de seus primeiros computadores e 

impressos, a partir de 1988 e 1989, coordenados pela COCECRER-RS. 

 No ano de 1989, no estado do Mato Grosso, tendo a participação de 06 

cooperativas de crédito, que foram criadas a partir de 1988, foi fundada a 

Cooperativa Central de Crédito Rural do Mato Grosso (COCECRER-MT), inspirado 

no modelo da COCECRER-RS. Uma particularidade existente às cooperativas deste 

estado se dava em relação ao perfil dos associados, visto que possuíam áreas de 

tamanho bem superior a média do sul do país, dificultando o atendimento por 

financiamentos rurais no início. 

  Da mesma forma que ocorreu no Mato Grosso, também foi realizada a 

constituição da Cooperativa Central de Crédito Rural do Mato Grosso do Sul 

(COCECRER-MS), em 1989. Porém, não se esperava a criação de 9 cooperativas 

de crédito em apenas dois meses naquele estado, no ano de 1988. Esta rápida 

criação de cooperativas de crédito, pegou inclusive as lideranças do cooperativismo 

do estado de surpresa, não estando totalmente preparadas para suportar um avanço 

como este. Esta passagem é evidenciada no depoimento do Sr. Celso Figueira, que 

assumiu a presidência da Central (SICREDI. 2010, 3. p.23): 

A gente se deparou com as responsabilidades que se tinha sobre esse 
empreendimento, com o desconhecimento das pessoas que iriam tocar 
aquele negócio e falta de conhecimento de legislação, logo no início do 
funcionamento de cooperativas de crédito no MS.  
 

 Mesmo com estas dificuldades iniciais, as cooperativas de crédito se uniram e 

com o apoio da COCECRER-MT, superaram esta fase, através de planejamento, 

apoio aos processos operacionais e educativos de suas atividades. 

 O início da década de 1990, além de apresentar um novo governante ao país, 

trouxe uma grande surpresa para o cooperativismo de crédito brasileiro: Fernando 

Collor de Mello ao assumir a presidência, anunciava, sem aviso prévio, a extinção do 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo – BNCC, que realizava a compensação as 

cooperativas, além de outras medidas para a economia nacional. O BNCC era o 

canal de acesso ao mercado financeiro para compensação, reserva bancária, para 

as cooperativas de crédito. Foi necessário realizar convênio com o Banco do Brasil 

para este passar a compensar os cheques, por intermédio de contas correntes 

abertas em nome das cooperativas, como é demonstrado abaixo: 

[...] com a extinção do BNCC, foi realizado convênio com o BB para suportar 
a lacuna do BNCC, contudo passou-se a ter um custo de compensação 
grande, reforçando a necessidade da criação de um banco cooperativo 
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(Entrevistado 2). 

 Neste período houve o que foi chamado de “cheque-bicicleta”, onde foi 
acertado com o mercado, com o comércio e com as próprias instituições 
financeiras para que recebessem os nossos cheques, apesar deles não 
transitarem numa câmara de compensação, onde as cooperativas faziam a 
compra destes cheques para poder liquidar os mesmos (Depoimento 12). 

 
 Foi um período de grande superação para as cooperativas e de 

demonstração de confiança por parte de seus associados. Ao passar do tempo, 

reforçava a convicção das lideranças de que era necessário buscar novas 

alternativas para o atendimento das demandas das cooperativas de crédito, ao 

ponto de ser questionado de seriam um braço operacional do Banco do Brasil, como 

correspondentes, ou se efetivamente teriam um banco, como é relatado a seguir: 

Neste momento nascia uma das principais encruzilhadas para o movimento: 
efetivamente tornar-se um braço operacional do BB ou afirmar de que 
Estado brasileiro passaria a ser um Estado de livre comércio, democrático, 
o Estado com papel de regulação e menos de operação, e as empresas, 
dentre elas as sociedades cooperativas, seriam instrumento para isso 
(Depoimento 1). 

 
 Em todos estes momentos, guiados pela COCECRER-RS, sempre houve a 

preocupação quanto a capacitação do quadro de colaboradores das cooperativas e 

dirigentes através da realização de vários treinamentos e capacitações, como fica 

evidenciado no trecho abaixo: 

Especial atenção foi dedicada ao treinamento em 1990. Nada menos que 13 
cursos foram ministrados a funcionários e dirigentes do SICREDI, por 
instrutores contratos e integrantes dos quadros técnicos e diretivos da 
COCECRER. Os cursos, divididos em 54 turmas, num total de 774 
treinados, ocupando 1.080 horas/aula [...] (COCECRER-RS, 1991). 

 

Além da preocupação da formação e renovação de recursos humanos, a 

COCECRER-RS, desde o inicio da sua constituição, sempre se preocupou em 

estabelecer políticas de contratação e treinamentos, coordenados de forma 

centralizada, mas com atuação próxima das cooperativas. Isso permitiu que a 

organização sempre tivesse uma atenção com os seus colaboradores. Não foi 

possível identificar traços consistentes nesta fase de antecipação de necessidades, 

visto que em muitos casos, após a constituição de uma nova cooperativa, é que se 

buscava a formação e capacitação dos colaboradores, e principalmente, para 

repassar o conhecimento sobre o mercado financeiro. A partir da década de 1990, 

que este cenário melhorou, quando as cooperativas antes de expandirem as suas 

atuações regionais, buscavam dentro da própria organização e no mercado, 

profissionais para assumir as novas unidades de atendimento - UA´s.  
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A decisão das cooperativas de crédito, através da COCECRER-RS era de 

não abrir mão do seu principal diferencial competitivo: ‘ser cooperativa’, e desta 

forma foi avançado para alcançar um objetivo maior: a constituição de um Banco 

Cooperativo. Mas antes, foi necessária, através de trabalho realizado pela 

COCECRER-RS, a implantação de procedimentos e intercâmbio de informações que 

visava instituir um padrão operacional e de processos para todas as cooperativas.  

 Através de projeto realizado em 1992, coordenado por consultoria 

especializada e acompanhado pela COCECRER-RS, foi evidenciada a necessidade 

de criar uma identidade única para as cooperativas, uma vez que até este momento, 

mesmo participando em sistema, integradas há uma Central Estadual, cada 

cooperativa de crédito possuía a sua “marca”, tais como: Cooperural, de Nova 

Petrópolis, Credimaio, de Três de Maio, Credicris, de Crissiumal, e assim por diante. 

 Desta forma, em 1992, através de assembléia realizada em Santa Maria/RS 

foi aprovada em uma assembléia, a institucionalização da marca SICREDI para 

todas as cooperativas de crédito do Sistema, passando a ser adota como um 

padrão. Nesta mesma assembléia, além de ser estabelecida uma nova identidade 

visual para as cooperativas, foi aprovada a implantação de novo padrão de 

governança, estabelecendo critérios e procedimento administrativo que deveriam ser 

adotados pelas cooperativas do Rio Grande do Sul. Também houve a alteração da 

designação da COCECRER-RS, identificado como Sistema Integrado de Crédito 

Rural do Rio Grande do Sul – COCECRER RS, para Sistema de Crédito Cooperativo 

– SICREDI. O Quadro 7 demonstra a evolução da marca do SICREDI. 

Marca Período Utilizado Observações 

 

1989 a 1992  Marca utilizada neste período para 
identificar sob o ponto de vista 
institucional da Central RS. 

 

1992 a 2000 Marca passou a ser utilizada por todas 
as cooperativas, inicialmente no RS, e 
depois nos demais estados. 

 

2001 até hoje Marca atual, utilizada por todas as 
cooperativas do Sistema SICREDI. 

Quadro 7 – Evolução das Marcas do SICREDI  
Fonte: Organizado pelo Autor  

 

 O novo padrão de governança aprovado juntamente com a padronização da 

marca SICREDI para as cooperativas do Rio Grande do Sul consistia em: 
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• Adoção de marca única; 

• Visual interno e externo únicos; 

• Estrutura administrativa padronizada; 

• Política de remuneração padronizada; 

• Produtos e serviços padronizados por categorias de cooperativas; 

• Administração financeira da liquidez conduzida exclusivamente pela 

Central ou Banco Cooperativo; 

• Manuais operacionais elaborados pela Central; 

• Política de supervisão única, com planejamento conjunto e execução 

dos serviços pela Central; 

• Norteadores estratégicos (visão, missão e valores) únicos; 

• Política de gestão financeira unificada; 

• Política de relacionamento com o quadro social, público alvo e área de 

ação em conjunto. 

Os itens que guiaram esta padronização do Sicredi foram oriundos de 

pesquisa realizada com os principais sistemas de crédito cooperativo do mundo. O 

modelo aprovado por unanimidade em 1992 foi inspirado nas experiências da 

França, Alemanha e Holanda, de onde foram extraídos os conceitos de cooperativa 

como diferencial de mercado, controle e autofiscalização e banco cooperativo 

(SICREDI, 4, 2010). 

Apesar da boa fundamentação realizada na defesa da proposta de 

padronização e governança, as mudanças enfrentaram restrições, sob o argumento 

de que as cooperativas perderiam a sua identidade local própria, além do grau de 

controle da Central nas cooperativas de crédito (LOS SANTOS, 2005). Entretanto, a 

proposta foi aprovada por todos e foi uma decisão correta, conforme a seguinte fala:  

[...] a decisão foi absolutamente acertada. Hoje todos, dirigentes, 
colaboradores e associados tem orgulho da marca. Uma marca forte serve 
como um guia, um norteador para os dirigentes (Depoimento 2). 
 

 Esta reformulação ocorrida no SICREDI, envolvendo as cooperativas de 

crédito do Rio Grande do Sul, em 1992, permitiu às cooperativas novos avanços, 

que também vieram no âmbito regulatório, inicialmente através da Resolução 1.914, 

que permitia a constituição de cooperativas de economia e crédito mútuo, ou seja, 

cooperativas de crédito constituídas por trabalhadores de determinada profissão, 

como cooperativas de crédito formadas por médicos, por exemplo ( BACEN, 2008).  
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 No início dos anos 1990, com apoio da OCB e da Confederação Alemã das 

Cooperativas – DGRV foram realizadas viagens internacionais para que os 

dirigentes do cooperativismo de crédito e do governo, inclusive BACEN, pudessem 

ter contato com os mais desenvolvidos sistemas cooperativos na Europa, Estados 

Unidos e América Latina. O conhecimento das experiências internacionais permitiu 

às autoridades monetárias um melhor entendimento a respeito do funcionamento 

destes sistemas, principalmente no que tange a procedimentos de fiscalização e 

controle do sistema financeiro desses países com forte presença do cooperativismo 

de crédito. 

 O Brasil passava por um novo momento econômico no final de 1993. A 

implantação do Plano Real, diferentemente dos planos anteriores, trouxe um 

horizonte de estabilidade na economia brasileira, e para as cooperativas, o novo 

ambiente institucional significava uma oportunidade de acelerar a busca da 

independência no mercado financeiro, através da constituição de um banco 

cooperativo. 

 Iniciado em 1992, e apresentado ao Banco Central em 1993, a OCB com o 

patrocínio da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 

(FAO), montou uma comissão de técnicos encarregados de elaborar um projeto para 

a constituição de um banco das cooperativas, visando atender demandas e a 

continuidade das mesmas: acesso à compensação de cheques e outros papéis, 

administração dos recursos das cooperativas, desenvolvimento de produtos e 

serviços específicos para os associados. Este primeiro projeto não foi aprovado pelo 

Governo, haja vista uma questão de ordem legal: a legislação da época não permitia 

que as cooperativas tivessem o controle acionário de um banco. O trabalho junto ao 

Banco Central continuou, e em 31 de agosto de 1995, através da Resolução 2.193, 

foi autorizada a constituição de bancos comerciais cooperativos, com o controle 

acionário das cooperativas de crédito. 

 Este período de definições até a constituição do primeiro banco cooperativo 

no país foi cheio de discussões e análise no âmbito do cooperativismo nacional, 

contudo dada as várias circunstâncias de diferenças, como: cultural, níveis de 

desenvolvimento das cooperativas e suas centrais, distância longitudinal, interesses 

distintos, não houve a unificação nacional, como demonstra o relato: 
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A idéia original era criar um único banco cooperativo nacional, mas como o 
nosso país é continental, diversas culturas, devido às dificuldades de se 
definir o modelo ideal, e como o Sicredi tinha uma necessidade mais 
premente, devido um convênio com alto custo com o BB, foi constituído o 
Banco Cooperativo Sicredi (Entrevistado 2). 
 

 Assim, em 16 de outubro de 1995, foi aprovado em assembléia geral das 

cooperativas de crédito vinculadas à Central SICREDI RS, a constituição do primeiro 

banco cooperativo brasileiro, o Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICREDI, com 

um capital inicial de R$ 7,5 milhões e tendo o seu controle acionário exercido pela 

Central, através das cooperativas filiadas. Neste instante, Ademar Schardong 

deixava a presidência da Central SICREDI RS (assumindo o vice-presidente Alcenor 

Pagnussatt) para assumir a direção do banco. A partir deste momento, as 

cooperativas de crédito do SICREDI tinham um banco para atender os seus anseios. 

A Figura 8 demonstra a primeira estrutura administrativa do BANSICREDI. 

 
Figura 8 - Estrutura administrativa do BANSICREDI 
Fonte: SICREDI (2010, 4. p.28) 

Quando da sua constituição, o Banco Cooperativo Sicredi tinha os seguintes 

objetivos e atribuições:  

• Realizar o planejamento financeiro do Sistema, tais como a administração dos 

níveis de liquidez e dos riscos; 

• Identificar, desenvolver, formatar, difundir produtos e serviços (pesquisa de 

mercado, gestão financeira) e procedimentos mercadológicos (plano de 

metas, lançamento de produtos); 

• Acessar linhas de crédito para o Sistema; 

• Viabilizar a integração das filiadas e demais entidades parceiras ao Sistema 

de Pagamentos Brasileiro; 
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• Operar o fluxo financeiro do Sicredi; 

• Administrar em escala os recursos financeiros do Sistema 

Desta forma, passados 15 anos da reorganização das cooperativas de crédito 

remanescentes no Rio Grande do Sul, e após a extinção do BNCC, o cooperativismo 

de crédito enfim superava uma série de obstáculos de estruturação normativa, legal 

e operacional ao seu funcionamento, permitindo a partir de então, uma nova 

velocidade de crescimento às cooperativas, com a criação do seu Banco 

Cooperativo próprio. 

A Tabela 4 e as Figuras 9 e 10 demonstram um consolidado de informações 

obtidas através dos relatórios anuais encontrados nos arquivos da organização. 

Tabela 4 – Demonstrativo Consolidado das Cooperativas ligadas à COCECRER-RS (Corrigidos 
em R$) 
Ano Cooperativas Associados % Patrimônio  % Resultado Líquido % 

1980 9 -  -  -   
1981 30 -  -  -   
1982 35 -  -  -   
1983 40 -  -  -   
1984 49 -  -  -   
1985 51 -  -  -   
1986 54 -  -  -   
1987 56 61.320  4.955.452,22    -   
1988 57 69.110  12,7% 5.584.985,37  12,7%  1.448.049,63    
1989 61 75.994  10,0% 6.167.131,19  10,4% 1.241.327,31  -14,3% 

1990 64 82.172  8,1% 6.909.400,49  12,0% 1.064.004,11  -14,3% 

1991 61 89.039  8,4% 8.767.667,53  26,9%  1.965.675,86  84,7% 

1992 62 99.163  11,4% 16.265.532,95  85,5% 1.905.324,33  -3,1% 

1993 63 103.718  4,6% 21.991.224,80  35,2% 2.368.054,54  24,3% 

1994 63 109.448  5,5% 36.064.554,22  64,0%  7.678.485,90  224,3
% 1995 63 116.730  6,7% 49.815.851,73  38,1% 3.740.788,46  -51,3% 

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos vários relatórios do SICREDI 

 

 

Figura 9 – Evolução do Número de Associados das Cooperativas ligadas à COCECRER-RS 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos vários relatórios do SICREDI 
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Figura 10 – Evolução do Patrimônio e Resultado das Cooperativas ligadas à COCECRER-RS 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos vários relatórios do SICREDI 

Algumas informações não foram obtidas devido a não existência das mesmas 

nos relatórios e arquivos existentes na organização, utilizados nesta pesquisa. Os 

dados demonstrados na Tabela 4 consolidam as informações das cooperativas 

ligadas à COCECRER-RS. É possível identificar o crescimento do número de 

associados e do patrimônio destas cooperativas, a cada ano, demonstrando a sua 

evolução e desenvolvimento.  

A respeito do início das operações do BANSICREDI, ocorrido a partir de 

1996, e as demais evoluções do SICREDI, estão descritos na próxima seção. 

 

4.1.2 Trajetória da Fase II – Desenvolvimento e consolidação (1996 a 2010) 

 

O ano de 1996 começou para o SICREDI com a certeza de que ele havia 

superado vários obstáculos e de que a partir de agora necessitaria buscar o seu 

espaço no mercado, através de desenvolvimento, posicionamento e consolidação 

sistêmica. 

O BANSICREDI iniciou suas atividades em 03 de junho de 1996, objetivando, 

numa primeira fase, estruturar o sistema de compensação de cheques e outros 

papéis e o fluxo financeiro do SICREDI-RS. Ao mesmo tempo em que a Central 

SICREDI RS estruturava o Banco Cooperativo no Rio Grande do Sul, no Paraná, as 

lideranças cooperativistas daquele estado também chegaram a iniciar um projeto, 

coordenado pela COCECRER-PR e a Organização das Cooperativas do Estado do 

Paraná (Ocepar), para criar um banco cooperativo para o estado. Contudo, seria 
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mais um banco, atuando de forma regional. Assim, com a argumentação de que 

havia incoerência do projeto em relação aos princípios que orientavam a retomada 

do cooperativismo de crédito nos anos 1980, as lideranças entenderam e 

concordaram que a melhor opção seria aderir ao BANSICREDI. 

Desta forma, durante o ano de 1996, foram realizadas uma série de reuniões 

envolvendo as cooperativas e dirigentes dos dois estados, esclarecendo o projeto de 

integração do Banco, bem como se daria a composição do capital do Banco 

Cooperativo e o controle acionário. Assim, embora o Rio Grande do Sul possuísse 

uma participação maior no capital, os dois Estados deveriam ter a mesma influência 

nas decisões, mantendo as forças equilibradas. Em 13 de dezembro de 1996, em 

assembléia geral, foi alterado o capital e o estatuto social do BANSICREDI, em face 

o ingresso do Sistema de Crédito Cooperativo do Paraná – SICOOPER-PR como 

novo acionista, aumentando o capital do banco de R$ 7,5 milhões para R$ 9,5 

milhões. 

A partir do momento em que passaram a compor o capital do Banco 

Cooperativo, as cooperativas de crédito do Paraná também entraram, efetivamente, 

para o SICREDI, adotando a padronização das operações, que já eram adotadas no 

Rio Grande do Sul desde 1992. Com a alteração da denominação social da 

COCECRER-PR para Cooperativa Central de Crédito do Paraná Ltda. – SICOOPER 

Central, desde 1993, as filiadas deste estado já se utilizavam de padronização de 

manuais, softwares e autofiscalização pela Central. 

As centrais, uma vez aderidas ao Banco Cooperativo Sicredi tinham que 

atender aos seguintes parâmetros de estruturação: 

• Estruturação em rede, mantendo a unidade e identidade de todas as 

entidades; 

• Supervisão cruzada, agrupando em entidades distintas as atividades 

negociais, operacionais e de controle; 

• Estruturação em economia de escala, evitando a duplicidade de estruturas e 

atribuições; 

• Especialização, agrupando as atividades pela natureza das entidades; 

• Responsabilidade, considerando que as pessoas eleitas ou contratadas 

executarão as atividades que lhe cabem no processo, no nível e nas 

condições que foram estabelecidas pelo Sistema; 
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• Prioridade pela estruturação cooperativa, alocando as atribuições, 

preferencialmente, em entidades cooperativas, exceto quando a legislação 

não permitir; 

• Controle tributário, alocando atividades, investimentos e custos de forma a 

aproveitar o diferencial competitivo. 

A padronização e união de duas centrais estaduais e suas cooperativas, 

permitiu demonstrar uma configuração como sistema, atuando além da fronteira 

estadual. Para os associados do Paraná a adesão ao BANSICREDI e ao SICREDI, 

trouxe benefícios palpáveis, a partir da oferta de novos produtos, a personalização 

dos talões de cheque com a identidade visual do SICREDI, uma vez que todos os 

talões de cheque daquele estado, até então, traziam o emblema do Banco do Brasil, 

como é destacado pelo Depoimento 10: “[...] Um novo cenário se abriu, uma vez que 

ao associado olhar o seu talão de cheques, tinha como marca um talão do SICREDI, 

e não do Banco do Brasil”. 

 Para se ter uma idéia do efeito positivo que a participação societária no 

BANSICREDI trouxe para as cooperativas de crédito do PR em torno de um ano, foi 

pago o capital de ingresso ao Banco somente com a economia realizada com a 

compensação de cheques, antes realizada pelo Banco do Brasil. A adesão do 

Paraná fortaleceu o BANSICREDI perante o mercado financeiro, através de ganho 

de escala, maior volume de administração de recursos, reduzindo os custos 

operacionais. 

 Ao final da década de 1990, os números da Central Paraná demonstravam 

que a adesão ao BANSICREDI tinha sido uma decisão correta. Com mais de 80 mil 

associados, as cooperativas movimentavam um volume de recursos superior a R$ 

200 milhões, conforme é demonstrado no Quadro 8. 

Ano Associados Movimentação de Recursos 

1993 30 mil R$ 20 milhões 

1999 80 mil R$ 200 milhões 

Quadro 8 – Evolução dos números da Central SICREDI Paraná 
Fonte: Adaptado de SICREDI (2010, 5. p.15)  

 A mensagem do Relatório Anual de 1996 (SICREDI, 1997. p.3) evidencia os 

resultados obtidos pela organização: 
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[...] De assinalar que o ano-base, durante o qual o Sistema colocou em 
funcionamento o primeiro Banco Cooperativo de capital genuinamente 
privado deste país – BANSICREDI -, e promoveu extensa reorganização do 
quadro de filiadas (por processos de fusão e incorporação), também marcou 
o fim de um ciclo, de um triênio, em cujo decurso, quanto às mesmas 
rubricas antes destacadas, teve um crescimento real médio de 133% - 
centro e trinta e três por cento, superando consideravelmente as metas 
definidas, para o período, no final do ano de 1993. 
 

Este trecho demonstra a visão de planejamento, acompanhamento e do 

empreendedorismo que atua dentro da organização, buscando resultados, se 

reorganizando, gerando mecanismos de desenvolvimento saudável. 

O Banco Cooperativo Sicredi nasceu para ser o instrumento das cooperativas 

de crédito para acessar o mercado financeiro e programas especiais de 

financiamento. Além de prestar serviço às cooperativas do SICREDI, também presta 

serviços, através de convênio, às UNICREDs Norte/Nordeste, Brasil Central, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, permitindo a estas UNICREDs o acesso ao serviço de 

compensação de cheques e outros papéis, a utilização da Conta Reservas 

Bancárias e acesso a todo o portfólio de produtos e serviços do Banco. 

Em 1998, as Centrais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também 

decidiram integrar efetivamente o Sistema SICREDI, quando formalizaram a sua 

participação como acionistas do BANSICREDI. Entretanto, a aproximação começou 

já em 1996, quando ambas as centrais fizeram um contrato de uso da marca 

SICREDI com a Central SICREDI RS, implantando gradualmente nas cooperativas, 

a partir do preenchimento de alguns requisitos por parte das cooperativas filiadas. O 

objetivo foi reestruturar o modelo de administração das cooperativas e da própria 

Central, a partir das normas, regimentos e padrões já em pleno funcionamento no 

Rio Grande do Sul.  

Da mesma forma que ocorreu no Rio Grande do Sul, a adoção da marca 

SICREDI em prol dos nomes de origem das cooperativas também exigiu muito 

trabalho, poder de convencimento e influência pelos dirigentes das centrais junto às 

cooperativas, mas isso foi superado em busca de um bem maior. 

Em 1999, o Banco Cooperativo Sicredi foi autorizado a realizar operações de 

crédito rural com encargos equalizados pelo Tesouro Nacional, permitindo ofertar 

operações de custeio agrícola e pecuário com recursos próprios, com equalização 

do Tesouro Nacional, para o financiamento aos associados das cooperativas, às 

taxas oficiais do governo, reduzindo a necessidade de recursos repassados para 

atendimento das demandas dos associados.  
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Com a adesão do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ao SICREDI, 

foi preciso redefinir o papel da Central do Rio Grande do Sul, uma vez que a mesma 

não poderia continuar exercendo funções relacionadas a suas cooperativas filiadas, 

e ao mesmo tempo em que acumulava a execução de atividades relativas às 

Centrais dos outros estados. Foram realizadas uma série de debates no SICREDI 

para definir como proceder em relação às atividades comuns a todos os estados, 

como desenvolvimento de sistemas, suporte às cooperativas, políticas corporativas, 

entre outras, optando-se pela criação de uma Confederação. Desta forma, em 31 de 

março de 2000, foi constituída a Confederação Interestadual das Cooperativas 

Ligadas ao Sicredi (SICREDI Serviços), atual Confederação SICREDI. 

A Confederação nasceu como uma entidade cooperativa de 3o grau, 

preservando o ato cooperativo, previsto na lei 5.765/1971, que garantia a isenção 

tributária, para formular políticas de gestão de pessoas, auditoria, padronização 

organizacional, tecnologia da informação e demais operações corporativas de 

processamento. O primeiro presidente da Confederação foi Alcenor Pagnussatt, até 

então presidente da SICREDI Central RS, passando o cargo ao vice, Orlando 

Borges Müller, presidente da central até os dias de hoje. Atualmente, o foco da 

Confederação está na prestação de serviços de TI, processamento centralizado e 

softwares; e de serviços compartilhados, das áreas contábeis, tributária, folha de 

pagamento e retaguarda operacional. 

Do ponto de vista operacional, um dos maiores desafios da Confederação foi 

desenvolver uma Tecnologia de Informação (TI) própria, capaz de suportar e 

viabilizar o funcionamento das Cooperativas, Centrais e Banco nos diferentes 

estados em que o Sicredi atua. É importante lembrar, que a iniciativa de 

desenvolvimento de uma plataforma de TI, que suportasse todas as necessidades 

operacionais do SICREDI, surgiu no final da década de 1980, a partir da 

COCECRER-RS. No Paraná, por exemplo, chegou a desenvolver sistema próprio e 

utilizá-lo, até 1996, quando a partir da adesão ao BANSICREDI e ao Sicredi, 

passaram a utilizar os mesmos softwares disponibilizados para os outros estados.  

A partir do momento em que a Confederação foi estruturada e implementada, 

o Sistema passou a desfrutar dos benefícios do novo modelo de governança. As 

cooperativas puderam se dedicar ao atendimento dos associados e à prestação dos 

serviços oferecidos pelo Banco. Enquanto isso, as Centrais estaduais voltaram sua 

atenção para a profissionalização dos gestores e colaboradores, e para a 



96 

 

coordenação do processo de controle e desenvolvimento das cooperativas de 

crédito filiadas. 

O Banco Cooperativo Sicredi, por sua vez, passou a desempenhar de forma 

mais nítida o papel de coordenador de negócios, com ênfase no desenvolvimento de 

produtos e serviços e na administração dos recursos financeiros em escala. Já a 

coordenação operacional ficou por conta da Confederação, enfatizando a evolução 

da tecnologia de informação e dos processos operacionais. Também se voltou para 

a atualização jurídica, normativa e institucional, zelando pelo desenvolvimento 

uniforme entre as cinco centrais estaduais. 

A implantação da Confederação, denominada inicialmente de SICREDI 

Serviços, permitiu ao Sistema, composto por quatro centrais estaduais e suas 

cooperativas, evolução, melhoria de processos, redução de custos e segurança das 

informações, como pode ser identificado no Relatório Anual 2001 (SICREDI, 2002, 

p.26), que traz a seguinte informação, sobre aquele momento tecnológico vivido: 

Em 2001, a SICREDI Serviços estruturou a Unidade de Processamento 
Centralizado (UPC), responsável pela implantação e processamento do 
Projeto On-line no Sistema, acarretando significativas modificações em suas 
concepções culturais de trabalho. Até então, as bases de dados eram 
descentralizadas para cada uma das entidades [...], passaram a ser 
concentradas em bando de dados (ORACLE) único, localizado em Porto 
Alegre, essencialmente através de dois meios de comunicação (LPCDs e 
satélite), permitindo ampla integração e monitoramento em tempo real. 
 

 A consolidação do SICREDI como uma instituição financeira sólida e confiável 

se deve a diferentes aspectos. Entre eles, pode-se destacar a estrutura financeira, 

controle de riscos, padronização de gestão e dos procedimentos operacionais, 

através de políticas e estratégias de desenvolvimento. Além de buscar o 

atendimento das necessidades dos associados, o SICREDI se preocupou com a 

perpetuação do Sistema, construindo, ao longo do tempo, uma instituição sólida e 

confiável, superando sem sobressaltos as crises internacionais como a da Ásia 

(1997), a crise da Rússia (1998), a desvalorização do Real (1999), e a 

desaceleração da economia americana (2001). 

Em setembro de 2000, o SICREDI constituiu a sua Corretora de Seguros, 

denominada Corretora de Seguros SICREDI Ltda., empresa controlada pelo Banco 

Cooperativo Sicredi, responsável por oferecer, através das cooperativas de crédito, 

soluções em produtos de seguros aos associados, que iniciou as suas atividades em 

janeiro de 2001. Também em 2001, o Banco Cooperativo Sicredi iniciou sua 

participação na Administradora de Cartões dos Bancos Cooperativos (BC Card), 
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constituindo em parceria societária com os dois Bancos Cooperativos brasileiros, 

permitindo ofertar cartões de crédito e de débito, da bandeira Visa.  

Ao final deste ano, o SICREDI tomou a decisão estratégica de buscar um 

novo espaço físico para as empresas de 3º grau, como o Banco e a Confederação, 

haja visto que o espaço físico não suportava a expansão de áreas necessária para 

promover o crescimento da organização. Assim, adquire um grande terreno na zona 

norte de Porto Alegre/RS, onde foi construído o Centro Administrativo SICREDI, 

sede administrativa das empresas de atuação corporativa a todas as cooperativas 

de crédito e centrais SICREDI, inicialmente com uma torre. A visualização deste 

novo centro administrativo pode ser vista na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Novo Centro Administrativo SICREDI - CAS 
Fonte: SICREDI (2002, p.31) 

A alta qualificação e profissionalismo de gestão do Banco Cooperativo Sicredi 

começa a aparecer, conforme é demonstrado no recorte do Relatório Anual do 

SICREDI de 2002 através da Figura 12, destacando a posição de baixo risco do 

BANSICREDI em seu segmento de atuação. 
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Figura 12 - Relatório Anual SICREDI 2002 
Fonte: SICREDI (2003, p.6) 

 

Em 2002, a Cooperativa Central de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos 

da Aliança Cooperativista do Estado de São Paulo - ALCRED Central-SP (atual 

Central Sicredi SP) e suas filiadas passaram a integrar o SICREDI. Assim, inicia a 

operação do SICREDI em São Paulo. Ainda neste ano, em 28 de dezembro, o 

cooperativismo de crédito comemorava o centenário da cooperativa de crédito de 

Nova Petrópolis, tendo sido inaugurado o monumento “A Força do Cooperativismo”, 

em Nova Petrópolis/RS. 

Em 25 de junho de 2003, o Conselho Monetário Nacional aprovou a 

Resolução n° 3.106, que permite a livre admissão de associados às cooperativas de 

crédito, sendo uma grande conquista para o cooperativismo de crédito nacional. A 

livre admissão significou, para o SICREDI, um novo direcionamento dos negócios, 

com uma atuação focada tanto nas necessidades do público urbano quanto do 

público rural, deixando de ser visto como uma instituição financeira ligada somente 

ao agronegócio, assumindo a imagem de uma organização capaz de atender 

qualquer pessoa, independentemente de sua localização geográfica ou atividade 

econômica. Até então, quase todas as cooperativas de crédito que integravam o 

SICREDI tinham sua origem no segmento agropecuário, pois foram constituídas na 

década de 1980, antes das mudanças na regulamentação. 

Esta Resolução permitiu a constituição de cooperativas de livre admissão de 

associados ou a transformação de cooperativas existentes em cooperativas de livre 

admissão de associados, de acordo com regras de capital e tamanho da população 

na cidade de atuação. 

Em junho de 2003, o SICREDI iniciou suas atividades em Santa Catarina. 

Ainda em 2003, no mês de dezembro, o BACEN publicou a Resolução 3.156 que 
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autorizou as cooperativas de crédito a contratarem correspondentes no país, nas 

mesmas condições das demais instituições financeiras. Outra conquista foi a 

Resolução 3.188, de 29 de março de 2004, que autorizou os bancos cooperativos a 

receberem depósitos de poupança rural, onde 65% destes recursos captados são 

obrigatoriamente repassados para crédito rural, permitindo assim atender outras 

demandas dos associados por crédito de custeio agrícola e pecuário, 

principalmente, com recursos captados de dentro do Sistema. 

Em 2005, o SICREDI constituiu a Administradora de Consórcios SICREDI 

Ltda., controlada pelo Banco Cooperativo Sicredi, dando continuidade à ampliação 

de serviços ofertados às cooperativas e aos associados. Nesse mesmo ano, o 

SICREDI inicia suas atividades nos estados de Goiás, Tocantins, Pará e Rondônia. 

Em 2006, o Banco Cooperativo Sicredi adquiriu as quotas de participação do 

BANCOOB na BC Card Ltda., passando a denominar-se Administradora de Cartões 

SICREDI Ltda., que desenvolveu um novo produto de cartão, com bandeira própria 

do SICREDI, além da bandeira Visa já em operação. Também neste ano, entrou em 

operação a Administradora de Consórcios, fundada no ano anterior. 

O crescimento demonstrado pelo SICREDI através de suas cooperativas 

culminou em uma grande conquista no ano de 2006. O SICREDI atingiu a marca de 

1 milhão de associados. Neste mesmo ano, o Banco Cooperativo Sicredi foi 

escolhido como o Melhor Banco Varejo Seletivo 2006, prêmio oferecido pela 

Riskbank. 

Com o crescimento das cooperativas, a medida que o Sistema era 

reconhecido pelo mercado financeiro, a expectativa em relação à atuação dos 

profissionais também aumentava. No que tange a preparação dos colaboradores e 

dirigentes junto às cooperativas, já era tradição no SICREDI a preocupação com o 

investimento nas pessoas. Por exemplo, nos últimos 03 anos (2008, 2009 e 2010) o 

SICREDI investiu em média mais de R$ 2 milhões anuais em programas de 

educação, formação e desenvolvimento de seus colaboradores. Agora, dado o 

avanço da organização, criação de empresas especializadas em produtos ou 

serviços, a forma de contornar isso foi através do desenvolvimento de um modelo 

próprio de capacitação profissional, o qual permitiu que o SICREDI preparasse seus 

colaboradores, de acordo com as demandas do mercado e em alinhamento com os 

princípios cooperativistas, preservando o diferencial competitivo do 

empreendimento. 
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A elaboração esta política de gestão de pessoas foi realizada a partir de 

amplo debate com as empresas integrantes do SICREDI, acolhendo suas 

contribuições e reivindicações. O modelo de gestão de pessoas incluía práticas que, 

à época, eram consideradas inovadoras no ambiente cooperativo, como a 

participação nos resultados, por exemplo. Esta validação é baseada na seguinte 

fala: 

Você acaba tendo ações e políticas com ações inovadoras, que de tempo 
em tempo necessitam ser evoluídas. Tempos atrás, 10 anos, nós criamos 
uma política de remuneração que premiasse o colaborador pela sua 
participação, produtividade, o PCS – Política de Cargos e Remuneração do 
SICREDI, sendo premiado, pela ABRH, inclusive. (Entrevistado 2). 
 

A padronização, também aplicada à gestão de pessoas, deixava claros os 

critérios para as remunerações, promoções, recrutamento e demais atividades. Em 

2010, o SICREDI contava com mais de 13 mil colaboradores, encontrando-se 

segundo o instituto de pesquisa Hay Group, entre os 10% de empresas que 

apresentam os melhores resultados de clima organizacional comparando-se ao 

mercado em geral (SICREDI, 2010). 

Antes de avançar na trajetória do SICREDI, é importante referenciarmos o 

assunto planejamento estratégico. Na sua trajetória, o SICREDI iniciou seu processo 

de formalização do planejamento estratégico com visão de médio e longo prazo em 

1995, realizando seu primeiro evento de planejamento em Imbé/RS, sucedido por 

Foz do Iguaçú/PR (1999), Porto Alegre/RS (2002), com ações para 3 anos.  

A partir de 2005, o planejamento passou a ser elaborado para cinco anos à 

frente. Desta forma, foram realizados os planejamentos do período de 2006-2010 e 

no último ano realizou-se o planejamento do período de 2011-2015, a partir de 

embasamento de pesquisa de mercado, junto aos associados e cooperativas, com o 

apoio das cooperativas, centrais e das organizações de terceiro nível (Banco, 

Confederação e Empresas ligadas), além do apoio de consultoria especializada. 

Dentro destes trabalhos de planejamento estratégico do SICREDI, foram 

sintetizados os sete diferenciais competitivos, enquanto entidade cooperativa: 

1. Relacionamento: no SICREDI, o associado é o dono do negócio. Por 

isso, as cooperativas buscam o envolvimento dos associados e participam 

ativamente da comunidade em que estão inseridas; 
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2. Instituição financeira da comunidade: as cooperativas de crédito retêm 

os recursos financeiros na sua área de atuação, em benefício dos 

associados e da comunidade; 

3. Ato Cooperativo: decorrente das relações entre o associado e a 

cooperativa, gera alto grau de competitividade. Por ser o associado dono e 

usuário do negócio, o Ato Cooperativo se diferencia das relações entre 

fornecedor e consumidor, com benefícios reconhecidos em lei; 

4. Modelo agregador de renda: em função da sua natureza cooperativa, da 

organização em Sistema e da forma como atuam no mercado, as 

cooperativas de crédito integrantes do SICREDI agregam renda para os 

seus associados e, indiretamente, para a comunidade. 

5. Autonomia das cooperativas: as cooperativas de crédito integrantes do 

SICREDI possuem um considerável grau de autonomia nas suas decisões 

no âmbito local e regional; 

6. Organização sistêmica: as cooperativas de crédito integrantes do 

SICREDI possuem uma marca cooperativa forte e contam com empresas 

especializadas e ganhos de escala em todos os níveis, que determinam o 

crescimento sustentado e a sua continuidade; 

7. Responsabilidade solidária: como integrantes do SICREDI, as 

cooperativas de crédito diminuem seus riscos e se fortalecem, contando 

com instrumentos que oferecem segurança e confiabilidade aos 

associados e à comunidade. 

Em 2007, através da Resolução 3.442 do BACEN, foi criada a Confederação 

Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, tem como objetivo buscar uma 

uniformidade na análise dos balanços das cooperativas de crédito. A CNAC é 

formada pelas três confederações das cooperativas de crédito ligadas ao Sistema 

OCB, SICREDI, SICOOB e UNICRED. 

Até aquele momento, desde a criação da SICREDI Serviços, mais tarde 

passando a denominar-se de Confederação SICREDI, o grande fórum de discussão 

e de defesa das decisões do SICREDI, ocorria através do Conselho de 

Administração, formado pelo presidente de cada uma das cinco Centrais Estaduais 

SICREDI, mais o presidente da Confederação e do Banco Cooperativo Sicredi. Este 

período, iniciado em 2000 até meados de 2008, permitiu grande evolução à 

organização, mas ao mesmo tempo, com o aumento da complexidade gerada pela 
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ampliação das áreas e empresas centralizadoras, principalmente nas duas principais 

empresas do SICREDI, Confederação e o Banco, demonstrava que o modelo de 

governança podia ser melhorado, haja visto que o pólo de maior discussão das 

decisões estava entre os dirigentes da Confederação e do Banco, quando a visão 

não se apresentava convergente, e desta forma, havia a necessidade do aumento 

da coordenação plena e da integridade da organização. 

Desta forma, havia espaço para aperfeiçoar esse modelo de governança, 

alavancando o Sicredi para um crescimento maior. Em 2007, a partir de estudo 

visando projetar a capacidade da estrutura financeira do Sistema para os próximos 

10 anos, foi identificada a necessidade de adequações mais significativas na 

estrutura organizacionais e de governança, principalmente em relação as empresas 

centralizadoras, a Confederação SICREDI e o Banco Cooperativo Sicredi e suas 

empresas controladas.  

 Após várias reuniões e debates envolvendo as Centrais SICREDI, as 

cooperativas, juntamente com a Confederação e o Banco Cooperativo Sicredi, para 

discutir qual seria o modelo a ser adotado ao SICREDI, foi aprovado em Assembléia 

Geral do SICREDI, em setembro de 2008, um novo modelo organizacional e de 

governança na organização. Nascia aí a holding Sicredi Participações – SicrediPar, 

além de um novo organograma organizacional unificando a gestão das empresas 

centralizadoras. 

 A constituição da SicrediPar ocorreu em 10 de outubro de 2008, sendo uma 

sociedade anônima, com controle acionário das cooperativas integrantes do 

Sistema, que transferiram o capital investido no Banco Cooperativo para a 

SicrediPar. Este modelo societário foi inspirado em experiências bem sucedidas na 

França e na Holanda, pioneiro no Brasil, o que demonstra a capacidade do SICREDI 

de inovar o cooperativismo de crédito brasileiro. 

 A SicrediPar nasceu com a missão de coordenar as decisões estratégicas do 

Sistema, oferecendo suporte para o processo de crescimento e expansão do 

SICREDI, de forma planejada e eficiente, habilitando o Sistema ao tratamento formal 

de conglomerado econômico (unificação de balanços), além de abrir a possibilidade 

de captação de novos recursos no mercado. A participação formal das cooperativas 

no processo decisório da SicrediPar passou a acontecer por intermédio do Conselho 

de Administração, encarregado do planejamento e do controle de todas as empresas 

de terceiro grau vinculadas ao Sistema. O Conselho é composto por 12 membros, 
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eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral de associados, com mandato unificado 

de três anos, com possibilidade de reeleição. Entre os membros do Conselho, estão 

os cinco presidentes das Centrais, cinco presidentes de cooperativas singulares e 

dois conselheiros externos, escolhidos em assembléias realizadas em cada Central.  

A Sicredi Participações conta com comitês de assessoramento, que apóiam o 

colegiado no processo decisório, apresentando análises técnicas a respeito de 

assuntos de sua competência. O seu estatuto estabelece que devem ser instituídos 

os seguintes comitês, em caráter permanente: estratégico e de acompanhamento; 

de riscos; auditoria, compliance e conduta; fundos garantidores e de remuneração. A 

SicrediPar possui um Conselho Fiscal, composto por três a cinco membros efetivos 

e igual número de suplentes, eleitos anualmente pela Assembléia Geral. Para 

ocupar o cargo de conselheiro fiscal é necessário ser diplomado em curso de nível 

superior, ou ter exercido a função de administrador de empresa ou de conselheiro 

fiscal por pelo menos três anos. 

A segunda etapa do processo de reestruturação do SICREDI envolveu 

modificações nos papéis desempenhados pela Confederação Sicredi e pelo Banco 

Cooperativo. A Confederação passou a atuar como uma prestadora de serviços, em 

tecnologia da informação e serviços centralizados, como processamento de 

informações, contábil, tributário e folha de pagamento; enquanto o Banco concentrou 

as responsabilidades pela proposição de políticas e estratégias.  

As atividades de execução e táticas das organizações de terceiro grau foram 

direcionadas para uma única Diretoria Executiva. Todas as empresas de terceiro 

grau passaram a responder a um único comando (Banco, Confederação, Empresas 

Ligadas), sem que nenhuma atividade fosse exercida em mais de uma organização. 

A partir destas premissas, ocorreu um processo de grande profissionalização do 

Sistema, com criação de unidades de negócio segregadas e específicas, separando 

a parte administrativa e operacional em uma diretoria eminentemente executiva, 

tendo os profissionais conforme sua especialidade, e deixando os conselheiros, 

aqueles que têm a legitimidade perante o Sistema, tomarem as decisões 

estratégicas do Sistema. 

Este novo modelo permitiu que o SICREDI fosse visto pelo mercado como um 

conglomerado financeiro, permitindo que possa apresentar os números de forma 

corporativa, e não mais por empresa do Sistema.  
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A partir da reestruturação do SICREDI, com o seu novo modelo societário, foi 

possível a realização de uma parceria estratégica inédita para o Cooperativismo 

Brasileiro. Assim, em 2010, o SICREDI firmou uma parceria com o Rabobank, um 

dos maiores sistemas de crédito cooperativo do mundo. O Rabo Financial 

Institutions Development (RD), braço de desenvolvimento do grupo holandês 

Rabobank, adquiriu 30% da participação acionária do Banco Cooperativo Sicredi. O 

capital do Banco, até então pertencia exclusivamente às cooperativas filiadas ao 

Sistema. Esta decisão é confirmada pelo seguinte relato: 

Em face às características similares do sistema cooperativo de crédito 
holandês e do SICREDI, chegamos a conclusão no final de 2008/9 que era 
possível a participação do Rabobank no Banco Cooperativo Sicredi. Este 
trabalho de desenvolveu-se durante o ano de 2009/10, culminando ao final 
do mesmo ano com a aprovação na participação de 30% do capital do 
Banco Cooperativo Sicredi pelo Rabobank (Entrevistado 1). 

 

O Rabobank Group, com sede em Utrecht, na Holanda, é o maior 

conglomerado financeiro do país, com 43% de participação de mercado nos 

depósitos e de 30% nos empréstimos. Atende metade da população holandesa, que 

é de aproximadamente 16 milhões de habitantes. Em volume de ativos, o Rabobank 

é o 29º banco do mundo e o único, entre os maiores, pontuado como AAA na 

classificação de risco pelas principais agências de rating. O Quadro 9 demonstra 

alguns dados comparativos entre o SICREDI e RABOBANK. 

SICREDI RABOBANK 
 1,7 milhão de associados e 80 mil clientes 1,8 milhão de associados e 9,5 milhões de clientes 

Mais de 1.150 pontos de atendimento no Brasil 1.112 pontos de atendimento, sendo 14 no Brasil 

120 cooperativas de crédito 153 cooperativas de crédito 

Mais de R$ 300 milhões em Sobras em 2010 Mais de € 2,7 bilhões de resultado em 2010 

Quadro 9 - Dados comparativos entre SICREDI e RABOBANK 
Fonte: Adaptado de SICREDI (2010, 8. p.24)  

A parceria irá trazer vantagens tanto para o Rabobank quanto para o Sicredi. 

O banco holandês já atuava no Brasil há 20 anos, com 14 agências próprias, 

distribuídas em 8 Estados. Permitirá a ampliação de produtos aos associados do 

SICREDI, bem como viabilizar maior captação de recursos e possibilidade de oferta 

de outros produtos, como crédito imobiliário e atendimento para grandes produtores. 

Apesar de toda a evolução da organização SICREDI, sempre muito 

empreendedora, inovadora, atuante na busca da resolução de seus obstáculos, a 

organização tem muito clara a necessidade de manter a sua essência: ‘Ser 

Cooperativa’. À medida que as cooperativas de crédito do SICREDI cresceram e 
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ampliaram a quantidade de associados, tendo a partir de 2003 a possibilidade de 

livre admissão de sócios, onde qualquer pessoa pode se associar à uma cooperativa 

de crédito, o desafio de manter a conscientização do quadro de associados e o 

entendimento sobre as sociedades cooperativas se tornou maior. 

A medida que é possível realizar qualquer operação financeira de forma 

virtual, muitos associados deixaram para trás o hábito de freqüentar a cooperativa, 

também por uma questão de diminuição de custos operacionais da própria 

cooperativa, diminuindo assim a proximidade com as pessoas que fazem parte do 

empreendimento. Essas mudanças fizeram com que o senso de responsabilidade 

diante do negócio diminuísse, quando comparada com o passado, tempo em que as 

cooperativas tinham uma atuação mais restrita. 

Esse cenário reforçou a necessidade de restabelecer os vínculos entre os 

associados e suas cooperativas, visando resgatar e recuperar a noção de que, como 

associado e dono, as pessoas têm direitos, deveres e responsabilidades em relação 

ao negócio. Esta percepção foi confirmada, quando em 2003, o SICREDI 

encomendou uma pesquisa de opinião pública, para avaliar a percepção, o 

conhecimento e a participação dos associados em relação à cooperativa de crédito e 

sua administração, conforme destaca SICREDI (2010, 8). Numa amostra de 1.150 

Entrevistados, nos estados do RS, PR, MT, MS e SP, em média 85,4% dos 

associados identificavam o SICREDI como um sistema bancário e que apenas 18% 

disseram que participam das reuniões e assembléias, demonstrando que o principal 

diferencial da instituição, que é ‘ser cooperativa’, não era perceptível junto ao seu 

público. Se voltarmos para a década de 1990, a participação dos associados era 

superior a 25 a 30%, em média. 

Mesmo com a existência de programa iniciado na década de 1990 

denominado de ‘Organização do Quadro Social (OQS)’, que trabalhava o vinculo 

entre as cooperativas e seus associados, coordenado pelas Centrais e 

Cooperativas, a organização definiu a necessidade da criação de uma nova 

instituição, dedicada à preservação do diferencial ser cooperativa, como afirma o 

Entrevistado 1: 

Começou a ser percebido pelos dirigentes, que os mecanismos utilizados 
para competir neste setor estão sendo os mesmos utilizados pelos bancos, 
deixando de lado o trabalho difícil de reportar à sociedade a natureza 
societária do Sistema, que é ser cooperativa. Neste momento foi decido 
constituir a Fundação SICREDI, que tem por objetivo principal a 
manutenção e estruturação, em termos de planejamento e não de 
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execução, da essência do nosso empreendimento, que são as sociedades 
cooperativas. 
 

Desta forma, em 2005 é constituída a Fundação SICREDI. A partir de grupo 

de apoio formado por representantes das cinco Centrais, foi rediscutido o modelo de 

organização do quadro social, de forma que este novo modelo pudesse melhorar a 

forma como o associado se relaciona com a sua cooperativa. Este trabalho resultou 

na formatação dos dois programas ‘Crescer’ e ‘Pertencer’, alinhado com a 

publicação do BACEN (2009), intitulado Governança Cooperativa.  

Além destes programas, a Fundação também cuida de outro programa do 

SICREDI, chamado de ‘A união faz a vida’, voltado ao fortalecimento da cultura 

cooperativista e empreendedora na sociedade, garantindo a perenidade do Sistema 

através da educação em escolas de ensino fundamental, com disciplinas que 

ensinam as crianças e adolescentes sobre este tema, por meio de parcerias com as 

secretarias de educação dos municípios, apoiados por assessoria pedagógica de 

universidades ou outras instituições especializadas. O mascote deste programa é a 

abelha, símbolo de cooperação e trabalho. 

O programa Crescer foi criado para qualificar a participação dos associados 

na gestão e no desenvolvimento das cooperativas, ensinando como é essa 

empresa, o que eles tem que decidir, o que é ser dono, além de preparar os 

associados para futuras lideranças na cooperativa e no sistema, demonstrando a 

preocupação do Sistema com a sucessão nas cooperativas. O material produzido 

busca através de recursos de multimídia, áudio, vídeos e impressos, demonstrar 

vivências dos próprios associados, com exemplos reais, transmitindo o 

conhecimento sobre a atuação das cooperativas de crédito, funcionamento, 

processo assemblear e exercício efetivo do papel dos associados. Para que os 

associados possam desempenhar funções ou cargos estatutários na cooperativa 

(conselho, diretorias), necessita antes concluir a sua formação, participando do 

Programa Crescer. 

O Pertencer modifica a forma como os associados participam do Processo 

Assemblear de sua cooperativa. O quadro social é organizado em núcleos, 

representados por coordenadores. Todas as cooperativas com mais de três mil 

associados do SICREDI realizaram adequações nos seus estatutos, incluindo o 

Pertencer em suas atividades. Na prática, através deste novo programa foi possível 
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ampliar a participação dos associados, que têm a oportunidade de votar em núcleos. 

O Quadro 10, demonstra estes conceitos utilizados no programa Pertencer. 

Conceito Descrição 
Associado pessoa integrante de uma cooperativa de crédito, que possui 

interesse econômico comum com os demais associados. 
Coordenador de núcleo é a pessoa eleita por um grupo predeterminado de associados, 

encarregada de representá-lo nas assembléias gerais e proporcionar 
debate das questões próprias relativas à gestão e ao 
desenvolvimento da cooperativa.  

Núcleo é o agrupamento de associados, a fim de proporcionar sua 
participação no processo de gestão e desenvolvimento da 
cooperativa. 

Quadro 10 - Conceitos do Programa Pertencer 
Fonte: Adaptado de SICREDI(2011, 8. p.22) 

Os assuntos da cooperativa, que são objeto de votação, são discutidos e 

votados em cada grupo (núcleo), estabelecido pela própria cooperativa, por regiões 

e proximidades dos associados. Na assembléia geral, os coordenadores, 

representando os associados de seu núcleo, votam, ratificando a decisão das bases. 

A necessidade e importância deste novo processo é confirmada pelo Entrevistado 2: 

[...] Imagine, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, cooperativas que tem 
mais de 100.000 associados. Como é que você vai dizer que os associados 
participam efetivamente do processo decisório das cooperativas, se a gente 
não tem um mecanismo, um processo que garanta isso. Eu não posso 
pensar que uma cooperativa que tem 100.000 associados vai reunir todos 
num evento pra decidir as questões estratégicas da cooperativa. Primeiro 
lugar, por que é impossível, você não tem nem lugar, mesmo que fosse um 
estádio de futebol. Segundo, como é que as pessoas vão se manifestar, dar 
a sua opinião. Assim, temos que se utilizar deste processo de 
representatividade autêntica, com núcleos, delegados de núcleos, por 
delegação em assembléia. Fazer com que isso funcione, porque isso vai 
fazer com que tenhamos a garantia da perpetuidade e sustentabilidade do 
sistema. 
 

 Em 2010, o Programa foi implantando efetivamente em sete cooperativas, nos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul. O objetivo da organização é até 2013, implantar o Programa Pertencer em 

todas as cooperativas com mais de 3 mil associados. 

Este é o SICREDI, formado por 119 cooperativas de crédito, mais de 1.150 

pontos de atendimento, onde os mais de 1,755 milhão de associados contam com 

um amplo portfólio de produtos e serviços financeiros: linhas de crédito, cartões, 

seguros, previdência, consórcios, investimentos, cobrança, convênios e câmbio, 

tornando-se cada vez, através das cooperativas de crédito, mais um instrumento de 

organização econômica da sociedade, como menciona o seu presidente executivo, 

Ademar Schardong. 
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A Tabela 5 e as Figuras 13, 14 e 15 mostram alguns números que 

demonstram este crescimento e evolução do SICREDI, neste período de 15 anos: 

Tabela 5 – Demonstrativo Consolidado das Cooperativas de Crédito do SICREDI (Em Mil R$) 

Ano Cooperativas Total UA´s % Associados % Patrimônio  % 
1996 55 210 -        122.315  4,8%                57.506  15,4% 

1997* 76 370 76,2%        170.721  39,6%                97.707  69,9% 
1998** 100 432 16,8%        216.855  27,0%              153.667  57,3% 

1999 102 517 19,7%        281.742  29,9%              200.441  30,4% 
2000 107 615 19,0%        367.233  30,3%              254.403  26,9% 
2001 107 692 12,5%        471.406  28,4%              338.390  33,0% 

2002*** 128 774 11,8%        592.978  25,8%              465.168  37,5% 
2003 129 818 5,7%        718.285  21,1%              623.095  34,0% 
2004 132 855 4,5%        852.261  18,7%              808.948  29,8% 
2005 130 890 4,1%        959.531  12,6%              999.384  23,5% 
2006 127 904 1,6%     1.097.300  14,4%           1.142.894  14,4% 
2007 130 938 3,8%     1.264.193  15,2%           1.453.934  27,2% 
2008 130 1076 14,7%     1.444.832  14,3%           1.878.618  29,2% 
2009 128 1109 3,1%     1.562.110  8,1%           2.226.225  18,5% 
2010 119 1158 4,4%     1.755.839  12,4%           2.755.033  23,8% 

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos vários relatórios do SICREDI 
* Dados consolidados do RS + PR; ** Entrada dos Estados de MT e MS; *** Entrada do Estado de SP 

 

 
Figura 13 – Evolução do Número Total de Unidades de Atendimento do SICREDI 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos vários relatórios do SICREDI 

 

 
Figura 14 – Evolução do Número de Associados do SICREDI 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos vários relatórios do SICREDI 
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Figura 15 – Evolução do Patrimônio das Cooperativas do SICREDI 
Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos vários relatórios do SICREDI 

Os dados demonstrados na Tabela 5 consolidam as informações, de acordo 

com a unificação das centrais ao SICREDI, a partir de 1996 até 2010. É possível 

constatar que o crescimento de pontos de atendimento, associados e patrimônio das 

cooperativas é crescente, mesmo que a quantidade de cooperativas tenha oscilado 

e diminuído. Esta diminuição está ligada há um trabalho muito forte realizado pelas 

Centrais em tornar as cooperativas cada vez mais robustas e fortes, através de 

fusões e incorporações, uma vez que o patrimônio líquido de cada cooperativa 

determina o seu limite operacional, que envolve concessão de crédito, e por 

conseguinte, determinará a capacidade de possibilitar um maior atendimento às 

necessidades dos associados nas comunidades onde atua. 

 

4.2 FASE DE ANÁLISE 

 

A análise do presente trabalho está dividida com base no modelo proposto 

por Fleck (2009), descrito no capítulo de Revisão de Literatura. O modelo propõe os 

desafios a serem enfrentados pelas organizações, os quais foram analisados em 

duas diferentes fases descritas no histórico da organização: fase I de 1980 a 1995, e 

a fase II, de 1996 a 2010. 

4.2.1 Análise da Fase I - Reorganização e estruturação normativa (1980 a 1995) 

 

Esta primeira fase da organização é caracterizada pelo espírito 

empreendedor, persistência, da incessante busca pela estruturação da organização 

e da adequação do arcabouço jurídico e legal junto ao Governo e BACEN, a fim de 
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equiparar as cooperativas de crédito no mercado financeiro nacional até o marco da 

constituição do primeiro Banco Cooperativo Brasileiro.  

Com base nestas características vividas nessa fase, serão analisados os 

desafios propostos por Fleck (2009), identificados no estudo desta organização. 

Para uma melhor compreensão e identificação da análise, estes desafios foram 

divididos em subtópicos, relacionando o referencial teórico aos dados coletados, 

seguindo a estrutura de análise proposta por Mota (2010). 

 

4.2.1.1 Empreendedorismo 

Este desafio está relacionado à capacidade da organização expandir-se como 

destaca Penrose (2006), e em desenvolver a vontade de se expandir continuamente, 

buscando um crescimento contínuo, destacado por Fleck (2009).  

Visa demonstrar como a organização busca a expansão através de novas 

possibilidades e como cria valor. Este comportamento pode ser identificado nas 

seguintes dimensões: ambição, versatilidade (imaginação e visão), expansão, 

capacidade de levantar recursos humanos ou financeiros, e julgamento em relação 

ao risco. A maneira como trabalha em cada uma destas características (dimensões), 

é que irão explicar se a organização apresenta alcance elevado ou não satisfatório, 

no comportamento das mesmas.  

Considerando as dimensões gerais deste desafio, o Quadro 11 busca 

destacar as dimensões que apresentam respostas a propensão à autoperpetuação. 

As características identificadas neste desafio são descritas a seguir. 

Dimensão 

  Baixo nível de ambição  Ambição � 
  Mais do mesmo Versatilidade (Imaginação/Visão) � 
 Estagnação/Retração Expansão � 
  Falha na capacidade de levantar recursos Capacidade de levantar recursos � 
  Descuido com riscos evitáveis Julgamento em relação ao risco � 
Quadro 11 - Pólos do Desafio do Empreendedorismo 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

O empreendedorismo foi uma das características muito presente nos vários 

momentos desta primeira fase, onde os seus grandes líderes souberam atuar com 

grande dinamismo, em especial, o Sr. Mário Kruel Guimarães, Sr. Ademar 

Schardong e o Sr. Alcenor Pagnussatt.  
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No sentido da permanente energia e vontade de crescer e reagir ao cenário 

que as cooperativas se encontram no início da década de 1980, a ambição, foi o 

grande guia por muito tempo das ações do SICREDI, através da busca permanente 

de organização e de conquista de espaço na sociedade, tanto junto às entidades 

governamentais, quanto aos clientes do mercado financeiro, ou seja, aos 

associados. Este aspecto é identificado, através do seguinte relato: 

Foi a partir de 1988, que o governo através do BACEN, passou a regular o 
funcionamento das cooperativas de crédito. Iniciava ali o processo de 
desenvolvimento destas cooperativas. Pressupostos: 1. desenvolver na 
sociedade uma mentalidade empreendedora; 2. utilizar recursos que eram 
muitos escassos das comunidades em prol da própria comunidade; 3. Servir 
de amparo para a distribuição, especialmente do crédito rural, aos 
pequenos produtores rurais daquela época; 4. Como foco estratégico, 
deveriam atuar como instrumento organização econômica da sociedade, a 
luz do que foi visto nos países desenvolvidos (Entrevistado 1). 
 

 Esta vontade de superar barreiras, acreditar num ideal, foi essencial para esta 

fase. A necessidade constante de convencimento junto as entidades 

governamentais e regulatórias foi muito forte e necessária, para levar até os 

mesmos as reivindicações do movimento cooperativista de crédito, que não buscava 

ajuda ou subsídios, mas sim igualdade de competição e funcionamento no mercado 

financeiro nacional, através da modificação das normas que regulavam as 

cooperativas de crédito, permitindo a criação de um sistema de crédito cooperativo.  

 A versatilidade, em parceria com uma mente visionária e com imaginação de 

futuro, sempre esteve presente nos grandes líderes do SICREDI, desde a sua 

reorganização até as conquistas posteriores, e foi fundamental para montar a 

estrutura necessária a organização, permitindo ofertar produtos e serviços de acordo 

com a sua necessidade e cenário existente. Esta visão pode ser percebida através 

das seguintes falas: 

Onde havia uma cooperativa agropecuária associada à FECOAGRO, 
FECOTRIGO na época, ela mobilizou as pessoas para retomar o 
cooperativismo de crédito como uma forma de organização econômica 
(Depoimento 12). 
 
A idéia original era criar um único banco cooperativo nacional, mas como o 
nosso país é continental, diversas culturas, e devido às dificuldades de se 
definir o modelo ideal, e como o SICREDI tinha uma necessidade mais 
premente, devido um convênio com alto custo com o BB, foi constituído o 
Banco Cooperativo Sicredi (Entrevistado 2). 
 

 Nesta primeira fase da organização, foi essencial a capacidade em buscar 

alternativas para permitir a expansão do seu crescimento, como foi identificado na 

constituição de várias cooperativas de crédito, como afirma o Entrevistado 1: 
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O objetivo primeiro desta central era de reunir as 09 cooperativas 
remanescentes e constituir em cada uma das cooperativas agropecuárias 
do estado mais uma cooperativa de crédito. 
 

O movimento de organização das cooperativas através de central estadual, 

permitiu que as mesmas tivessem um guia, uma organização que buscasse 

promover a capacitação e profissionalização das cooperativas, com padrões, 

procedimentos, controles, regulamentos, essenciais para permitir a conquista de 

novos associados e de produtos, que foram surgindo através das conquistas que o 

cooperativismo de crédito ia alcançando a cada ano, a partir do art. 192 da 

Constituição Federal e a da padronização da marca, como é afirmado pelo relato: 

As cooperativas de crédito do RS se reuniram, e por uma questão de 
imagem, de ter absorvido a questão de gestão sistêmica, num evento 
histórico, em Santa Maria, na Boca do Monte, os dirigentes das 
cooperativas aprovam a eliminação por completo das designações próprias 
de cada cooperativa, unificando toda a denominação para SICREDI 
(Depoimento 1). 
 

   A capacidade de levantar recursos foi extremamente importante para 

permitir a reorganização das cooperativas de crédito, bem como possibilitar o 

desenvolvimento e crescimento das mesmas, como pode ser identificada nos 

seguintes relatos:  

A FECOTRIGO deu todo o apoio para o início do funcionamento da 
COCECRER – RS, dando salas de trabalho. O objetivo era montar um 
sistema de cooperativas robusto, aos moldes do modelo Alemão, Francês, 
Dinamarquês (Depoimento 11).   
 
Com o fechamento do BNCC, alguns ex colaboradores se engajaram para a 
constituição de novas cooperativas de crédito. Nesta época, foram 
constituídas 09 cooperativas, e a partir disso, foi criada a Central, que 
pudesse coordenar os trabalhos destas cooperativas (Depoimento 3). 
 

 As citações descrevem momentos que ilustram o grau de dificuldade 

existente, mas também o grau de comprometimento e ambição dos dirigentes em 

superar as dificuldades, buscando alternativas para a continuidade e 

sustentabilidade da organização, buscando o seu crescimento contínuo. 

 O modelo proposto por Fleck (2009) analisa os desafios que as organizações 

irão enfrentar e que determinarão, ou não, o seu sucesso organizacional de longo 

prazo, ou seja, a autoperpetuação ou a autodestruição. Ao analisar desafio 

empreendedorismo, as características que conduzem ao pólo negativo demonstram 

características contrárias a ambição, visão e incluem o descuido com riscos. Desta 

forma, quanto ao julgamento em relação ao risco considera-se que a organização 
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sempre buscou enfrentar os desafios de forma bastante empreendedora, com base 

na visão de futuro e na perpetuidade da organização e de seus princípios e 

doutrinas. Esta preocupação sempre esteve em mente pelos líderes da organização, 

demonstrado através de ações que buscassem a continuidade do SICREDI, como 

identificado na rápida ação da COCECRER RS com a implementação de plano de 

emergência em 1986, e quando a partir de 1992, a organização precisou tomar a 

decisão de ser realmente um instrumento de organização econômica da sociedade, 

ou seja, as cooperativas de crédito do SICREDI passarem a assumir um papel de 

protagonistas, na busca da constituição de um Banco Cooperativo próprio, sem se 

tornar um braço operacional do Banco do Brasil, como é evidenciado:  

Neste momento nascia uma das principais encruzilhadas para o movimento: 
efetivamente tornar-se um braço operacional do BB ou afirmar de que 
Estado brasileiro passaria a ser um Estado de livre comércio, democrático, 
o Estado com papel de regulação e menos de operação, e as empresas, 
dentre elas as sociedades cooperativas, seriam instrumento para isso. 
(Depoimento 1). 
 

O Quadro 12 apresenta exemplos das dimensões do desafio do 

empreendedorismo identificadas nesta fase da organização. 

Dimensão Fonte Acontecimento 
Versatilidade Entrevistado 1 O objetivo primeiro desta central era de reunir as 09 cooperativas 

remanescentes e constituir em cada uma das cooperativas 
agropecuárias do estado mais uma cooperativa de crédito. 

Capacidade 
de levantar 
recursos 

Depoimento 11 A FECOTRIGO deu todo o apoio para o início do funcionamento da 
COCECRER – RS, dando salas de trabalho. O objetivo era montar 
um sistema de cooperativas robusto, aos moldes do modelo Alemão, 
Francês, Dinamarquês. 

Ambição Entrevistado 1 Foi a partir de 1988, que o governo através do BACEN, passou a 
regular o funcionamento das cooperativas de crédito. Pressupostos: 
1. desenvolver na sociedade uma mentalidade empreendedora; 2. 
utilizar recursos que eram muitos escassos das comunidades em 
prol da própria comunidade; 3. Servir de amparo para a distribuição, 
especialmente do crédito rural, aos pequenos produtores rurais 
daquela época; 4. Como foco estratégico, deveriam atuar como 
instrumento organização econômica da sociedade, a luz do que foi 
visto nos países desenvolvidos. 

Julgamento 
em relação ao 
risco 

Depoimento 1 Neste momento nascia uma das principais encruzilhadas para o 
movimento: efetivamente tornar-se um braço operacional do BB ou 
afirmar de que Estado brasileiro passaria a ser um Estado de livre 
comércio, democrático, o Estado com papel de regulação e menos 
de operação, e as empresas, dentre elas as sociedades 
cooperativas, seriam instrumento para isso. 

Expansão Depoimento 1 As cooperativas de crédito do RS se reuniram, e por uma questão de 
imagem, de ter absorvido a questão de gestão sistêmica, num 
evento histórico, em Santa Maria, na Boca do Monte, os dirigentes 
das cooperativas aprovam a eliminação por completo das 
designações próprias de cada cooperativa, unificando toda a 
denominação para SICREDI. 

Quadro 12 - Dimensões do Empreendedorismo (situações identificadas) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Percebe-se que o SICREDI conseguiu, nesta fase, responder de forma 

eficiente as dimensões descritas no desafio do empreendedorismo, sendo 

identificados vestígios de: ambição, versatilidade, contemplando imaginação e visão, 

expansão, capacidade de levantar recursos e julgamento em relação ao risco. 

Ao analisar o cenário inicial, de reorganização das cooperativas, que estavam 

desarticuladas, sem apoio e coordenação, a partir do momento em que houve a 

liderança do Sr. Mário Kruel Guimarães a frente do movimento, mostrando aos 

presidentes das cooperativas remanescentes, qual era a visão de futuro, e que a 

constituição da central estadual vinha para ajudá-las, a união de forças em busca de 

um ideal de organização e de independência futura se sobressaiu perante todas as 

dificuldades enfrentadas, durante estes 15 anos. Em vários momentos, como foi 

relatado na trajetória histórica da fase I, as cooperativas foram colocadas a prova, 

mas com muita força de vontade, empreendedorismo e fidelização a uma causa, 

souberam superar todas as dificuldades. 

 

4.2.1.2 Navegação no Ambiente Dinâmico 

A principal preocupação deste desafio é a captura de valor (i) e a legitimidade 

organizacional (ii), que está associado ao sucesso da interação com múltiplas partes 

interessadas da organização (stakeholders) no seu ambiente (FLECK, 2009).  

Os pólos que caracterizam este desafio estão relacionados desde o 

inadequado uso de estratégias até o uso oportuno das mesmas (manipulação, 

defesa, enfrentamento, submissão, compromisso), que permitam a organização 

atuar de forma ativa ou passiva em relação aos seus stakeholders. 

O Quadro 13 exibe as informações que caracterizam a forma na qual a 

organização enfrenta os desafios desta dimensão entre os pólos. Na análise de cada 

desafio identificado na organização, serão destacados os stakeholders envolvidos, 

visando a compreensão das suas relações. Nesta fase, a organização apresentou 

uma boa navegação, sendo ativa na capacidade de captura de valor, no uso de 

estratégia de navegação adequada, na legitimidade e no monitoramento, este 

apresentando dimensão nos dois pólos, será visto a seguir. 
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Dimensão 

  Falha da capacidade de captura de valor Capacidade de captura de valor � 
  Uso de estratégia de navegação 

inadequada 
Uso da estratégia de navegação 

adequada 
� 

  Ausência de legitimidade Legitimidade � 
� Monitoramento deficiente Bom Monitoramento � 

Quadro 13 - Pólos de Navegação no Ambiente Dinâmico 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A navegação no ambiente dinâmico foi sem dúvida um dos grandes desafios 

superados, extremamente importante para permitir as grandes conquistas do 

cooperativismo de crédito e do SICREDI com relação as adequações normativas e 

legais, face o cenário de restrições impostas pela Lei 4.595, que vigora desde 1964 

e continuava no início da década de 1980. Destacam-se como grandes apoiadores e 

responsáveis pela superação deste desafio a liderança do Sr. Mário Kruel 

Guimarães, Sr. Ademar Schardong e o grande apoio dado pelo Sr. Roberto 

Rodrigues, através da OCB.  

Ao analisar esta fase, sob o prisma da capacidade de captura de valor, 

destaca-se três grandes momentos: a reorganização das cooperativas de crédito, 

através da criação de centrais estaduais que viriam estruturar a base das 

cooperativas; a confiança numa causa, numa entidade que as pessoas eram as 

donas, não apenas usuárias, onde eram ouvidas e tinham suas necessidades 

básicas, naquele momento inicial, atendidas, ou seja, as cooperativas de crédito; e  

a padronização da marca única, visando ganho de escala, visibilidade de 

organização sistêmica, padronização de processos e produtos, que confirmam a 

capacidade da organização em demonstrar-se como a melhor opção para o seu 

cliente, pela qualidade de serviço ou custo benefício (FLECK, 2009). Como é 

confirmado através dos relatos: 

[...] a primeira reunião realizada com os presidentes das 09 cooperativas 
remanescentes foi muito difícil, dada a dificuldade daquele momento e em 
acreditar que a criação da central iria realmente ajudá-los (Depoimento 3).  
 
Em 1980, era um período onde quase não havia produtos, era muito mais 
acreditando numa causa, do que como um benefício direto. Teve momentos 
muito difíceis para as Cooperativas. Um dos principais foi o plano cruzado, 
na década de 80, impactando principalmente na estrutura de custos. Outro 
momento foi o fechamento do BNCC, que representava o acesso ao 
mercado financeiro, compensação de cheques, reserva bancária 
(Entrevistado 2). 
 
A decisão da padronização da marca foi absolutamente acertada. Hoje 
todos, dirigentes, colaboradores e associados tem orgulho da marca. Uma 
marca forte serve como um guia, um norteador para os dirigentes 
(Depoimento 2).  
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Nessa fase I e neste desafio superado, os envolvidos identificados foram as 

cooperativas, os associados, FECOTRIGO e a COCECRER-RS. 

 A cada degrau superado pelas cooperativas de crédito, através de suas 

lideranças, fazia aumentar a confiança dos dirigentes e das cooperativas que a 

busca por um Sistema de Crédito Cooperativo estava se aproximando. O uso da 

estratégia de navegação adequada foi colocada a prova em vários momentos na 

trajetória do SICREDI, principalmente na década de 1980 e meados da década de 

1990. Primeiramente em buscar o convencimento junto às entidades 

governamentais e ao Banco Central para a criação da Central no Rio Grande do Sul, 

a COCECRER-RS, conquista realizada pelo transito e persistência do Sr. Mário 

Kruel Guimarães, como confirmada pelo Depoimento 1: 

Após muita insistência e muita relutância do Banco Central, mas com a 
força da FECOTRIGO mais o relacionamento pessoal do Mário Guimarães 
junto ao Governo e especialmente dentro do Banco Central, esta Central foi 
aprovada. 
 

Depois, quando da constituição da Assembléia Constituinte, liderado pela 

OCB, através do Sr. Roberto Rodrigues, e de Ademar Schardong, presidente da 

COCECRER-RS na época, além do apoio de todas as áreas do cooperativismo de 

crédito brasileiro, conseguiram a aprovação das cinco propostas do cooperativismo 

de crédito, em especial a inclusão das cooperativas no sistema financeiro nacional, 

através do art. 192 na Constituição Federal de 1988. Esse momento pode ser 

resumido pela seguinte fala: 

1.200 pessoas estavam defendendo a tese do cooperativismo de crédito no 
congresso no dia que foram votadas as 05 propostas, a partir de forte 
articulação realizada pelo movimento em todas as áreas e representantes 
do governo (Depoimento 13). 
 

 E por fim, a grande conquista da década de 1990, originária a partir de 

estudos baseados nos principais modelos europeus, com apoio da DGRV – 

Confederação Alemã das Cooperativas, e do trabalho de convencimento junto ao 

BACEN, realizado através da influência política da OCB, através do Sr. Roberto 

Rodrigues, pelas lideranças do SICREDI e de outras entidades representativas das 

cooperativas de crédito no país, para permitir a constituição de Bancos Cooperativos 

com o controle societário das cooperativas de crédito. Relacionado com este desafio 

superado, os principais stakeholders envolvidos foram o Governo, o Banco Central e 

a OCB.  
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Cumprindo o papel de ser uma instituição da comunidade, fazendo com que 

os recursos investidos na cooperativa sejam colocados à disposição dos associados,  

como um instrumento de organização econômica da sociedade, as cooperativas de 

crédito tiveram a sua grande confirmação da legitimidade através da promulgação 

da Constituição de 1988, com o art. 192, onde foram equiparadas como instituição 

financeira. Se efetivava aí, a possibilidade de atingir a autonomia operacional 

almejada desde as origens do movimento no Brasil. Os entraves impostos pela lei 

4.595, em 1964, caíam por terra.  Um momento que demonstrou o comprometimento 

e legitimidade dos associados com as cooperativas foi o seguinte: 

Este momento só foi superado justamente pelo comprometimento que havia 
dos associados das cooperativas com o empreendimento cooperativo. Os 
associados se sujeitavam ao fato da extinção do BNCC e dos seus cheques 
serem comprados pela cooperativa de crédito, mas continuavam firme com 
a cooperativa. (Depoimento 12). 
 

Neste desafio, os principais stakeholders foram o governo, as cooperativas e 

seus associados.  

O monitoramento neste ambiente pode ser percebido nas ações realizadas 

pela organização e pelo movimento do cooperativismo de crédito nas suas principias 

conquistas normativas e estruturais, já destacadas anteriormente, que são: 

equiparação como instituição financeira, através do art. 192 da constituição federal; 

com a extinção do BNCC, mesmo com a realização de convênio com o Banco do 

Brasil para este realizar a compensação de cheques e outros papéis, elaborou 

projeto com apoio da DGRV, OCB e outras entidades, e buscou o convencimento 

pela constituição de um Banco Cooperativo próprio; e a institucionalização de uma 

marca única a todas as cooperativas do Rio Grande do Sul, demonstram que a 

organização estava atenta às situações vividas e mudanças de mercado. Os pontos 

que demonstram um monitoramento deficiente são demonstrados pelas seguintes 

situações: dificuldade inicial de coordenação na constituição e desenvolvimento de 

cooperativas de crédito nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; a 

segregação de iniciativas na constituição de um Banco Cooperativo, fato que 

culminou na criação de dois bancos no país.  Neste desafio superado, os principais 

stakeholders envolvidos foram o Governo, o Banco Central, as Centrais Estaduais, 

as Cooperativas e os associados.  

O Quadro 14 condensa todas as dimensões do desafio navegação no 

ambiente dinâmico, com exemplos de cada uma destas dimensões. 
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Dimensão Fonte Acontecimento 
Uso da 
estratégia de 
navegação 
adequada 

Depoimento 1 Após muita insistência e muita relutância do Banco Central, mas com 
a força da FECOTRIGO mais o relacionamento pessoal do Mário 
Guimarães junto ao Governo e especialmente dentro do Banco 
Central, esta Central foi aprovada. 

Monitoramento 
deficiente 

SICREDI, 2010. 
3. p.23. 

Havia certo despreparo para a condução dos novos 
empreendimentos (cooperativas de crédito), sem a preparação e 
antecipação de planejamento adequado. A gente se deparou com as 
responsabilidades que se tinha sobre esse empreendimento, com o 
desconhecimento das pessoas que iriam tocar aquele negócio e falta 
de conhecimento de legislação, logo no início do funcionamento de 
cooperativas de crédito no MS. 

Legitimidade Depoimento 12 Este momento só foi superado justamente pelo comprometimento 
que havia dos associados das cooperativas com o empreendimento 
cooperativo. Os associados se sujeitavam ao fato da extinção do 
BNCC e dos seus cheques serem comprados pela cooperativa de 
crédito, mas continuavam firme com a cooperativa. 

Bom 
monitoramento 

SICREDI, 2010. 
4. p.14. 

A DGRV - Confederação Alemã das Cooperativas, promoveu com 
apoio financeiro e operacional, a aproximação das cooperativas com 
as autoridades monetárias nacionais, em especial do BACEN, 
amparando estudos sobre as principais experiências de outros 
países, promovendo viagens, inclusive. 

Capacidade 
de captura de 
valor 

Depoimento 2 A decisão da padronização da marca foi absolutamente acertada. 
Hoje todos, dirigentes, colaboradores e associados tem orgulho da 
marca. Uma marca forte serve como um guia, um norteador para os 
dirigentes. 

Quadro 14 - Dimensões de Navegação no Ambiente Dinâmico  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Nesta fase, identificou-se que o SICREDI demonstrou boa atuação nas 

dimensões de navegação no ambiente dinâmico, dada as conquistas e bons 

relacionamentos que obteve junto aos principais stakeholders que interagem com a 

organização, sendo identificados vestígios de: uso de estratégias de navegação, 

captura de valor, legitimidade e de forma parcial, o monitoramento. 

 

4.2.1.3 Gerenciamento da Diversidade 

Este desafio, como menciona Fleck (2009), está relacionado com a 

manutenção da integridade da empresa e como ela trabalha o aumento da 

diversidade de experiências, a partir do momento que expande seus produtos, 

amplia a atuação para outros mercados, havendo aumento dos recursos e de novas 

tecnologias. O gerenciamento da diversidade indica o quanto a organização trabalha 

os conflitos e rivalidades dentro da organização, caracterizado pelos pólos de 

fragmentação e integração. 

As dimensões do desafio de gerenciamento da diversidade correspondem a: 

relacionamento de integração, capacidade de coordenação e compartilhamento e 

intercâmbio. É demonstrado através do Quadro 15 as informações que demonstram 
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a forma na qual a organização enfrenta os desafio desta dimensão entre os pólos. 

Nesta fase, a organização demonstrou características adequadas visando a sua 

autoperpetuação organizacional, através de plena capacidade de coordenação, 

estabelecendo mecanismos de integração e realizando compartilhamento e 

intercâmbio organizacional, como será mostrado a seguir. 

Dimensão 

  Falha da capacidade de coordenação Plena capacidade de coordenação �  
  Fracasso no estabelecimento 

de mecanismos de integração 
Estabelecimento de mecanismos 

de integração 
�  

 Compartilhamento e intercâmbio mal 
estabelecidos Compartilhamento e intercâmbio �  

Quadro 15 – Pólos de Gerenciamento da Diversidade (Fragmentação x Integração) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A capacidade de coordenação é identificada e demonstrada na história do 

SICREDI em várias situações, principalmente pelo fato de ser uma instituição de 

natureza cooperativa, o processo da coordenação se faz presente desde os 

momentos da criação da central estadual, através da COCECRER-RS, que exigiu 

um trabalho de estruturação e monitoramento das cooperativas, e ao longo do 

crescimento organizacional da empresa, com destaque para a padronização da 

marca SICREDI e a criação de novas estruturas para o atendimento das demandas 

das cooperativas, como pode ser destacado a criação do Banco Cooperativo Sicredi. 

Esta capacidade organizacional pode ser exemplificada através da passagem do 

seguinte momento, conforme é destacado (SICREDI, 2010. 4. p.28): 

A institucionalização da marca SICREDI para todas as cooperativas do 
Sistema do RS foi aprovada em uma assembléia, realizada em Santa Maria, 
no RS. Além da institucionalização da marca, também foi definida nova 
identidade visual para as filiadas e a implantação de um novo padrão de 
governança. 
 

Esta passagem exigiu muito da diretoria da COCECRER-RS para demonstrar 

a importância desta padronização às cooperativas, os ganhos de escala que seriam 

propiciados, bem como a melhoria dos processos e da governança do Sistema. 

Quanto ao estabelecimento de mecanismos de integração, a concepção 

de uma central estadual – a COCECRER-RS, já tinha como um de seus objetivos o 

desenvolvimento de mecanismos de integração entre as cooperativas, da mesma 

forma que os dirigentes das próprias cooperativas perceberam a necessidade de 

manterem-se unidas, em busca de sinergia, organização e ganhos de escala. Estas 

características são confirmadas no trechos a seguir: 
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A partir de 1982, a COCECRER-RS desenvolveu os primeiros traços de 
organização sistêmica das cooperativas, integrando-se de forma horizontal 
e vertical, dando origem ao Sistema Integrado de Crédito Cooperativo. A 
integração horizontal minimiza o risco de liquidez, obtendo escala com a 
operação em rede. A integração vertical pressupõe a vinculação a uma 
organização de segundo grau, neste caso a Central, desempenhando uma 
função operacional, coordenando as práticas comuns às cooperativas 
(SICREDI, 2010. 2. p.18). 
 
As cooperativas entenderam a necessidade de organizar como um sistema, 
da mesma forma que o produtor ou cooperado sente a necessidade dentro 
da cooperativa de se estruturar como sistema, uma vez que há atividades 
que precisam ser realizadas com economia de escala (Depoimento 8). 
 

Conforme a organização aumentava de tamanho, as Centrais, buscavam 

através de suas reuniões mensais do conselho de administração, formado por um 

presidente de cooperativa de crédito de cada unidade administrativa, identificar as 

dificuldades, propostas e expectativas, e a através da participação solidária e da 

cooperação entre as cooperativas, decidir sobre os mesmos. As centrais sempre 

trabalharam muito próximas das cooperativas, buscando a integração das 

cooperativas e ao mesmo tempo, o alinhamento claro dos objetivos da organização, 

conforme destacam Ghoshal e Mintzberg (1994). 

A dimensão compartilhamento e intercâmbio é demonstrada na 

organização como meio de aumentar a integridade organizacional e na manutenção 

das cooperativas de crédito, buscando o alinhamento claro dos objetivos da 

organização. Esta conclusão é baseada no seguinte relato: 

[...] foram reunidas as cooperativas, a fim de discutir a continuidade ou não 
deste movimento no estado.  A constatação foi que as cooperativas tinham 
que sair de trás dos armazéns das cooperativas de produção e ir pra linha 
de frente. Foi realizado um pacto entre as cooperativas, tendo o apoio da 
cooperativa com maior patrimônio e mais forte na época, a Coop. de Crédito 
Mútuo dos Servidores do Estado do MS (Depoimento 4). 
 

O SICREDI sempre esteve muito atento à evolução de suas cooperativas, 

tanto no sentido de apoiá-las em alternativas de desenvolvimento, como também 

quando da necessidade de incorporações ou fusões de cooperativas, visando unir 

forças a fim de garantir a continuidade da atuação na área de ação já desenvolvida.  

O Quadro 16 resume as dimensões do desafio gerenciamento da diversidade 

identificadas na organização nesta fase, com citações de exemplos. 
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Dimensão Fonte Acontecimento 
Mecanismos de 
integração 

SICREDI, 2010. 
2. p.18. 

A partir de 1982, a COCECRER-RS desenvolveu os primeiros traços 
de organização sistêmica das cooperativas, integrando-se de forma 
horizontal e vertical, dando origem ao Sistema Integrado de Crédito 
Cooperativo. A integração horizontal minimiza o risco de liquidez, 
obtendo escala com a operação em rede. A integração vertical 
pressupõe a vinculação a uma organização de segundo grau, neste 
caso a Central, desempenhando uma função operacional, 
coordenando as práticas comuns às cooperativas. 

Mecanismos de 
integração 

Depoimento 8 As cooperativas entenderam a necessidade de organizar como um 
sistema, da mesma forma que o produtor ou cooperado sente a 
necessidade dentro da cooperativa de se estruturar como sistema, 
uma vez que há atividades que precisam ser realizadas com 
economia de escala. 

Compartilhamento 
e intercâmbio 

Depoimento 4 No dia 21/04/1990, foram reunidas as cooperativas, a fim de discutir 
a continuidade ou não deste movimento no estado.  A constatação 
foi que as cooperativas tinham que sair de trás dos armazéns das 
cooperativas de produção e ir pra linha de frente. Foi realizado um 
pacto entre as cooperativas, tendo o apoio da cooperativa com maior 
patrimônio e mais forte na época (Coop. de Crédito Mútuo dos 
Servidores do Estado do MS). 

Plena capacidade 
de coordenação 

SICREDI, 2010. 
4. p.8 e 9. 

A institucionalização da marca SICREDI para todas as cooperativas 
do Sistema do RS foi aprovada em uma assembléia, realizada em 
Santa Maria, no RS. Além da institucionalização da marca, também 
foi definida nova identidade visual para as filiadas e a implantação de 
um novo padrão de governança.  

Quadro 16 - Dimensões de Gerenciamento da Diversidade(Fragmentação x Integração) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Nessa dimensão de desafio, na fase I, foi possível demonstrar que o SICREDI 

procurou desenvolver relações de ligações e de coordenação junto às suas 

cooperativas, conseguindo a cooperação sistêmica, como é comprovado nas 

situações destacadas na análise. Pode também trabalhar o conceitos de 

compartilhamento e ajuda mútua, buscando o desenvolvimento e preservação das 

cooperativas, através de mecanismos de gestão que permitissem alto grau de 

integração sistêmica.  

 

4.2.1.4 Gerenciamento de Recursos Humanos 

Este desafio é extremamente importante para que haja o crescimento e a 

existência continuada da empresa (PENROSE, 1980). O desafio do gerenciamento 

de recursos humanos está relacionado à alocação de recursos humanos 

qualificados na organização, preocupando-se com a antecipação de necessidades, 

contratação, preparação, formação, retenção e desenvolvimento de recursos, como 

destaca Fleck (2009).  
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 O Quadro 17 contempla as dimensões demonstradas pela organização nesta 

fase, entre os pólos de atuação tardia ou antecipada. As características 

demonstradas pela organização indicam, que dada às particularidades estaduais 

existentes, houve níveis diferentes de atendimento pleno ou parcial nas dimensões 

deste desafio organizacional. As informações coletadas evidenciam indícios pela 

busca da plena capacidade de renovação e formação dos recursos, e que o 

atendimento das necessidades foi tardio e não antecipado. Não foram encontrados 

indícios que comprovem planos de retenção de recursos, apresentado assim 

características em ambos os pólos.  

Dimensão 

�  Atendimento tardio das necessidades Antecipação das necessidades   

 Falha na capacidade de renovação Plena capacidade de renovação � 
  Falha  na capacidade de formação Plena capacidade de formação � 
�  Ausência de retenção Retenção � 

Quadro 17 – Pólos do Gerenciamento de Recursos Humanos (Tardio x Antecipado) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Desde o início da reorganização das cooperativas de crédito através das 

Centrais, sempre houve a preocupação com o gerenciamento de recursos humanos. 

A capacidade de formação e de renovação de pessoas sempre foi evidenciada, 

buscando preparar os recursos para atuarem nas cooperativas de crédito, sendo 

realizado um trabalho muito forte na multiplicação do conhecimento sobre o 

cooperativismo e no mercado financeiro. Esta conclusão está baseadas nas 

seguintes falas: 

 As cooperativas buscavam através da Central o apoio aos processos 
operacionais e educativos de suas atividades (Depoimento 3). 
 
Sempre houve a preocupação com a preparação dos recursos humanos, 
desde o início, tanto estatutários como não estatutários. A intensidade é foi 
diferenciada, teve momentos diferentes, de 80-88 o desenvolvimento foi 
muito pequeno (Entrevistado 1). 
 

Como foi relatado na trajetória do SICREDI nesta fase, a Central Estadual 

sempre buscou coordenar e promover a capacitação dos funcionários e dirigentes 

das cooperativas, a partir de plano estruturado, visando inclusive o desenvolvimento 

profissional das pessoas. Não há indícios de planos claros de retenção, mas o fato 

de haver um plano de treinamentos, já demonstrava que a organização estava 

preocupada com a permanência de seus funcionários, não indicando é claro, a 
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preocupação com a questão de sucessão. Este assunto, não era pensado em toda a 

organização na época.  

A passagem que demonstra a preocupação com a sucessão se dá no início 

do movimento de reorganização das cooperativas de crédito remanescentes no Rio 

Grande do Sul, quando Mário Kruel Guimarães percebe e escolhe Ademar 

Schardong como o aprendiz de tudo aquilo que sabia em decorrência da sua 

experiência de vida no mercado financeiro e no cooperativismo de crédito nacional e 

mundial, como ele mesmo declara: 

O meu grande aprendiz e seguidor, que sentava do meu lado e eu passei 
tudo o que sabia, todo o meu conhecimento, foi o  Ademar Schardong, para 
que fosse o grande líder do novo movimento do Cooperativismo de Crédito 
(Depoimento 11). 
 

 Quanto ao atendimento das necessidades, os indícios e informações 

coletadas indicam que a organização demonstrou nesta fase um atendimento 

tardio das necessidades, visto que apresentou ações imediatas ou tardias para 

suprir as necessidades da organização, principalmente no que tange os momentos 

iniciais de constituição das cooperativas de crédito e até mesmo das centrais. Em 

muitos momentos, dado o cenário de despreparo inicial, a atuação era focada em 

suprir a urgência apresentada no momento, como retrata as passagens:  

As cooperativas de produção, da mesma forma que ofereciam a estrutura 
física, também cediam os dirigentes e profissionais que iriam conduzir a 
nova instituição. Geralmente, eram pessoas com pouco ou nenhum 
conhecimento técnico sobre o sistema financeiro. As dificuldades, eram 
muitas, porque os treinamentos eram feitos por um grupo reduzido de 
pessoas e havia muito a ser transmitido. (SICREDI, 2010. 2. p.16). 
 
A gente se deparou com as responsabilidades que se tinha sobre esse 
empreendimento, com o desconhecimento das pessoas que iriam tocar 
aquele negócio e falta de conhecimento de legislação, logo no início do 
funcionamento de cooperativas de crédito no MS. (SICREDI, 2010. 3. p. 24). 
 

 Contudo é importante destacar que sempre houve a preocupação da 

organização quanto ao gerenciamento de recursos humanos, e que o crescimento 

da organização e das cooperativas se deu muito em virtude desta diretriz da 

organização. É claro que a intensidade de crescimento poderia ter sido inclusive 

maior, uma vez que havia a preocupação com a formação e renovação de recursos, 

contudo não permitindo grandes expansões. Este cenário foi melhorado na segunda 

fase da organização. Muitas vezes, o que dificultou este planejamento antecipado de 

necessidades foram os vários acontecimentos ocorridos no ambiente, sejam por 

questões governamentais e legais, seja por crises de mercado, como exemplos 
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pode-se citar o plano cruzado, a extinção do BNCC e a permissão para constituição 

do banco cooperativo, que exigiram ações rápidas, dificultando atuação antecipada, 

mas nem por isso, impediram a organização em trilhar o seu desenvolvimento 

organizacional. 

O Quadro 18 traz exemplos do gerenciamento de recursos humanos 

identificadas em momentos diversos da organização. 

Dimensão Fonte Acontecimento 
Atendimento 
tardio das 
necessidades 

SICREDI, 2010. 
2. p.16. 

As cooperativas de produção, da mesma forma que ofereciam a 
estrutura física, também cediam os dirigentes e profissionais que 
iriam conduzir a nova instituição. Geralmente, eram pessoas com 
pouco ou nenhum conhecimento técnico sobre o sistema financeiro. 
As dificuldades, eram muitas, porque os treinamentos eram feitos por 
um grupo reduzido de pessoas e havia muito a ser transmitido.  

Plena Capacidade 
de Formação 

Depoimento 11 A grande sorte do movimento foi a montagem de uma equipe muito 
boa. Orlando Muller foi um aluno na cooperativa de Botucaraí. o 
Alcenor foi meu aluno em Soledade. O Schardong ia em todos os 
cursos, e após ele passou a dar os cursos sozinho, multiplicando o 
conhecimento sobre cooperativismo em vários municípios. 

Atendimento 
tardio das 
necessidades 

SICREDI, 2010. 
3. p.24. 

A gente se deparou com as responsabilidades que se tinha sobre 
esse empreendimento, com o desconhecimento das pessoas que 
iriam tocar aquele negócio e falta de conhecimento de legislação, 
logo no início do funcionamento de cooperativas de crédito no MS.  

Plena Capacidade 
de Formação 

Entrevistado 1 Sempre houve a preocupação com a preparação e formação dos 
recursos humanos, desde o início, tanto estatutários como não 
estatutários. A intensidade é foi diferenciada, teve momentos 
diferentes, de 80-88 o desenvolvimento foi muito pequeno.  

Quadro 18 - Dimensões de Gerenciamento de Recursos Humanos (Tardio x Antecipado) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.2.1.5 Gerenciamento da Complexidade 

Conforme é afirmado por Fleck (2009), o desafio do gerenciamento da 

complexidade está associado ao sucesso na avaliação de situações de crescente 

complexidade, evitando deixar a existência da organização em situação de risco. A 

autora destaca ainda que são necessários procedimentos sistemáticos de obtenção 

de dados, análise das informações, decisões e implementação de ações para a 

Resolução de problemas complexos. Este desafio está relacionado à forma como a 

organização responde a todos os outros desafios descritos: empreendedorismo, a 

navegação no ambiente dinâmico, gerenciamento da diversidade e o gerenciamento 

de recursos humanos. 

Neste desafio são trabalhados dois pólos: ad hoc, quando a empresa possui 

fraca capacidade de resposta para solucionar os problemas, através de respostas 

rápidas com baixa análise e não possui geração de aprendizado; e sistemático, 

quando apresenta forte capacidade de resposta e solução dos problemas, e 
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apresenta presença de aprendizado. As dimensões analisadas neste desafio são: 

aprendizado sistemático, capacidade para solução de problemas e tempo de 

análise.  

Ao analisar a gestão do desafio de gerenciamento da complexidade nesta 

fase da organização, pode-se afirmar que existem indicativos da implementação 

desta sistematização. O Quadro 19 apresenta todas as dimensões deste desafio, 

destacando as que apresentam respostas propensas à autoperpetuação. As 

características identificadas neste desafio são descritas a seguir. 

Dimensão 

 Falha na capacidade para solução de 
problemas Capacidade para solução de problemas � 

 Aprendizado ad-hoc Aprendizado sistemático � 
 Tempo de análise prejudicado Tempo de análise apropriado � 

Quadro 19 - Pólos do Gerenciamento da Complexidade (Ad hoc x Sistemático) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A organização sempre buscou manter o diferencial competitivo que 

apresentava, ou seja, de uma organização cooperativa, com características, 

princípios, doutrina e objetivos bem definidos. Esta primeira fase do SICREDI foi 

focada em ser uma organização sistêmica, estruturação de base, padronização de 

procedimentos e mecanismos de governança que permitissem as cooperativas de 

crédito trilhar um caminho de crescimento e de sucesso. 

Neste aspecto, as lideranças do SICREDI, representadas inicialmente pela 

diretoria das centrais, juntamente com os dirigentes das cooperativas, teve um papel 

fundamental na capacidade para solução de problemas, onde podemos destacar 

03 momentos que destacam esta competência: (1) quando da implantação do plano 

cruzado em 1986, que derrubou os rendimentos inflacionários existentes na época, 

além de outras mudanças, o desenvolvimento de um plano de recuperação com as 

cooperativas, incluindo a necessidade de incorporações, que resultaram na 

superação da dificuldade, permitindo que as cooperativas resultassem mais fortes 

do que antes; (2) a extinção do BNCC, que exigiu que as cooperativas realizassem 

convênio de compensação com o Banco do Brasil, além de buscarem alternativas 

junto ao mercado local para compra dos seus próprios cheques, determinou que os 

dirigentes buscassem uma solução definitiva, uma vez que o convênio com o Banco 

do Brasil era uma solução paliativa.  
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Este processo culminou com a criação do Banco Cooperativo para o Sistema, 

e exigiu não só um processo estruturado de discussão e criação, mas de um 

trabalho de convencimento político junto as esferas governamentais; e (3) 

constituição de uma rede de atendimento única, representada por uma única marca. 

Esta conquista somente foi possível graças ao empenho da diretoria da 

COCECRER-RS, na época, que buscou a solução para os problemas enfrentados 

até então: não existência de uma padronização única entre todas as cooperativas, 

padronização de produtos, procedimentos, layouts, governança e entre outros, 

através da criação de uma série de regulamentos, políticas e norteadores 

estratégicos. Fica claro, que quanto mais complexo o problema ou a dificuldade, 

mais eficiente e com avaliações amplas, terá de ser a resolução sistemática dos 

mesmos, conforme é destacado por Selznick (1957). 

 A dimensão do aprendizado sistemático é demonstrada na organização de 

forma eficiente, uma vez que as lideranças têm buscado compartilhar as boas 

práticas e aquilo que deu certo entre as centrais e cooperativas, bem como tem 

buscado, desde a reorganização das cooperativas de crédito, iniciado no Rio Grande 

do sul, o compartilhamento de experiências vindas de outros sistemas de crédito 

cooperativo mundiais, como os existentes na Alemanha, França e Holanda, por 

exemplo, como é destacado na fala: 

Muita coisa que foi trazido pra cá, é oriundo de experiências trazidas e 
observadas de outros sistemas. Ver o que deu certo, o que não deu, e aí 
adaptar a nossa realidade. A gente sempre viajou muito para conhecer os 
sistemas de outros países, principalmente da Europa (Entrevistado 2). 
 

Outra passagem que demonstra esta capacidade da organização é: “Em 

1989, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul criaram suas Centrais, aos moldes da 

COCECRER-RS, fortalecendo as bases para o que mais tarde seria o SICREDI 

(SICREDI, 2010. 3. p.16). A transformação da organização também é tratada como 

uma forma de crescimento (PENROSE, 2006). Desta forma, à medida que o 

SICREDI transformava-se e incentivava esta constante transformação da 

organização em busca da renovação, criava-se um mecanismo de crescimento. 

O crescimento e estruturação do SICREDI, conforme é percebido nos relatos, 

mostrou-se embasado por estudo, em decisões estabelecidas a partir de metas e de 

um melhor direcionador da organização, tendo como base de apoio e decisão, nesta 

primeira fase, principalmente as cooperativas de cada central. Isso fica mais 

evidenciado a partir da padronização da marca, e da constituição do Banco 
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Cooperativo Sicredi. Esta forma de desenvolvimento e crescimento, possivelmente, 

estava baseada num melhor tempo de análise. Quando a organização busca seu 

crescimento apenas para acompanhar o mercado ou como resposta às ações do 

ambiente, acaba tendo um menor tempo para pensar e tomar a decisão de qual 

caminho seguir. Entretanto, ao realizar um planejamento, definição de objetivos 

claros, com base em estudos técnicos, ela estava promovendo um crescimento de 

forma mais organizado, e normalmente, mais próximo com os objetivos da 

organização. Esta situação é confirmada no relato: 

Foi feito um projeto, um projeto estruturado, técnico, aonde dava a 
viabilidade econômica, dava a necessidade de capital, e as cooperativas 
tinham que participar do capital do banco, para poder viabilizar a 
constituição do banco (Entrevistado 2). 
 

O tempo de análise pode se alongar demasiadamente, principalmente numa 

organização de natureza cooperativa, como é o caso do SICREDI, dado o seu 

processo decisório e de discussão composto por diversos fóruns, se por um lado, 

enriquece e torna a análise mais ampla, por outro lado pode tornar a decisão mais 

complexa, além de trazer situações demasiadas específicas, ampliando o tempo e 

custo da decisão e, posteriormente, de implementação.  

Em síntese, o Quadro 20 traz algumas citações das entrevistas e 

depoimentos que possibilitam um melhor entendimento de como foi realizado a 

análise do gerenciamento da complexidade. 

Dimensão Fonte Acontecimento 
Aprendizado 
sistemático 

SICREDI, 2010. 
3. p.16. 

Em 1989, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul criaram suas 
Centrais, aos moldes da COCECRER-RS, fortalecendo as bases 
para o que mais tarde seria o Sicredi.  

Aprendizado 
sistemático 

Entrevistado 2 Muita coisa que foi trazido pra cá, é oriundo de experiências trazidas 
e observadas de outros sistemas. Ver o que deu certo, o que não 
deu, e aí adaptar a nossa realidade. A gente sempre viajou muito 
para conhecer os sistemas de outros países, principalmente da 
Europa. 

Capacidade para 
Solução de 
Problemas 

Entrevistado 1 Cada cooperativa tem a sua rede, mas pelo principio da 
responsabilidade solidária, através de uma só marca, um só 
processo operacional, um só processo de gestão de riscos, 
passavam as CCR a formar uma rede de atendimento, onde o 
associado da cooperativa A quando eventualmente tivesse que 
utilizar os serviços da sua cooperativa em estando no território da 
cooperativa B por ela era atendido como se assim estive em sua 
cooperativa. 

Tempo de análise 
apropriado 

Entrevistado 2 Foi feito um projeto, um projeto estruturado, técnico, aonde dava a 
viabilidade econômica, dava a necessidade de capital, e as 
cooperativas tinham que participar do capital do banco, para poder 
viabilizar a constituição do banco. 

Quadro 20 - Dimensões de Gerenciamento da Complexidade (Ad hoc x Sistemático) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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 Nas próximas seções será realizada a análise dos processos impactados e 

que sucedem a gestão dos cinco desafios vistos anteriormente, são eles: renovação 

do crescimento organizacional, integridade organizacional e folga, necessários para 

que a organização garanta o desenvolvimento de sucesso de longo prazo, ou seja, a 

propensão a autoperpetuação.  

 

4.2.1.6 Renovação do Crescimento Organizacional 

 O processo de renovação do crescimento é consequência de como a 

organização enfrentou os desafios empreendedorismo e a navegação no ambiente 

dinâmico (FLECK, 2009). Ao analisar este processo, deve ser verificado se a 

organização utiliza o crescimento como uma forma de renovação, abrindo novos 

negócios e expandindo a sua área de atuação, ou apenas cresce em reação ao 

ambiente, visando se proteger.  

 A organização necessita de renovação, devido as constantes mudanças do 

ambiente, o que irá gerar crescimento contínuo e fará com que trilhe para uma 

longevidade saudável, como destaca Fleck (2009).  

 Nesta primeira fase a organização demonstrou forças e capacidade de 

renovação da sua folga, haja visto as evoluções que a organização passou desde o 

seu momento inicial, quando foi constituída a COCECRER-RS, até o momento da 

criação do Banco Cooperativo Sicredi. Ficou demonstrado, mesmo com os recursos 

iniciais limitados, tanto estruturais, como financeiros, que havia um 

comprometimento muito forte dos líderes e dos próprios associados com a causa, 

com o ideal cooperativista.  

Desde os primeiros passos da organização, a partir da estratégia de 

constituição de novas cooperativas de crédito a partir das cooperativas de produção, 

permitiu que o movimento fosse agregando recursos, que viriam a se tornar grandes 

líderes do movimento e do Sistema no futuro, como é o caso de Alcenor Pagnussatt 

e Orlando Borges Müller, além é claro, de Ademar Schardong. A definição da 

indivisibilidade de recursos proposta por Penrose (1980) determina que é inevitável 

que a empresa culmine com sobra de recursos que poderão ser usados em outras 

funções ou necessidades, permitindo assim oportunidades para o crescimento 

contínuo da organização.  

Ao analisar esta primeira fase do SICREDI, mesmo que a produção de folga 

de recursos não tenha sido identificada de forma clara a partir dos depoimentos e 
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entrevistas, fica evidenciado a partir da constatação do crescimento que a 

organização, mesmo com todas as adversidades (Plano Cruzado, Constituinte, 

extinção do BNCC), conseguiu utilizar seus recursos para empreender. 

  As ações da organização demonstram buscar mais o seu crescimento do que 

apenas a sua manutenção. Isso se demonstra nas iniciativas organizadas com vistas 

a capacidade de captura de valor, uso da estratégia de navegação adequada e da 

legitimidade da organização perante os seus principais stakeholders, os associados. 

O plano de estabilização proposto quando a implantação pelo governo do 

Plano Cruzado, onde foi possível restabelecer a continuidade das cooperativas; as 

inúmeras mobilizações e a conquista da aprovação do art. 192, em 1988, na 

Constituição Federal demonstram uma estratégia robusta de navegação; a 

padronização da marca, permitindo a constituição de uma rede de atendimento, com 

instalações, produtos e processos padronizados, uma governança forte, políticas, 

manuais e regulamentos que visavam a orientação e organização dos processos 

administrativos e de atendimento das cooperativas, demonstram ações claras de 

pesquisa (ao visitar e conhecer modelos de cooperativismo em outros continentes) e 

de desenvolvimento (a padronização da marca e suas conseqüências é um grande 

exemplo).  

A conquista legal que permitiu a constituição do Banco Cooperativo Sicredi 

também demonstra a capacidade da organização, com o apoio de lideranças 

nacionais e entidades, a conquista de algo almejado desde o início do movimento de 

reestruturação das cooperativas, o que mostra a persistência, vontade e certeza 

que, mesmo com todas as dificuldades, passando pela década de 1980, o chamado 

período do “não pode”, que tudo seria superado. 

 

4.2.1.7 Integridade Organizacional 

 O crescimento organizacional, como é afirmado por Fleck (2009), contém 

várias ameaças potenciais à longevidade organizacional saudável. A medida que 

ocorre o processo de crescimento da organização, a complexidade aumenta e junto 

as pressões internas que podem ameaçar a integridade organizacional, como a 

baixa cooperação, conflitos internos, decisões baseadas em análises incompletas 

entre outros fatores, como destaca Selznick (1957). 

 Para que haja o sincronismo e a integridade organizacional trilhe em direção a 

autoperpetuação, é fundamental que a organização apresente uma boa gestão dos 
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dois desafios organizacionais que são precedentes: o gerenciamento da diversidade 

e o gerenciamento de recursos humanos (FLECK, 2009). 

 Nesta organização, de natureza cooperativa, formada por grupo de pessoas 

que buscam através da ajuda mútua, sem fins lucrativos, uma melhor administração 

de seus recursos financeiros, que é um dos conceitos de cooperativa de crédito, fica 

realmente evidenciado através de várias situações vividas e superadas durante esta 

primeira fase da organização que os valores da cooperação, da ajuda mútua e da 

solidariedade estiveram presentes. 

 Durante esta fase vivida, a primeira grande demonstração da busca da 

integridade organizacional se deu com o movimento de reorganização das 

cooperativas, a partir da criação das Centrais. Este período foi marcado pela 

determinação, realização de estratégias coordenadas através da Central, realização 

de eventos junto às localidades onde havia uma cooperativa de produção para 

mobilizar as lideranças a constituírem uma cooperativa de crédito, múltiplos 

treinamentos realizados pela COCECRER-RS focando a divulgação dos conceitos 

do cooperativismo e na profissionalização da gestão das cooperativas, mesmo que 

incipiente, permitiu que as cooperativas de crédito dessem os seus primeiros 

passos, e se tornassem importantes parceiras dos pequenos produtores rurais, na 

época. 

A busca pela integração horizontal e vertical, dando origem ao Sistema de 

Crédito Integrado de Crédito Cooperativo, onde se tinha as cooperativas como 

entidades de primeiro grau e a Central como uma organização de segundo grau, 

atuando como uma coordenadora das cooperativas, visando a criação de sinergia da 

organização como um todo, confirma os conceitos de Goold e Campbell (1998). 

 Foram muitas as dificuldades e desafios enfrentados, não apenas no Rio 

Grande do Sul, mas no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme foi 

relatado na trajetória histórica deste período, contudo este período mostra que 

desde o início de suas origens estas organizações buscaram o compartilhamento de 

conhecimento, dos conceitos de organização e padrões desenvolvidos, e inclusive 

apoio tecnológico, como foi o caso das Centrais do Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, ao recebem o apoio da Central do Rio Grande do Sul, nos seus momentos 

iniciais, demonstrando assim a busca por um cooperativismo de crédito promissor.

 Esta primeira fase demonstra que os líderes das Centrais estavam próximos 

das cooperativas, atuando no acompanhamento da evolução das mesmas, no 
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planejamento de estratégias e de estruturações organizacionais que permitissem a 

continuidade e integridade do Sistema. 

Tais afirmações relatadas anteriormente podem ser verificadas no Quadro 21, 

que sintetiza exemplos extraídos dos depoimentos e entrevistas, além de 

informações pesquisadas em documentos do SICREDI que demonstram estas 

situações vividas pela organização. 

 Integridade x 
Fragmentação Fonte Acontecimento 
Integridade SICREDI, 2010. 

3. p.16. 
Em 1989, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul criaram suas 
Centrais, aos moldes da COCECRER-RS, fortalecendo as bases 
para o que mais tarde seria o Sicredi.  

Integridade Depoimento 11 Participei de 70 reuniões no RS para a formação de cooperativas de 
crédito. Nestas reuniões de seminário, sempre ficavam identificados 
as necessidades de crédito rural e da necessidade de apoio aos 
pequenos produtores. 

Integridade Depoimento 3 As cooperativas buscavam através da Central o apoio aos processos 
operacionais e educativos de suas atividades. 

Integridade SICREDI, 2010.  
2. p.18. 

A partir de 1982, a COCECRER-RS desenvolveu os primeiros traços 
de organização sistêmica das cooperativas, integrando-se de forma 
horizontal e vertical, dando origem ao Sistema Integrado de Crédito 
Cooperativo. A integração horizontal minimiza o risco de liquidez, 
obtendo escala com a operação em rede. A integração vertical 
pressupõe a vinculação a uma organização de segundo grau, neste 
caso a Central, desempenhando uma função operacional, 
coordenando as práticas comuns às cooperativas.  

Integridade Entrevistado 1 Sempre houve a preocupação com a preparação e formação dos 
recursos humanos, desde o início, tanto estatutários como não 
estatutários. A intensidade é foi diferenciada, teve momentos 
diferentes, de 80-88 o desenvolvimento foi muito pequeno. 

Integridade SICREDI, 2010. 
4. p.15. 

A COCECRER-RS possuía um mecanismo para supervisionar as 
filiadas via indicadores de desempenho, o qual ficou conhecido como 
Sistema de Análise do Sicredi (SAS). Com esse recurso, foi possível 
identificar, por exemplo, a necessidade de treinamento e assessoria 
às cooperativas.  

Integridade SICREDI, 2010. 
4 . p.8 e 9. 

A institucionalização da marca SICREDI para todas as cooperativas 
do Sistema do RS foi aprovada em uma assembléia, realizada em 
Santa Maria, no RS. Além da institucionalização da marca, também 
foi definida nova identidade visual para as filiadas e a implantação de 
um novo padrão de governança.  

Quadro 21 – Integridade Organizacional x Fragmentação 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Desta forma, a integridade organizacional demonstrou um bom 

acompanhamento na organização, sempre preocupada em trazer respostas e 

alternativas aos momentos de dificuldades, mas também naqueles que buscavam 

empreender a organização. 
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4.2.1.8 Folga 

 A produção da folga é um benefício necessário para o desenvolvimento e 

expansão da organização (FLECK, 2009). O processo de crescimento naturalmente 

produz recursos, não totalmente utilizados, que uma vez adicionados ao conjunto de 

recursos disponíveis, permitirá a realização de novas expansões, como observam 

Penrose (1980) e Chandler (1977). 

 O grande desafio das organizações é justamente buscarem o seu 

empreendedorismo, o seu crescimento, normalmente administrando recursos 

escassos, obter a otimização dos mesmos de tal ponto que permita estabelecer 

limites entre o desperdício e a folga. Sempre que as organizações atuarem com o 

foco pelo uso enxuto demasiado de seus recursos, não havendo nenhuma folga, 

estarão limitando o seu crescimento organizacional, bem como a sua continuidade 

em períodos de crise. Ao analisar os fatos desta fase na organização, os indícios 

indicam tanto a folga e a falta de recursos, sendo que os identificados foram: 

materiais e humanos, de aspectos legais e de apelo da causa. 

 No aspecto de recursos materiais e humanos, a identificação inicial mostra 

que a organização não apresentava a disponibilização de pessoas e estrutura física 

para a constituição e iniciação das cooperativas de crédito. Isso só foi possível, 

graças ao trabalho de convencimento realizado junto as cooperativas de produção, 

que cediam pessoas, salas e equipamentos mínimos para que a cooperativa de 

crédito iniciasse as suas operações para atendimento dos associados. Neste 

momento pode-se afirmar que não havia produção de folga, visto que não houve 

uma antecipação das necessidades, a fim de permitir a folga necessária para este 

início. Mas com o acompanhamento, monitoramento e apoio das Centrais, esse 

cenário se reverteu. Como exemplo, pode ser citado o momento onde as 

cooperativas do estado do Mato Grosso do Sul começaram a sair de dentro das 

cooperativas de produção: 

Foram reunidas as cooperativas, a fim de discutir a continuidade ou não 
deste movimento no estado.  A constatação foi que as cooperativas tinham 
que sair de trás dos armazéns das cooperativas de produção e ir pra linha 
de frente. Foi realizado um pacto entre as cooperativas, tendo o apoio da 
cooperativa com maior patrimônio e mais forte na época, a Coop. de Crédito 
Mútuo dos Servidores do Estado do MS  (Depoimento 4). 
 

 Da mesma forma, até a queda das principais questões legais que limitavam o 

crescimento das cooperativas, foi um período que as cooperativas não puderam 

progredir dado estas limitações. O período onde esta falta de recursos, sob o 



133 

 

aspecto das questões legais, transcorreu principalmente durante a década de 1980. 

A partir do momento que as cooperativas de crédito passaram a integrar, de direito, 

o sistema financeiro nacional, começou a abrir portas para o crescimento inicial das 

mesmas, juntamente com a publicação de novas legislações que foram flexibilizando 

o funcionamento e o leque de produtos a serem ofertados. Desta forma, as questões 

legais representaram na primeira década, um falta de folga às cooperativas, ou seja, 

limitavam qualquer iniciativa de expansão, dado o cenário existente. Mas a partir de 

1988 e 1992, com aprovação do art. 192 da Constituição Federal de 1988 e a 

unificação da marca SICREDI, permitiu que a organização, a partir da folga de 

recursos humanos e financeiros, mesmo que limitadas, iniciasse um caminho 

promissor, através de uma expansão que superou esta fase e passou para a fase 

seguinte da análise. 

 O apelo pela causa da organização exerce um papel de extrema importância, 

sendo identificada com alto nível de folga, sendo uma das grandes responsáveis 

pela superação dos momentos mais difíceis da organização identificados nesta 

primeira fase. A causa do cooperativismo de crédito foi a grande luz e o grande 

motivador dos grupos de associados fundadores e depois com o crescimento das 

cooperativas de crédito em acreditar que aquele modelo societário era importante 

para os mesmos e para as comunidades locais onde atua.  

 Este apelo sempre esteve presente na organização, permitindo a mobilização 

de recursos e a legitimidade das cooperativas de crédito, criando espaço de 

movimentação e crescimento. É possível identificar através do Quadro 22 os 

indicativos que promoveram a organização a superar momentos de falta de 

recursos, períodos de crise, e como foi possível a geração de folgas, sejam através 

de uma maior integridade organizacional e de coordenação ou através de planos de 

desenvolvimento, permitindo trilhar o seu desenvolvimento organizacional saudável. 
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Tipo de 
folga/falta Fonte Acontecimento 
Aspectos legais Entrevistado 1 De 1980 a 1988, o máximo que aquelas cooperativas conseguiram 

foi criar uma central, multiplicar com a criação de outras 
cooperativas, mas não conseguiram progredir por que não 
integravam de direito o Sistema Financeiro Nacional. Lutou-se muito, 
através das organizações de representação da sociedade, 
especialmente através do setor agropecuário, e com a nova 
Constituinte, as cooperativas passaram a integrar o sistema 
financeiro através do art. 192 da Constituição Federal.  

Apelo da causa Depoimento 12 
 

Este momento só foi superado justamente pelo comprometimento 
que havia dos associados das cooperativas com o empreendimento 
cooperativo. Os associados se sujeitavam a isso, mas continuavam 
firme com a cooperativa.  

Apelo da causa Entrevistado 2 Em 1980, era um período onde quase não havia produtos, era muito 
mais acreditando numa causa, do que como um benefício direto. 
Teve momentos muito difíceis para as Cooperativas. Um dos 
principais foi o plano cruzado, na década de 1980, impactando 
principalmente na estrutura de custos. Outro momento foi o 
fechamento do BNCC, que representava o acesso ao mercado 
financeiro, compensação de cheques, reserva bancária.  

Materiais e 
humanos 

Depoimento 2  Após padronização da marca, o sistema passou a ter visibilidade no 
estado inteiro do RS. As cooperativas já existiam, mas não com uma 
mesma marca, com funcionamento padronizado, respeitando as 
particularidades de cada uma. Ter regras que entendam as 
diferenças e singularidades e funcionem identicamente para todas, é 
a grande essência do SICREDI. 

Quadro 22 – Produção de Folga ou Falta  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.2.2. Análise da Fase II - Desenvolvimento e Consolidação (1996 a 2010) 
 

Iniciada em junho de 1996, esta fase foi marcada pelo início das atividades do 

Banco Cooperativo Sicredi, um divisor de águas para o SICREDI. Conforme foi 

demonstrado no relato histórico, esse foi um período repleto de evoluções na 

organização, demonstrando um grande empreendedorismo e arrojo dos dirigentes, 

com a estruturação inicial do Banco Cooperativo Sicredi, a constituição da 

Confederação SICREDI e de várias empresas especialistas voltadas para o 

atendimento de produtos a serviço das cooperativas de crédito do Sistema, nova 

legislação permitindo a livre admissão de associados, perpassando por um período 

de reavaliação de sua governança e estruturas vigentes, até chegar ao momento 

atual, com a consolidação da organização num novo e moderno modelo de 

governança e estruturação executiva, a partir da criação da holding Sicredi 

Participações – SicrediPar, em 2008. 

A seguir serão analisados todos os desafios propostos por Fleck (2009), 

identificados nesta fase na organização. O período de análise finda no mês de 

dezembro de dois mil e dez, data-base final analisada no presente trabalho.  
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4.2.2.1 Empreendedorismo 

O quadro 23 demonstra que a organização no desafio do empreendedorismo 

respondeu de forma favorável em todas as dimensões, sendo identificados: 

ambição, versatilidade (imaginação/visão), expansão, capacidade de levantar 

recursos e julgamento em relação ao risco. 

 Dimensão 

  Baixo nível de ambição  Ambição �  
  Mais do mesmo Versatilidade (Imaginação/Visão) �  
 Estagnação/Retração Expansão �  
  Falha na capacidade de levantar recursos Capacidade de levantar recursos �  
  Descuido com riscos evitáveis Julgamento em relação ao risco �  
Quadro 23 - Pólos do Desafio do Empreendedorismo 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Este período foi marcado por grande empreendedorismo, visão e liderança de 

seus principais líderes, entre eles Ademar Schardong e Alcenor Pagnussatt. A partir 

da constituição do Banco Cooperativo Sicredi e seu início de operação em 1996, 

marca um novo período ao Sistema SICREDI, como é relatado no depoimento 10: 

“Um novo cenário se abriu, uma vez que ao associado olhar o seu talão de cheques, 

tinha como marca um talão do SICREDI, e não do Banco do Brasil”.  

A ambição inicialmente voltada para a reorganização das cooperativas de 

crédito e sua estruturação normativa e organizacional, promovendo sim, o 

crescimento das cooperativas, passa a partir de agora para um novo patamar, na 

busca pelo desenvolvimento através de novos mecanismos, novos produtos e 

possibilidades reais às cooperativas de crédito. Inicia-se um período de crescimento 

sustentado, através de novos negócios, maior portfólio de produtos e serviços, 

redução de custos e ganho de escala cada vez mais visíveis a toda a organização. 

Neste período ocorreram a incorporação para o Sistema SICREDI das centrais 

estaduais e suas cooperativas de outros estados, primeiramente do estado do 

Paraná, e na sequência dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e por 

último do estado de São Paulo. Esta adesão se deu através da participação 

societária ao Banco Cooperativo Sicredi.  

Para permitir a disponibilização de novos produtos e negócios às 

cooperativas, o Banco Cooperativo Sicredi constitui empresas específicas para 

atuação e especialização em cada segmento de produto: corretora de seguros; 

administradora de cartões, inicialmente através de parceria com o BANCOOB, e 
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depois própria; e a administradora de consórcios. Outro momento onde fica 

evidenciado o seu empreendedorismo e visão é quando o SICREDI realiza a sua 

parceria estratégica com o Rabobank. Estes são exemplos do novo cenário que se 

abriu às cooperativas do SICREDI a partir da constituição do seu Banco 

Cooperativo.  

Estas conquistas e benefícios gerados são confirmados conforme pode-se 

visualizar nas seguintes falas: 

Foram constituídas uma Administradora de Consórcio, uma Administradora 
de Cartões, uma Corretora de Seguros [...], todas complementares a 
atividade financeira das cooperativas, de propriedade do Banco Cooperativo 
Sicredi, uma vez que estas atividades exigem empresas específicas 
(Depoimento 1). 
 
Hoje o Sicredi é uma organização que preconiza o desenvolvimento e o 
empreendedorismo, a medida que compete no mercado de varejo com as 
grandes IF do varejo do pais, a medida que se associa um sistema 
internacional – Rabobank, com experiência de 160 anos, para ter todos os 
mecanismos de mercado (Entrevistado 1). 
 
O negócio do SICREDI é a cooperativa de crédito, onde o associado se 
relaciona, onde as demais instituições (empresas constituídas e de 
propriedade do SICREDI) são ferramentas para as cooperativas de crédito 
funcionarem (Depoimento 7) 
 

 Além disso, a constituição da Confederação SICREDI permitiu ao Sistema o 

desenvolvimento de sua tecnologia de informação própria, da centralização de 

atividades comuns de todo o SICREDI, proporcionando ganho de escala e redução 

de custos. A versatilidade, juntamente com sua constante imaginação e convicção 

de que poderia ser uma alternativa ao mercado financeiro, fez do SICREDI uma 

instituição que hoje atua em todos os segmentos da sociedade, aliado a conquista 

obtida em 2003 com a livre admissão de associados, visto nos seguintes relatos: 

A passagem de século deixa uma marca muito forte ao Sistema SICREDI, 
quando através das cooperativas deixa de ser eminentemente focado no 
meio rural para atuar também nas demais categorias sociais, 
independentemente da atividade, permitindo atingir o objetivo de ser um 
instrumento de organização econômica da sociedade (Depoimento 1). 
 
A mudança do mercado financeiro, com um claro direcionamento onde o 
poder público iria se retirar do mercado financeiro, com privatizações. Aí nós 
entramos como uma alternativa, na medida que o governo sinaliza sua 
menor participação, entrando os bancos privados, e o cooperativismo de 
crédito entra como uma luva, pois ele é importantíssimo pelo nivelamento 
da sociedade, no mercado (Depoimento 2). 
 

 Este pensar e ver do SICREDI sendo um instrumento de organização 

econômica da sociedade sempre esteve presente na mente e nas atitudes da 
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organização, buscando a ampliação do seu leque de produtos e serviços, como é 

relatado pelo Entrevistado 2: 

Tenho uma convicção de que o sistema de crédito cooperativo que 
começou com um grupo de pessoas do agronegócio, hoje está presente em 
todos os segmentos da economia, serviços, indústria, comércio, 
profissionais liberais, ele tem um compromisso com a sociedade brasileira 
como um todo. 
 

A organização, nesta segunda fase, pode desenvolver capacidades para 

permitir a sua expansão, através do crescimento para outros estados e também 

pela possibilidade de evolução tecnológica e de processos, permitindo ganhos de 

escala e eficiência às cooperativas, como relata o Depoimento 3: “Unificação da 

base de dados através do sistema on-line no início do ano 2000, permitindo que os 

associados consultassem seus saldos em qualquer Unidade de Atendimento do 

país”. Este crescimento é demonstrado com a entrada do SICREDI para outros 

estados, além do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

São Paulo, que começou a ocorrer a partir do ano de 2003 a 2005, passando a atuar 

também nos estados de Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Pará e Rondônia. Esta 

expansão para outros estados foi coordenada pelas Centrais Estaduais do SICREDI, 

conforme distribuição geográfica das mesmas. 

Já a capacidade de levantar recursos fica demonstrada quando identifica-

se que a organização pode desenvolver-se com robustez, criando novos negócios e 

produtos adequados a necessidade de suas cooperativas, num cenário de 

cooperação e construção compartilhada, ou seja, com a participação das pessoas 

de cooperativas de crédito, centrais estaduais e empresas centralizadoras (3º nível). 

Isso não quer dizer que houve abundância de recursos, mas que a organização 

pode administrar o seu desenvolvimento e crescimento, através da expansão de 

unidades de atendimento, estados de atuação e com empresas focadas em 

produtos para os associados das cooperativas (cartões, seguros, consórcio) sempre 

alicerçado em planejamentos, no apoio das pessoas, na busca de alternativas que 

viabilizassem os novos produtos. Uma grande conquista ao Banco Cooperativo 

Sicredi foi a possibilidade da captação de depósitos de poupança rural, o que 

permitiu ao SICREDI a captação de recursos internos para servir de funding para o 

financiamento de operações de crédito rural, em especial produtos de custeio 

agrícola e pecuário. Este sentimento é afirmado na fala: 
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O SICREDI é uma construção, que depende da participação das pessoas. 
Claro, temos que buscar a inovação, busca de alternativas, novos negócios, 
mas no nosso empreendimento nós precisamos que as pessoas, o quadro 
social, estejam alinhadas com a organização (Entrevistado 2). 
 

Os dirigentes do SICREDI, como ocorre na maioria das organizações, tem o 

desafio permanente de otimizar os recursos disponíveis e escassos ao máximo. Esta 

administração eficiente e eficaz é que determina a continuidade do crescimento 

sustentado da organização, dada a sua capacidade de investimento. Com a criação 

do Banco Cooperativo Sicredi, abriram-se várias oportunidades ao SICREDI, mas 

também exigiram dele um seqüenciamento para o atendimento das mesmas, uma 

vez que não é possível atuar e atacar todas as necessidades de uma só vez, como 

confirma o relato a seguir: 

O desafio permanente do administrador é sempre administrar a escassez. 
Tem que compatibilizar isso com o ritmo de crescimento da organização, e 
nem sempre ela fecha com o atendimento de todas as demandas que a 
organização almeja. O crescimento médio do SICREDI nos últimos 15 anos 
foi de 20% ao ano (Entrevistado 1). 
 

Quanto ao julgamento em relação ao risco, dado todos os fatos e ações 

voltadas ao empreendedorismo, desenvolvimento, criação de novos produtos, 

empresas voltadas para atender as necessidades do SICREDI, parcerias 

estratégicas a fim de permitir novos avanços, pode-se considerar que o SICREDI, 

mesmo conservador em alguns momentos, sempre buscou um processo de 

construção, discutido nos vários níveis da organização. O aspecto que permeia a 

essência do SICREDI e está no radar atento dos dirigentes e cooperativas, é a 

preocupação quanto à perpetuação do sistema através do repasse de conhecimento 

e informações aos associados dos seus direitos e deveres como dono de uma 

empresa de natureza cooperativa, do que realmente é uma cooperativa de crédito e 

o que a diferencia e o que a torna mais atraente. Esta constatação determinou a 

criação de uma Fundação a fim de tratar e coordenar estas atividades junto às 

cooperativas, como é relatado a seguir: 

Começou a ser percebido pelos dirigentes, que os mecanismos utilizados 
para competir neste setor estão sendo os mesmos utilizados pelos bancos, 
deixando de lado o trabalho difícil de reportar à sociedade a natureza 
societária do Sistema, que é ser cooperativa. Neste momento foi decido 
constituir a Fundação SICREDI, que tem por objetivo principal a 
manutenção e estruturação, em termos de planejamento e não de 
execução, da essência do nosso empreendimento, que são as sociedades 
cooperativas (Depoimento 1). 
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O Quadro 24 demonstra as dimensões do desafio empreendedorismo, que 

foram identificadas nesta fase na organização, com exemplos de cada uma destas 

dimensões através dos depoimentos e entrevistas realizados. 

Dimensão Fonte Acontecimento 
Capacidade 
de levantar 
recursos 

Entrevistado 1 O desafio permanente do administrador é sempre administrar a 
escassez. Tem que compatibilizar isso com o ritmo de crescimento 
da organização, e nem sempre ela fecha com o atendimento de 
todas as demandas que a organização almeja. O crescimento médio 
do Sicredi nos últimos 15 anos foi de 20% ao ano. 

Expansão Entrevistado 3 Unificação da base de dados através do sistema on-line no início do 
ano 2000, permitindo que os associados consultassem seus saldos 
em qualquer Unidade de Atendimento do país. 

Julgamento 
em relação ao 
risco 

Entrevistado 2 Pode-se resgatar a imagem do cooperativismo de crédito, temos 
uma das legislações mais avançadas do mundo, livre admissão. 
Quando se fala em perspectivas futuras, só depende de nossa 
vontade, não temos mais aquelas amarras do passado. 

Julgamento 
em relação ao 
risco 

Entrevistado 1  Começou a ser percebido pelos dirigentes, que os mecanismos 
utilizados para competir neste setor estão sendo os mesmos 
utilizados pelos bancos, deixando de lado o trabalho difícil de 
reportar à sociedade a natureza societária do Sistema, que é ser 
cooperativa. Neste momento foi decido constituir a Fundação 
SICREDI, que tem por objetivo principal a manutenção e 
estruturação, em termos de planejamento e não de execução, da 
essência do nosso empreendimento, que são as sociedades 
cooperativas. 

Versatilidade Entrevistado 2 A mudança do mercado financeiro, com um claro direcionamento 
onde o poder público iria se retirar do mercado financeiro, com 
privatizações. Aí nós entramos como uma alternativa, na medida que 
o governo sinaliza sua menor participação, entrando os bancos 
privados, e o cooperativismo de crédito entra como uma luva, pois 
ele é importantíssimo pelo nivelamento da sociedade, no mercado. 

Versatilidade SICREDI, 2011. 
6. p.28. 

A livre admissão significou, ao SICREDI, um novo direcionamento 
dos negócios, com uma atuação focada tanto nas necessidades do 
público urbano quanto do público rural. O SICREDI deixou de ser 
visto como uma IF ligada ao agronegócio, assumindo a imagem de 
uma organização capaz de atender a qualquer pessoa, 
independentemente de sua localização geográfica ou atividade 
econômica. 

Ambição SICREDI, 2010. 
5. p.29. 

Do ponto de vista operacional, um dos maiores desafios foi 
desenvolver uma Tecnologia de Informação própria, que atendesse 
as necessidades do Sistema, Cooperativas e Banco. 

Ambição Entrevistado 3 Criação do Banco Cooperativo Sicredi no ano de 1995 e seu início 
de operação em 1996, forneceu às cooperativas condições de 
competir com os grandes bancos brasileiros, principalmente através 
da oferta dos mesmos produtos e serviços que os bancos possuem. 

Quadro 24 - Dimensões do Empreendedorismo (situações identificadas) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.2.2.2 Navegação no Ambiente Dinâmico 

 Nesta segunda fase a organização apresentou novamente um bom 

desempenho de navegação, necessitando atuar em vários momentos na capacidade 

de captura de valor, no uso da estratégia de navegação adequada envolvendo 

vários stakeholders, na legitimidade da organização e dos propósitos, além do 
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monitoramento que neste caso, se analisarmos sob o ponto de vista nacional, pelas 

perspectivas do idealizador do movimento de reorganização das cooperativas de 

crédito, Mário Kruel Guimarães, temos mais de um pólo de análise.  

O Quadro 25 apresenta as dimensões que caracterizaram a atuação da 

organização no desafio de navegação no ambiente dinâmico. 

Dimensão 

  Falha da capacidade de captura de valor Capacidade de captura de valor � 
  Uso de estratégia de navegação 

inadequada 
Uso da estratégia de navegação 

adequada 
� 

  Ausência de legitimidade Legitimidade � 
� Monitoramento deficiente Bom Monitoramento � 

Quadro 25 - Pólos de Navegação no Ambiente Dinâmico 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Nesta fase, o SICREDI conseguiu desenvolver grandes ações visando a 

superação deste desafio, principalmente no que tange a sua estruturação 

organizacional a partir do início das atividades do Banco Cooperativo Sicredi e as 

conseqüências desta criação. Uma vez superada uma série de barreiras legais e de 

funcionamento, na fase anterior, esta nova fase se abriu com grandes 

oportunidades, tendo o apoio do governo federal e do próprio BACEN.  

 A dimensão da capacidade de captura de valor foi muito importante para 

que o SICREDI viesse a se tornar o Sistema que hoje representa. Os principais 

destaques neste período foram: o início das atividades do Banco Cooperativo 

Sicredi; a capacidade de convencimento junto às Centrais Estaduais dos estados do 

Paraná em 1996, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 1998 e posteriormente em 

2002, São Paulo, a fazerem parte do Sistema SICREDI através da participação 

acionária junto ao Banco Cooperativo Sicredi, sem que constituíssem outros bancos 

e sim um banco cada vez mais forte; a constituição da Confederação SICREDI, 

passando a exercer juntamente com o BANSICREDI, um papel de estratégico, de 

prestação de serviços centralizados, de tecnologia da informação e de apoio ao 

Sistema; a conquista da livre admissão de associados em 2003, sendo a grande 

conquista legal da última década para as cooperativas de crédito do Brasil; e a 

parceria estratégica do Banco Cooperativo Sicredi juntamente com o Rabobank da 

Holanda, um gigante do cooperativismo de crédito mundial, abre um novo horizonte 

ao SICREDI para a nova década. Essas evidências confirmam o que é afirmado por 
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Chandler (1977), onde o crescimento de uma empresa se dá mediante expansão 

econômica, de mercado e avanço tecnológico. 

 Estas conquistas e realizações demonstram a capacidade da organização em 

se reinventar em prol do seu desenvolvimento e na sua perpetuidade, visando 

colocar as cooperativas de crédito cada vez mais capazes de atender as demandas 

dos associados, além de destacar o seu maior diferencial: ser cooperativa, 

administrar os recursos e mantendo-os nas regiões onde o SICREDI atua. Os 

relatos a seguir demonstram estas constatações:  

As cooperativas de crédito do estado do PR também se virão tocadas em 
constituir um banco, hipótese que foi descartada após discussões, uma vez 
que estaria se configurando a criação de novos e pequenos bancos, ao 
invés de integrar a um Banco Cooperativo já criado para as cooperativas do 
SICREDI (Depoimento 8). 
 
Em face às características similares do sistema cooperativo de crédito 
holandês e do SICREDI, chegamos a conclusão no final de 2008/9 que era 
possível a participação do Rabobank no Banco Cooperativo Sicredi. Este 
trabalho de desenvolveu-se durante o ano de 2009/10, culminando ao final 
do mesmo ano com a aprovação na participação de 30% do capital do 
Banco Cooperativo Sicredi pelo Rabobank (Depoimento 1). 
 
Por isto sabemos que devemos explorar nosso maior diferencial 
competitivo: Ser Cooperativa, demonstrando à comunidade o como nos 
relacionamos com ela e quais as vantagens de se operar com uma 
cooperativa de crédito (Entrevistado 3). 
 

 Neste desafio, os principais stakeholders envolvidos foram: as cooperativas, o 

Banco Central, o Governo, as centrais estaduais e os associados. 

 A estratégia do SICREDI em tornar-se um Sistema forte foi tomando força 

pelos dirigentes a cada nova conquista, demonstrando um bom uso da estratégia 

de navegação, principalmente na agregação de novas Centrais Estaduais e suas 

cooperativas ao Sistema SICREDI, com participação societária no Banco 

Cooperativo Sicredi, começando pelo Paraná, depois Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e por último, em 2002, São Paulo, buscando a convergência de interesses, como 

é destacado por Meyer e Zucker (1989); e na conquista da adequação da legislação 

para permitir a constituição ou transformação das cooperativas de crédito em 

cooperativas de livre admissão de associados, realizada pela Resolução 3.106 de 25 

de julho de 2003. Esta conquista se deu graças ao apoio do Governo Federal na 

flexibilização de regras para as cooperativas de crédito, que defendia o crescimento 

do cooperativismo de crédito como uma alternativa a sociedade. Os principais 

envolvidos no relacionamento e desenvolvimento desta dimensão foram os 

seguintes: BACEN, Governo, Cooperativas e o Banco Cooperativo Sicredi. 
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 A padronização da marca e a constituição de um banco permitiram às 

cooperativas de crédito do SICREDI a atuarem com um portfólio de produtos e 

serviços cada vez mais amplo, apresentando atualmente uma diferença muito 

pequena quando comparada com os demais concorrentes das cooperativas de 

crédito, ou seja, os outros bancos. Juntamente com a livre admissão de associados, 

que já ocorria em alguns casos na prática mas não de forma legal, demonstram a 

capacidade da organização na busca de sua legitimidade como uma cooperativa de 

crédito a todas as pessoas, como uma opção nas localidades onde atua. Ainda, sob 

o aspecto da legitimidade, o SICREDI instituiu e deu início à Fundação SICREDI, 

para a estruturação e acompanhamento de ações no desenvolvimento dos 

associados e na definição de um novo modelo de participação dos associados, 

através dos programas Crescer e Pertencer. Esta ação visa aprofundar e esclarecer 

junto aos associados o que realmente a sua cooperativa representa e oferece ao 

associado. Esta dimensão é evidenciada pelas falas: 

E aproveitando as oportunidades, foi construindo o sistema. Hoje 
comparativamente ao mercado, nós podemos dizer o que não temos. O 
nosso gap é muito pequeno (Entrevistado 2). 
 
Abertura das cooperativas para a atuação em forma de “livre admissão”, no 
ano de 2003 através da Resolução CMN 3.106/2003, homologando o que 
de fato já vinha acontecendo nas cooperativas que já atuavam com o 
público urbano, embora de forma irregular (Entrevistado 3). 
 

Os principais stakeholders envolvidos neste desafio foram: o Governo, o 

BACEN, as centrais estaduais, as cooperativas de crédito e os associados. 

 Como Pfeffer e Salancik (1978) destacam, tanto o ambiente determina ações 

das empresas como também as empresas influenciam na percepção do ambiente. 

Neste contexto, o SICREDI a partir da padronização da marca e com a constituição 

do Banco Cooperativo Sicredi e a expansão para outros estados, passou a gerar 

uma maior visibilidade no mercado nacional, demonstrando a sua força e 

capacidade de crescimento e atuação, bem como a sua capacidade de 

monitoramento neste ambiente. Esta capacidade pode ser observada pelas suas 

ações de criação de novas empresas especialistas para atuação em produtos 

específicos para atendimento das necessidades dos associados, através das 

cooperativas de crédito, como é o caso da corretora de seguros, administradora de 

cartões e a administradora de consórcios. Da mesma forma, a organização esteve 

sempre atenta na evolução de questões legais que permitissem a sua maior 

cobertura de produtos e a sua maior independência no mercado, como a conquista 
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para realizar operações de crédito rural com encargos equalizados pelo Tesouro 

Nacional (1999), com a livre admissão de associados (2003) e com a possibilidade 

de captação de recursos através de depósitos de poupança rural (2004), permitindo 

ampliar o leque de produtos e a oferta aos associados. O Entrevistado 1 a seguir 

destaca a importância de ser cooperativa e da permanência dos recursos captados 

na sua própria área de atuação: 

O que significa ser cooperativa: o nosso principal produto a ser entregue pra 
sociedade é uma cooperativa bem administrada, porque os produtos 
bancários são commodities no mundo, agora a sociedade cooperativa vai 
fazer com que os recursos de uma região não sejam drenados para outra 
região, sejam aplicados na própria região, no processo de desenvolvimento 
nas pessoas que nela vive, respeitado a vocação econômica, a vocação das 
pessoas, a vocação do solo, e por conseguinte, a permanência do resultado 
gerado por estas operações a serviço daquelas comunidades. 
 

 Quando é analisado o movimento do cooperativismo de crédito nacional, sob 

as perspectivas de Mário Kruel Guimarães, o seu grande sonho era a construção de 

um único sistema nacional, não necessariamente com uma única marca, mas que as 

convergências e filosofias sejam unificadas, completando todo o ciclo financeiro, 

desde a produção até o consumidor final. Na reorganização do movimento em 1980, 

iniciado no Rio Grande do Sul, a característica principal das cooperativas era de 

crédito rural, mas em outras regiões do Brasil, principalmente no Sudeste e 

Nordeste, a característica das cooperativas era de crédito mútuo, o que mais tarde 

fez originar três grandes sistemas de crédito cooperativo no Brasil: SICREDI, 

SICOOB e UNICRED. O relato a seguinte destaca esta passagem: 

Eu não sei o que aconteceu, mas queria um sistema igual ao da França, 
tendo toda a produção nacional envolvida dentro do sistema cooperativo, 
com o giro da moeda, o dinheiro gira multiplicando a moeda. A idéia do 
cooperativismo autêntico, bonito, que tinha aprendido, não foi possível 
fazer, mas não sei dizer por que. Sempre fui um grande sonhador 
(Depoimento 11). 
 

Os principais personagens envolvidos neste desafio foram: o Governo, o 

BACEN, outros Sistemas de Cooperativas de Crédito, as centrais estaduais, as 

cooperativas de crédito do SICREDI e os associados. O Quadro 26 condensa 

exemplos de citações dos relatos que demonstram cada uma das dimensões 

superadas pela organização no desafio da navegação em ambiente dinâmico.  
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Dimensão Fonte Acontecimento 
Uso da 
estratégia de 
navegação 
adequada 

Entrevistado 2 Em momento algum o SICREDI esquece que em primeiro lugar 
somos parte de um sistema cooperativismo, que deve trabalhar com 
todos sistemas de crédito, que todos tenham uma imagem saudável. 
Não pensamos em competitividade entre os sistemas de crédito 
cooperativo. Lógico, que a idéia é disponibilizar uma alternativa ao 
mercado financeiro tradicional, que atendam aos interesses das 
pessoas e não aos interesses do capital. 

Uso da 
estratégia de 
navegação 
adequada 

Depoimento 3 A integração ao Banco Cooperativo Sicredi, foi fundamental para a 
adesão e seguimento as normas, procedimentos, regimentos, 
padrões e tecnologias que se colocavam como peças chaves para o 
sucesso das cooperativas no estado do MS. 

Legitimidade Entrevistado 2 A construção do SICREDI ao longo destes 30 anos, tornou ele 
perceptivo como um selo de credibilidade. Na visão sistêmica, vejo o 
Sicredi como um processo de construção e mudança constante, 
conservador, mas ao mesmo tempo inovador, com um processo de 
mudança consolidado e sustentado, sem fazer aventuras. 

Bom 
monitoramento 

Entrevistado 2 Hoje avançamos, o próprio BACEN tinha uma preocupação muito 
grande com o sistema, e a governança ela é hoje excelente, com o 
apoio do BACEN e IBGC. Para mitigar isso, foi incentivado as 
cooperativas a cultivar as boas práticas. Através do Crescer e 
Pertencer passa a ser um programa oficializado sistemicamente, e 
também necessário, pela Lei 130 e Resolução 3.859, que é 
oficializar este processo de representatividade autentica dos 
associados nas assembléias gerais. 

Monitoramento 
deficiente 

Depoimento 11 Demos um passo muito avançado, vencemos os nossos maiores 
inimigos, não temos mais os nossos inimigos, porque o Banco 
Central está muito mais aberto ao cooperativismo. Temos que 
trabalhar no sentido de unificar as atitudes do cooperativismo em 
todo o Brasil. 

Capacidade 
de captura de 
valor 

Entrevistado 3 Por isto sabemos que devemos explorar nosso maior diferencial 
competitivo: ‘Ser Cooperativa’, demonstrando à comunidade o como 
nos relacionamos com ela e quais as vantagens de se operar com 
uma cooperativa de crédito. 

Capacidade 
de captura de 
valor 

SICREDI, 2010.  
5. p.5. 

A entrada de outros Estados no Sistema resultou em ganho de 
escala para o Banco Cooperativo, ampliando as oportunidades de 
desenvolvimento de produtos e serviços para os associados. 

Quadro 26 - Dimensões da Navegação no Ambiente Dinâmico  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.2.2.3 Gerenciamento da Diversidade 

Conforme a organização tornava-se maior, também aumentava a 

complexidade de suas relações entre áreas e empresas, e também aumentava a 

propensão à fragmentação, como destaca Fleck (2009). Ao longo da vida, conforme 

a empresa foi aumentando de tamanho, foram necessárias formas cada vez mais 

integradoras de gestão, buscando que a organização funcione com um objetivo 

único e comum, e não como se tivesse vários setores independentes. O grande 

desafio de gestão está em fazer com que a organização, em suas múltiplas áreas, 

funções, papéis e responsabilidades, trabalhem de forma integrada, com o mesmo 

foco. 



145 

 

Nesta fase, o desafio do gerenciamento da diversidade, foi sem dúvida um 

dos grandes desafios superados pelo SICREDI devido as conseqüências do seu 

desenvolvimento e aumento de suas complexidades.  O Quadro 27 mostra como o 

SICREDI se posicionou quanto as dimensões de capacidade de coordenação, 

estabelecimento de mecanismos de integração e compartilhamento e intercâmbio. 

Dimensão 

�  Falha da capacidade de coordenação Plena capacidade de coordenação  �  
  Fracasso no estabelecimento 

de mecanismos de integração 
Estabelecimento de mecanismos de 

integração 
�  

  Compartilhamento e intercâmbio mal 
estabelecidos Compartilhamento e intercâmbio �  

Quadro 27 – Pólos de Gerenciamento da Diversidade (Fragmentação x Integração) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Como pode ser observado no Quadro 26, o SICREDI posicionou-se, quanto à 

capacidade de coordenação, em ambos os pólos, apresentando momentos de plena 

capacidade de coordenação e, em outros, a baixa capacidade de coordenar a 

diversidade. Em relação às outras dimensões, estabelecimento de mecanismos de 

integração e compartilhamento e intercâmbio, o SICREDI se posicionou se maneira 

positiva. 

O SICREDI, na fase anterior, demonstrou plena capacidade de coordenação 

uma vez que este período foi de organização, adequação normativa e 

institucionalização das Centrais Estaduais, e dos mecanismos de operacionalização 

com as cooperativas de crédito, através de padrões, regulamentos e da 

padronização da marca. Nesta fase atual, motivado pelo desenvolvimento da 

organização, a complexidade da mesma tornou-se maior, aumentando a 

necessidade de garantir a sua integridade e continuidade.  

Surgiram inúmeras ações e mudanças dentro do SICREDI neste período: 

constituição da Confederação, da corretora de seguros, da administradora de 

cartões, da administradora de consórcios, a constituição da Fundação, novas 

oportunidades de negócios, como equalização de recursos com o Tesouro Nacional, 

livre admissão de associados, captação de depósitos da poupança rural, dentre 

outras; todas estas mudanças buscaram gerar ampliação do portfólio de produtos e 

serviços para o SICREDI, gerando aumento de receitas e maior reciprocidade dos 

seus associados, uma vez que o seu leque de produtos se tornava cada vez mais 

amplo e em nível com os bancos concorrentes nos locais onde as cooperativas de 

crédito atuam. A capacidade de coordenação do SICREDI permitiu esta ampliação 
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de produtos e serviços, gerando novas oportunidades à organização e mantendo a 

mesma no seu objetivo central de autoperpetuação. 

Apesar de estes fatos indicarem para uma plena coordenação, surge a 

incerteza se esta grande quantidade de criações e ações não podem colocar em 

risco, no futuro, a integridade do SICREDI. Como é afirmado por Chandler (1990), a 

organização deve ter cuidado com a excessiva diversificação e estar alerta para não 

incorrer em risco de fragmentação. E, corroborando este autor, a passagem que 

determinou a criação da holding Sicredi Participações demonstra exatamente isso. 

Ou seja, em 2007 e 2008, a organização identificou que precisava rever o seu 

modelo de governança no sentido de garantir a integridade organizacional e de ter 

uma única diretoria executiva coordenando todas as empresas centralizadoras. Esta 

passagem demonstra que ao ser identificado falha da capacidade de coordenação, a 

organização colocou em discussão esta situação, gerando a mudança 

organizacional. 

A busca pelo estabelecimento de mecanismos de integração, sempre foi 

uma das dimensões que a direção do SICREDI trabalhou com o cuidado de 

preservar e ampliar esta diretriz na organização. A estruturação das Centrais 

Estaduais em 2º nível, como coordenadoras do desenvolvimento das cooperativas 

de crédito, monitorando-as e fiscalizando-as; e o Banco Cooperativo Sicredi, a 

Confederação e as demais empresas ligadas ao banco em 3º nível, atuando como 

empresas centralizadoras e de atuação sistêmica, prestando serviços e 

desenvolvendo produtos com fim específico a todas as cooperativas, são situações 

que demonstram a busca contínua pela integração da organização, que estiveram 

presentes nesta fase da organização, como destaca Chandler (1990). Nenhuma 

empresa ou área é constituída na organização sem que o objetivo fim seja prover 

estrutura para o atendimento das demandas das cooperativas, formando um elo de 

ligação e de interdependência entre todas as empresas da organização, como 

afirmam Ghoshal e Mintzberg (1994).  

Outro grande momento, que demonstra o trabalho voltado para a integração 

das organizações nesta fase, foi o desenvolvimento de soluções e tecnologias 

próprias pela Confederação SICREDI que permitiram a integração de todas as 

cooperativas de crédito, centrais e o Banco através de sistemas e informações 

centralizadas, unificadas em base única de processamento de dados, possibilitando 

maior segurança, qualidade de serviços, ganho de escala, e que os associados das 
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cooperativas de crédito pudessem acessar serviços e produtos em qualquer ponto 

de atendimento do SICREDI no país. A percepção destas situações podem ser 

confirmadas através das seguintes observações: 

Aí se empreendeu a 3º grande etapa em foi transformar o conjunto de 
cooperativas que integrassem o SICREDI num Sistema Integrado. Onde 
organizações de 2º e 3º grau passaram a ser utilizadas para fazer com que 
cada cooperativa tivesse, do ponto de vista vertical, uma organização que 
lhes permitisse operar em escala. Ao mesmo tempo, num processo de 
responsabilidade solidária entre as cooperativas singulares dava a condição 
de operar em rede (Entrevistado 1). 
 

Unificação da base de dados através do sistema on-line no início do ano 
2001/2002, permitindo que os associados consultassem seus saldos em 
qualquer Unidade de Atendimento do país (Entrevistado 3). 
 

 A busca pela integridade da organização com atuação de forma padronizada, 

melhoria de processos e de serviços com a criação de estruturas ou empresas 

centralizadas, atendendo aos regulamentos e requisitos legais, e ao mesmo tempo 

preservando a sua essência, a sua natureza de “ser cooperativa” sempre esteve 

presente na organização visando estabelecer o compartilhamento e intercâmbio 

entre as entidades do SICREDI e juntamente com os associados das cooperativas.  

A criação da Confederação SICREDI como uma entidade de terceiro grau é 

uma demonstração desta atitude da organização, que buscou centralizar os serviços 

comuns a todas as empresas (cooperativas e centrais estaduais) num único local, 

permitindo maior eficiência, redução de custos, ganho de escala e produtividade. 

Além disso, permitiu que as cooperativas de crédito e as centrais atuassem em seus 

papéis, não fugindo das suas competências principais, e centralizando atividades 

comuns em outra empresa. Esta situação está alinhada ao que afirmam Prahalad e 

Hamel (1990), sobre o desenvolvimento de core competence, permitindo uma 

vantagem competitiva diferencial.  

Essa forma de atuação do SICREDI - tendo as cooperativas em primeiro grau, 

as centrais em segundo, e a Confederação e o Banco Cooperativo Sicredi e suas 

empresas controladas em terceiro grau - permite segregação de papéis e 

responsabilidades, gerando ganho de escala e especialização de atividades. Outro 

ponto a muito importante a ser observado - dada a dimensão que as cooperativas de 

crédito do SICREDI possuem atualmente, tendo cooperativas com mais de 50, 70 e 

até 100 mil associados - foi a constituição da Fundação SICREDI e dos programas 

Crescer e Pertencer. Através da coordenação da Fundação e apoiado pelas 

Centrais Estaduais, ambos os programas tem sido desenvolvidos nas cooperativas 
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de crédito com os associados para primeiramente esclarecer de como a cooperativa 

funciona, quais são os direitos e deveres, e como podem e devem participar, através 

dos núcleos e assembléias, por exemplo. Estes programas tem um papel 

fundamental na propagação dos princípios cooperativistas, dos valores e doutrinas 

do movimento, visando garantir a sustentação e continuidade do SICREDI para as 

novas gerações que estão se associando as cooperativas de crédito. Essas 

demonstrações de compartilhamento e intercâmbio podem ser identificadas através 

dos seguintes relatos: 

Imagine, nós temos aqui no RS, cooperativas que tem mais de 100.000 
associados. Como é que você vai dizer que os associados participam 
efetivamente do processo decisório das cooperativas, se a gente não tem 
um mecanismo, um processo que garanta isso.  Assim, temos que se utilizar 
deste processo de representatividade autentica, com núcleos, delegados de 
núcleos, por delegação em assembléia, associados representando núcleos, 
conforme as melhores práticas de governança (Entrevistado 2). 
 
Em primeiro lugar, as nossas cooperativas não pensam só em si. Elas 
pensam no todo. Temos muito forte no nosso sistema a presença do 7º 
princípio do cooperativismo: interesse pela comunidade. Há o olhar coletivo. 
As cooperativas sabem que precisamos de escala, que precisamos de mais 
associados (Entrevistado 2). 
 

O Quadro 28 traz exemplificações de depoimentos e entrevistas que 

demonstram a navegação no ambiente dinâmico nesta fase da organização. 

Dimensão Fonte Acontecimento 
Plena capacidade 
de coordenação 

Entrevistado 1 O SICREDI teve que rever a sua estrutura societária. A criação da 
Holding, segregando as decisões estratégicas da gestão operacional, 
permitindo maior profissionalização e especialização mais abrangente 
no que diz respeito a estrutura organizacional responsável pela 
administração das empresas do Sistema. Esta estruturação foi feita 
seguindo 03 princípios básicos: 1. Cumprimento do objeto de cada 
uma das organizações; 2. A partir da legislação específica, Lei 130; 3. 
Seguir as boas práticas de governança hoje exigidas pelas 
corporações que dão acesso aos mercados. 

Mecanismos de 
Integração 

Entrevistado 1 Nasce um novo conceito, onde independentemente do nível 
organizacional, 1º, 2º ou 3º nível, ou ser uma sociedade a serviço 
destas cooperativas, como é o Banco, administradora de consórcios,  
cartões, corretora de seguros, todas integram um mesmo sistema, 
com um único objetivo, que é entregar ao associado uma rede de 
atendimento, uma escala mínima necessária, produtos de prestação 
de serviços ou captação e empréstimos, que são atividades fim de 
uma Instituição Financeira, que pudessem ser de qualidade, ao preço 
que o mercado estabelece e que os resultados pudessem ser 
distribuídos aos associados na proporção do uso. 

Compartilhamento 
e intercâmbio 

Entrevistado 2 Em primeiro lugar, as nossas cooperativas não pensam só em si. 
Elas pensam no todo. Temos muito forte no nosso sistema a 
presença do 7º princípio do cooperativismo: interesse pela 
comunidade. Há o olhar coletivo. As cooperativas sabem que 
precisamos de escala, que precisamos de mais associados. 

Quadro 28 - Dimensões de Gerenciamento da Diversidade (Fragmentação x Integração) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.2.2.4 Gerenciamento de Recursos Humanos 

 No gerenciamento de recursos humanos, a organização teve uma atuação 

que distribuiu-se não apenas num pólo das dimensões analisadas, como é 

demonstrado através do Quadro 29. A gestão deste desafio, para algumas das 

dimensões analisadas, apresentou ao mesmo tempo planejamento antecipado de 

ações com ações tardias. 

Dimensão 

�  Atendimento tardio das necessidades Antecipação das necessidades  � 
�  Falha na capacidade de renovação Plena capacidade de renovação � 

 Falha  na capacidade de formação Plena capacidade de formação � 
 Ausência de retenção Retenção � 

Quadro 29 – Pólos do Gerenciamento de Recursos Humanos (Tardio x Antecipado) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Em relação ao atendimento das necessidades de forma antecipada ou tardia, 

as ações realizadas pela organização, apesar de demonstrarem uma melhoria, não 

se efetivaram apenas como antecipação das necessidades. A partir da 

constituição do Banco Cooperativo, a integração ao SICREDI das Centrais 

Estaduais dos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, 

houve um novo momento de desenvolvimento para todas as empresas da 

organização, em especial as cooperativas de crédito. O próprio cenário 

governamental e regulatório também beneficiou as cooperativas de crédito nesta 

fase, flexibilizando o funcionamento das mesmas, sem gerar empecilhos ou 

entraves.  

Ao analisar esta dimensão, baseado nas informações obtidas e pelo 

crescimento demonstrado pela organização, ela demonstra indícios que houve 

ações visando atender as expansões e crescimento, sem que isso demonstre uma 

capacidade de geração de grande folga, mas por outro lado, pela demonstração de 

expansão da organização, criação de novas empresas com foco em produtos ou 

serviços específicos, evidencia que conseguiu obter algumas antecipações de 

necessidades ou obtenção de recursos para permitir estes desenvolvimentos, 

conforme pode-se perceber: 

Folga de recursos, não há. Não por falta de decisão estratégica, mas pela 
sua trajetória, pela sua característica, pelo processo de amealhar pequenas 
quantidades de recursos para promover o crescimento, experimentou um 
ritmo de crescimento de 1996 pra cá maior que a sua capacidade de 
preparação de recursos humanos, e de geração de logística, tecnologia 
para suportar tudo isso (Entrevistado 1). 
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 A dimensão da capacidade de renovação nesta fase da organização indica 

indícios que há passagens de comportamentos nos dois pólos analisados, ou seja, 

quando avalia-se a preocupação da organização quanto à sucessão identifica-se 

situações que demonstram que a organização está preocupando-se com este 

assunto no período mais recente, de 2010 em diante, e que anteriormente a isso, 

não ficava demonstrada esta atenção, como é mencionado pelo Entrevistado 3:  

Até o falecimento em 2010 de nosso ex-presidente não havia a 
preocupação com a sucessão em qualquer instância que fosse. Após este 
fato trabalhamos a sucessão através do coaching pelo qual estão passando 
nossos principais executivos e gerentes de Unidade de Atendimento - UA. 
 

 Por outro lado, a organização tem desenvolvido programas para permitir a 

sua perpetuidade e continuidade, indicando indícios da autoperpetuação. Essa 

constatação fica evidenciada da seguinte forma: 

Hoje temos programas estruturados para os associados, para que eles 
tenham conhecimento, preparação para que possam participar e crescer 
com a cooperativa. O quadro social vai mudando. As pessoas passam pelo 
empreendimento, mas ele tem que se perpetuar. A gente sempre vai ter que 
estar treinando novas pessoas, formando novos líderes, para que o nosso 
empreendimento tenha perpetuidade, ultrapasse geração, tanto quanto a 
profissionalização dos profissionais, para continuar a competição de alto 
nível no mercado (Entrevistado 2). 
 

 Já, ao analisar as dimensões de capacidade de formação e retenção, as 

ações realizadas pela organização demonstram que ela está trilhando o caminho da 

perpetuidade, uma vez que desenvolveu políticas de remuneração, promoções, 

recrutamento, plano de cargos, benefícios como auxílio alimentação, plano médico e 

odontológico, previdência privada, para todos os colaboradores, com políticas claras, 

inovadoras e de conhecimento de todos na organização, ou seja: 

Você acaba tendo ações e políticas com ações inovadoras, que de tempo 
em tempo necessitam ser evoluídas. Tempos atrás, 12 anos,  nós criamos 
uma política de remuneração que premiasse o colaborador pela sua 
participação, produtividade, o PCS - Plano de Cargos e Remuneração do 
SICREDI, sendo premiado, pela ABRH, inclusive (Entrevistado 2). 
 

 Nesta política também havia a previsão de incentivo à educação formal, para 

cursos de pós-graduação e mestrado (empresas centralizadoras), e até para 

graduação, no caso das cooperativas de crédito, além de cursos de formação e 

capacitação dos colaboradores de acordo com a sua posição e responsabilidades.  

A partir de 2010, a organização buscou novamente a evolução de suas 

políticas de recursos humanos, no que tange a ampliação das questões de 
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preocupação da organização, como o desenvolvimento de planos de carreira, 

desenvolvimento do “segundo” nas posições de gestão da organização, em todos os 

níveis, desde as cooperativas até o Banco e a Confederação, ou: 

Num cenário mais recente, estamos revisando a política, nos preocupando 
não só pela remuneração, mas pensar em questões de desenvolvimento de 
carreira, desenvolvimento de capacitações profissionais, desenvolvimento 
do segundo, ter pessoas preparadas para as necessidades de crescimento 
e avanço do sistema, chegamos a conclusão que teremos que nos 
preocupar na retenção e atração de profissionais, não só no curto prazo, 
mas no longo prazo (Entrevistado 2). 
 

  Estas ações demonstram que a organização está cada vez mais preocupada 

no gerenciamento do desafio de recursos humanos, fornecendo recursos materiais e 

humanos para permitir o seu crescimento contínuo, como destacam Penrose (1980) 

e Fleck (2009). O Quadro 30 traz outras informações que exemplificam o 

gerenciamento de recursos humanos identificados neste desafio organizacional. 

Dimensão Fonte Acontecimento 
Atendimento 
tardio das 
necessidades 

Entrevistado 2 Nós não formamos gente suficiente hoje para suprir a necessidade 
de crescimento. Hoje há cooperativas que formam pessoas, mas 
ainda não estão no nível de formar pessoas para ceder para outras 
cooperativas co-irmãs. 

Antecipação das 
necessidades 
 

Entrevistado 1 Hoje já com condições de recursos, recursos especializados e com 
aporte de investimento. O SICREDI precisa de uma simbiose perfeita 
entre qualidade dos seus recursos humanos, tecnologia e logística 
que suportam estas operações – inteligência humana e processos, 
fará o SICREDI mais consistente. 

Plena capacidade 
de formação 

Entrevistado 1 A medida que as cooperativas se “desamarram”, tornam-se livres 
para crescer e constituem o seu próprio banco, se desenvolver sob a 
sua própria responsabilidade, a intensidade de capacitação cresceu 
exponencialmente, e seus investimentos por consequência. 

Plena capacidade 
de formação 

Entrevistado 3 Já com o público interno, além das visitas realizadas diretamente à 
cada uma das 31 Unidades de Atendimento, são realizados também 
2 encontros anuais com os colaboradores, repassando estratégias, 
compartilhando experiências, trazendo um palestrante e 
comemorando resultados.  

Falha na 
capacidade de 
renovação 
 

 
Entrevistado 3 

Até o falecimento em 2010 de nosso ex-presidente não havia a 
preocupação com a sucessão em qualquer instância que fosse. Após 
este fato trabalhamos a sucessão através de coaching pelo qual 
estão passando nossos principais executivos e gerentes de UA. 

Retenção Entrevistado 2 Num cenário mais recente, estamos revisando a política, nos 
preocupando não só pela remuneração, mas pensar em questões de 
desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de capacitações 
profissionais, desenvolvimento do segundo, ter pessoas preparadas 
para as necessidades de crescimento e avanço do sistema, 
chegamos a conclusão que teremos que nos preocupar na retenção 
e atração de profissionais, não só no curto prazo, mas no longo 
prazo. 

Quadro 30 - Dimensões de Gerenciamento de Recursos Humanos (Tardio x Antecipado) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.2.2.5 Gerenciamento da Complexidade 

 Nesta segunda fase, a organização demonstrou uma continuidade e evolução 

no desafio do gerenciamento da complexidade, demonstrado através das dimensões 

da capacidade para solução de problemas, aprendizado sistemático e tempo de 

análise apropriado.  

Considerando que a primeira fase teve grandes desafios de estruturação 

organizacional, impactos causados principalmente por decisões governamentais, por 

exemplo, Plano Cruzado, Plano Collor, extinção do BNCC e o desafio de formar um 

sistema integrado, nesta segunda fase os desafios foram outros, voltados ao 

desenvolvimento e a consolidação do Sistema. O quadro 31 demonstra os pólos de 

comportamento da organização nas dimensões deste desafio. 

 Dimensão 

 Falha na capacidade para solução 
de problemas 

Capacidade para solução de 
problemas 

� 
 Aprendizado ad-hoc Aprendizado sistemático � 
� Tempo de análise prejudicado Tempo de análise apropriado � 

Quadro 31 - Pólos do Gerenciamento da Complexidade (Ad hoc x Sistemático) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Não se pode afirmar que a organização apresentou uma forma concreta de 

sistematização para o gerenciamento da complexidade. Contudo, demonstra 

indicativos no caminho desta sistematização. Nesta segunda fase, destaca-se a 

capacidade da organização em buscar o seu desenvolvimento e expansão, através 

de uma série de ações, como a criação de empresas voltadas para o atendimento 

de produtos específicos, como cartões, seguros e consórcio, ampliação do portfólio 

de produtos, ampliação do número de pontos de atendimento, aumento do número 

de associados, e que permeiam obrigatoriamente em diversos momentos de 

decisões, análises, obtenção de informações para atender determinada necessidade 

organizacional, como destaca Fleck (2009). 

 Ao analisar a primeira dimensão deste desafio, a capacidade para solução 

de problemas, pode-se destacar quatro momentos que exigiram da organização 

esta competência: (1) após a constituição formal do Banco Cooperativo Sicredi em 

outubro de 1995, surgiu o primeiro desafio desta fase que foi colocar o Banco em 

operação, sendo necessária a composição da primeira diretoria do Banco, alterando 

a diretoria da Central do Rio Grande do Sul, contratação e formação de funcionários 

com conhecimentos de instituição financeira e de mercado, adequando-se às 
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características de um modelo cooperativo, permitindo o início das operações do 

Banco em junho de 1996. Além disso, foi necessário alterações no modelo de 

governança do SICREDI, uma vez que surgia uma nova entidade na organização: o 

Banco Cooperativo Sicredi; (2) a autorização, em 1999, do Banco Cooperativo 

Sicredi para realizar operações de crédito rural com encargos equalizados pelo 

Tesouro Nacional, conquistado a partir de várias negociações junto as entidades 

governamentais para acesso e equiparação de recursos às taxas oficiais de crédito 

rural para o financiamento de custeio agrícola e pecuário, principalmente, permitindo 

que o SICREDI pudesse disponibilizar recursos aos seus associados através das 

cooperativas de crédito sem necessitar de repasse do Banco do Brasil.  

E ainda: (3) com a integração ao Banco Cooperativo Sicredi do Paraná, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, foi discutido e redefinido o papel da Central do Rio 

Grande do Sul vinha desempenhando funções para as suas cooperativas filiadas ao 

mesmo tempo em que realizava atividades às Centrais dos outros estados, como 

desenvolvimento de sistemas, suporte às cooperativas, entre outras, surgindo então 

a Confederação SICREDI, para centralizar os serviços comuns a todos, a partir de 

vários debates envolvendo todas as centrais e cooperativas; (4) a conquista da livre 

admissão de associados, permitindo a constituição ou a transformação de 

cooperativas de livre admissão, uma vez que até então a maior parte das 

cooperativas de crédito do SICREDI eram formadas por produtores rurais ou ligadas 

a esta atividade. Esta conquista foi possível graças a um grande trabalho das 

lideranças do SICREDI junto às entidades governamentais e ao BACEN, e também 

pelo apoio do governo federal em incentivar o cooperativismo de crédito no país. Foi 

a grande conquista regulatória para as cooperativas de crédito na última década. 

 Fica demonstrada através destas situações a capacidade para encontrar 

alternativas e soluções para os problemas complexos da organização, baseados em 

discussão, análise e apoio das entidades que formam o SICREDI e também de 

entidades externas, em especial o Governo e o BACEN.  

 Ao considerar que a organização ao chegar nesta segunda fase, já havia 

superado uma série de desafios nos primeiros 15 anos a partir da reorganização e 

estruturação sistêmica, ao evoluir e desenvolver novas possibilidades, a dimensão 

do aprendizado sistemático evoluiu juntamente com a organização. Hoje, a 

organização demonstra uma maturidade, conquistada pelos caminhos já trilhados e 

também por fazer uso destas experiências e situações vividas, tanto através dos 
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bons e maus exemplos ou decisões tomadas. Este aprendizado é identificado em 

situações como: exemplos do que não fazer a partir de experiências de cooperativas 

que já tentaram e não deu certo, do que é a essência das cooperativas de crédito, 

da necessidade da sustentabilidade da base dos associados, da concorrência do 

mercado, da necessidade de constante evolução e inovação, entre outros. Estas 

evidencias se confirmam através dos seguintes relatos: 

Nas cooperativas maduras, este amadurecimento se deu pelos erros e 
acertos, as melhores cooperativas hoje, ao olhar a sua história, passaram 
por grandes dificuldades, e iam fechar, pois não tinham condições, 
recursos, rentabilidade, e a partir da ação das cooperativas, divulgação, 
motivação, captação de associados, superaram as suas dificuldades e 
viraram o jogo. Isso serviu de aprendizado para elas, e hoje são líderes 
dentro do sistema (Entrevistado 2). 
 
O SICREDI, como uma organização complexa, teve também seus 
desacertos, mas dada a característica da organização e a posição em que 
ocupa hoje na sociedade onde atua, no mercado financeiro, nas relações 
institucionais, tanto com o mercado, com o poder público, mercado 
internacional, relação com os seus associados, com as comunidades, no 
resultado que produz para as regiões, para as comunidades, direta e 
indiretamente  interferindo na agregação de renda as pessoas, 
apresentando-se como uma organização cuja remuneração de patrimônio e 
geração de resultados, e atingimento do seu objeto, é reconhecido em todos 
os foros de análise (Entrevistado 1). 
 
O associado fundador vê a cooperativa como uma causa, comprometido. O 
associado de hoje se vê como usuário de produtos e serviços. O principal 
papel do programa “crescer” é oxigenar as cooperativas, que os valores 
devem ser multiplicados para a nova geração (Entrevistado 2). 

 

 Já a dimensão do tempo de análise apropriado, é visualizado no SICREDI 

sob dois prismas principais: um pelo ponto de vista das cooperativas de crédito e 

outro pelas centrais e empresas centralizadoras. Toda a trajetória de crescimento da 

organização nesta fase, sempre foi embasada em estudos para que embasassem as 

decisões nos colegiados apropriados, principalmente em nível de conselho de 

administração, tendo como base de apoio e decisão, nesta segunda fase, o Banco, a 

Confederação, as centrais e as cooperativas.  

Estas situações ficam demonstradas na constituição do Banco Cooperativo, 

na criação da Confederação, da corretora de seguros, na administradora de cartões, 

na administradora de consórcios, na consolidação sistêmica através da criação da 

holding Sicredi Participações, entre outros. Este modelo organizacional do SICREDI, 

formado por 140 empresas exige um processo de negociação mais complexo e por 

consequência mais moroso, contudo permite que os vários níveis sistêmicos possam 

participar da construção e da decisão, permitindo que a organização como um todo 
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tenha clareza do assunto em questão e de sua amplitude. Este trade-off torna esta 

dimensão ao mesmo tempo sistemática e em certos momentos com fraca 

capacidade de respostas rápidas. Em todos os momentos de construção do 

SICREDI, sempre houve a preocupação com a análise dos processos envolvidos, 

construção de regulamentos, manuais e materiais que pudessem consolidar as 

informações e gerar uma base de conhecimento para a organização. 

Entretanto, a evolução e organização sistêmica que o SICREDI apresenta 

tornam a organização reconhecida junto as entidades governamentais, 

fiscalizadoras e regulamentação como uma entidade que presa o atendimento as 

normas, busca profissionalização, possui uma boa governança e análise apropriada 

de suas decisões. Estas situações são confirmadas pelos seguintes relatos: 

A construção do SICREDI ao longo destes 30 anos, tornou ele perceptivo 
como um selo de credibilidade. Na visão sistêmica, vejo o Sicredi como um 
processo de construção e mudança constante, conservador, mas ao mesmo 
tempo inovador, com um processo de mudança consolidado e sustentado, 
sem fazer aventuras (Entrevistado 2). 
 
Os mecanismos colocados exigem um processo de negociação mais 
aprimorado, por conseguinte mais morosos. Em contrapartida, além da 
eficácia nós temos um processo pedagógico que as demais organizações 
não tem, porque os vários níveis da organização precisam participar e 
compartilhar a responsabilidade pela eficácia daquilo que é decidido. Há um 
necessário entendimento, do compartilhamento da responsabilidade pelo 
sucesso ou insucesso daquilo que é decidido (Entrevistado 1). 
 
O fato da cooperativa ter sua administração local propicia que possamos 
responder rapidamente à impactos internos ou externos. O que por vezes 
limita a velocidade da solução de algumas questões é quando os assuntos 
impactam em mudanças por parte de todas as cooperativas do Sistema 
Sicredi. Neste caso nosso modelo societário e democrático mostra-se lento 
e muitas vezes impacta em respostas defasadas (Entrevistado 3). 
 

 O Quadro 32 sintetiza exemplos extraídos dos depoimentos e entrevistas, que 

demonstram essas situações vividas pela organização neste desafio organizacional 

de gerenciamento da complexidade. 
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Dimensão Fonte Acontecimento 
Aprendizado 
sistemático 

Entrevistado 2 O associado fundador vê a cooperativa como uma causa, 
comprometido. O associado de hoje se vê como usuário de produtos 
e serviços. O principal papel do programa “crescer” é oxigenar as 
cooperativas, que os valores devem ser multiplicados para a nova 
geração. 

Aprendizado 
sistemático 

Entrevistado 2 Como a organização atua para gerenciar riscos: através da 
construção conjunta para mitigar riscos. As ações de 
desenvolvimento e inovação são baseadas nas expectativas de 
futuro, mas tem na base as experiências do que não deu certo, para 
não errar novamente. 

Tempo de análise 
apropriado 

Entrevistado 1 Os mecanismos colocados exigem um processo de negociação mais 
aprimorado, por conseguinte mais morosos. Em contrapartida, além 
da eficácia nós temos um processo pedagógico que as demais 
organizações não tem, porque os vários níveis da organização 
precisam participar e compartilhar a responsabilidade pela eficácia 
daquilo que é decidido. Há um necessário entendimento, do 
compartilhamento da responsabilidade pelo sucesso ou insucesso 
daquilo que é decidido (aprendizado sistemático). 

Capacidade para 
solução de 
problemas 

Depoimento 3 Com a nova estruturação organizacional das empresas 
centralizadoras do SICREDI foi possível reorganizar as 
responsabilidades, atividades e governança, que estavam um pouco 
em cada lugar, permitindo adequar os regimentos, dentro de 
decisões sistêmicas. Esta adequação permitiu uma gestão mais 
simplificada e facilitada. 

Quadro 32 - Dimensões de Gerenciamento da Complexidade (Ad hoc x Sistemático) 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Na análise deste desafio organizacional, considerando a metodologia 

utilizada, baseado num estudo longitudinal, percebe-se que o SICREDI tem 

desenvolvido e trabalhado, a sua gestão da complexidade, com o objetivo de 

gerenciar cada vez melhor as suas empresas e diversas áreas que as compõem, de 

acordo com a evolução e criação destas. Considerando este aspecto, é natural que 

numa organização como o SICREDI, formado por 140 empresas, que haverá 

percepções de tempo, principalmente, diferentes. O que deve-se considerar nestes 

casos é que uma decisão pode ser realizada no tempo apropriado. Contudo, a sua 

implementação, até que tenha a efetividade prática, irá necessitar de tempo maior, 

de acordo com a complexidade da necessidade. A busca é sempre pelo menor 

prazo, mas isso irá depender de recursos, capacidade gerencial, escopo bem 

definido, planejamento e controle. 

 

4.2.2.6 Renovação do Crescimento Organizacional 

 Nesta segunda fase o SICREDI demonstrou grande força e capacidade de 

renovação, na busca do seu contínuo crescimento organizacional, que fica 

evidenciado pelas evoluções que a organização passou nestes últimos 15 anos, a 
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partir do início das operações do Banco Cooperativo Sicredi em 1996, a constituição 

da Confederação SICREDI até a sua consolidação organizacional com a criação da 

holding SicrediPar e a parceria com um banco cooperativo internacional, o holandês 

Rabobank.  

Esta evolução de empresas na organização atende ao conceito de Penrose 

(1980), que ao tratar à indivisibilidade de recursos, destaca que é inevitável que a 

empresa culmine com sobra de recursos para permitir o uso destes em novas 

iniciativas e expansões, promovendo oportunidades de crescimento contínuo da 

organização. Fleck (2009) destaca que esta capacidade de renovação 

organizacional é proveniente de recursos que não são completamente utilizados. 

Fica demonstrada, nesta fase da organização, que os dirigentes das Centrais 

Estaduais, do Banco e da Confederação, principalmente, não mediram esforços para 

promover o crescimento do SICREDI. A partir da padronização da marca e da 

constituição do Banco Cooperativo Sicredi, as cooperativas atuando de forma 

sistêmica, com padronização de processos, capacitações coordenadas pelas 

centrais, layouts, produtos e serviços padronizados, oportunizou melhores recursos 

físicos, estruturais, financeiros e de pessoas, permitindo um crescimento mais 

sustentado. 

A renovação do crescimento organizacional é consequência de como a 

organização enfrentou os desafios do empreendedorismo e da navegação no 

ambiente dinâmico (FLECK, 2009). A estruturação do Banco Cooperativo Sicredi e a 

constituição da Confederação, por exemplo, foram duas grandes criações para a 

organização promovidas através do empreendedorismo, que criou a idéia e visão da 

constituição de ambas as empresas, e da navegação no ambiente que buscou 

esforços e recursos necessários para a constituição tanto do Banco como da 

Confederação, onde no caso do banco, buscou adequação de questões legais como 

financeiras (capital social aportado pelas cooperativas) e no caso da confederação, 

a busca por especialização de papeis e serviços através de uma empresa para 

atendimento das necessidades das demais na organização, demonstra a busca por 

uma maior eficiência operacional. 

A criação da corretora de seguros, a administradora de cartões e a 

administradora de consórcio demonstram a capacidade da organização em 

acompanhar as oportunidades do mercado, demonstrando um bom monitoramento e 

capacidade de captura de valor, além de permitir a expansão através do aumento de 
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produtos às cooperativas de crédito, promovendo oportunidades para o crescimento 

contínuo da organização. A cada novo produto disponibilizado aos associados das 

cooperativas de crédito, permite que estas possam aumentar a quantidade de 

produtos a oferecer e a serem utilizados pelos associados, consequentemente 

aumentando a receita final, e gerando novas oportunidades de produtos. Chandler 

(1977) destaca que ao fazer isso, a organização cria oportunidades de novos tipos 

de folga, permitindo nova expansão, a ser perseguida pela mesma.  

Estes últimos 15 anos foram muito representativos ao SICREDI, permitindo 

que a instituição aumentasse muito a sua participação no mercado, com grande 

aumento do número de pontos de atendimento, com a entrada para outros estados 

além das centrais estaduais, como é o caso de Santa Catarina, Goiás, Tocantins, 

Pará e Rondônia. O SICREDI saltou de 318 unidades de atendimento (UA´s), em 

1996, para mais de 1.150 pontos de atendimento, em 2010. Isso demonstra a sua 

força e a sua capacidade de expansão. Hoje o SICREDI é a 6º maior rede de 

atendimento das instituições financeiras no país, atrás apenas do Banco do Brasil, 

Itaú Unibanco, Bradesco, Caixa Federal e SICOOB. 

  

4.2.2.7 Integridade Organizacional 

 A busca pela integridade organizacional foi bastante importante nesta 

segunda fase da organização, visando trilhar o caminho do sucesso organizacional 

de longo prazo, ou seja, o desenvolvimento de uma propensão a autoperpetuação. 

O SICREDI apresentou um processo de crescimento bastante expressivo, composto 

por várias mudanças com foco na sua expansão e desenvolvimento de novos 

negócios, produtos e serviços, aumentando as múltiplas pressões para a integridade 

organizacional, como afirma Selznick (1957).  

Entretanto, buscou estratégias para diminuir esses conflitos e pressões 

através de várias ações, como destaca Ackoff (1983) algumas já em curso da fase 

anterior, como é o caso de sua estrutura de integração vertical e horizontal, formado 

pelas cooperativas em 1º grau, as centrais em 2º grau e posteriormente o Banco, 

empresas ligadas e a Confederação em 3º graus; e outras ações que promoveu para 

buscar esta integridade organizacional, como é o caso da constituição da 

Confederação SICREDI e a consolidação da estrutura organizacional nas empresas 

centralizadoras, a partir da criação da holding SicrediPar. 
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 Como destaca Fleck (2009), a boa gestão dos desafios do gerenciamento de 

recursos humanos e do gerenciamento da diversidade são fundamentais para a 

gestão da integridade organizacional, que por sua vez pode colocar pressão 

adicional sobre outros dois desafios da organização: empreendedorismo e 

navegação no ambiente dinâmico.  

 Foram várias as evoluções e mudanças do SICREDI neste período, 

começando com a figura de um Banco Cooperativo constituído pela organização 

para trabalhar em seu propósito, o que gerou a necessidade de mudanças na 

governança das empresas, na sua forma de relacionar-se, pois até então não havia 

um Banco. Na sequência, a partir do ingresso ao Banco Cooperativo Sicredi e ao 

Sistema SICREDI das Centrais do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e mais 

tarde de São Paulo, houve a necessidade da constituição da Confederação, que 

passaria a exercer papeis comuns a todas as empresas do SICREDI. Esta 

estruturação está em linha com o que destaca Porter (1985), que destaca que para o 

funcionamento perfeito da organização é necessário que haja sinergia e gestão das 

atividades e serviços. 

 Sempre a busca pela integridade, empreendedorismo, profissionalismo e 

cooperação entre as empresas foi mais forte que qualquer dificuldade ou divergência 

de visões identificada. A grande demonstração pela busca da integridade 

organizacional ocorreu em 2008, a partir da constatação da organização que ela 

necessitava rever o seu modelo de governança e de coordenação das empresas 

centralizadoras, visando garantir a perpetuidade da mesma, uma vez que o 

SICREDI apresenta uma grande quantidade de empresas, atuando em diversos 

produtos (cartões, seguros, consórcio, crédito, investimentos, cobrança, entre 

outros) e esta diversificação deve ser observada a fim de não incorrer em risco de 

fragmentação, como é afirmado por Chandler (1990). Assim, neste ano, o SICREDI 

constituiu a holding SICREDI Participações S.A. – SicrediPar, que passaria a atuar 

na coordenação dos objetivos estratégicos e econômico-financeiros da organização 

e passa a ter uma única diretoria executiva coordenando todas as empresas 

centralizadoras (Banco Cooperativo Sicredi, Corretora de Seguros, Administradora 

de Cartões, Administradora de Consórcios, a Confederação e a Fundação 

SICREDI). 

 Já em relação ao desenvolvimento, formação, renovação e retenção de 

recursos humanos, a organização desenvolveu políticas inovadoras neste período, 
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buscando principalmente atuar na capacidade de formação e retenção de recursos. 

O aspecto que agora vem tendo uma sinalização muito forte é sobre a plena 

capacidade de renovação e retenção, principalmente no que se refere a sucessão 

dos principais líderes da organização, não apenas nas empresas centralizadoras, 

mas nas centrais e também nas cooperativas, o que demonstra a preocupação da 

organização na sua perpetuidade e longevidade organizacional. 

O Quadro 33 busca condensar exemplos extraídos das entrevistas,  

depoimentos e demais materiais pesquisados que demonstram a preocupação da 

organização com a integridade organizacional.  

Integridade x 
Fragmentação Fonte Acontecimento 
Integridade SICREDI, 2011. 

6. p.16 e 17. 
Desenvolvimento de um modelo próprio de capacitação profissional, 
que incluía práticas que, à época, eram consideradas inovadoras no 
ambiente cooperativo, como a participação nos resultados, por 
exemplo. A padronização, também aplicada à gestão de pessoas, 
deixava claros os critérios para as remunerações, promoções, 
recrutamento e demais atividades. 

Integridade Entrevistado 2 Num cenário mais recente, estamos revisando a política, nos 
preocupando não só pela remuneração, mas pensar em questões de 
desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de capacitações 
profissionais, desenvolvimento do segundo, ter pessoas preparadas 
para as necessidades de crescimento e avanço do sistema, 
chegamos a conclusão que teremos que nos preocupar na retenção 
e atração de profissionais, não só no curto prazo, mas no longo 
prazo. 

Integridade Depoimento 1 A Confederação foi constituída com o objetivo de que todos aqueles 
serviços comuns às cooperativas e ao banco passassem a ser 
desempenhados por ela, por uma questão de redução de custos, na 
medida que isso é Ato Cooperativo. 

Integridade Depoimento 3 Com a nova estruturação organizacional das empresas 
centralizadoras do SICREDI foi possível reorganizar as 
responsabilidades, atividades e governança, que estavam um pouco 
em cada lugar, permitindo adequar os regimentos, dentro de 
decisões sistêmicas. Esta adequação permitiu uma gestão mais 
simplificada e facilitada. 

Integridade SICREDI, 2011. 
7. p.3. 

Para se ajustar às transformações do novo milênio, o Sicredi 
promove uma reestruturação, alterando sua composição societária e 
implantando um novo modelo de gestão. As cooperativas passam a 
ser acionistas de uma empresa de participações, a SicrediPar, e o 
Banco Cooperativo Sicredi firma uma parceria estratégica de longo 
prazo com um dos maiores sistemas cooperativos do mundo: o 
Rabobank. 

Integridade Entrevistado 1 Sem dúvida, apesar da complexidade, as lideranças do Sicredi ao 
longo desses anos, especialmente nos últimos 10 anos, tiveram um 
grau de acerto na estratégia de gestão e nos processos de 
administração acima da média das principais organizações deste 
país. 

Quadro 33 – Integridade Organizacional x Fragmentação 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.2.2.8 Folga 

 O desafio permanente das organizações é buscar o seu desenvolvimento e 

crescimento através do empreendedorismo, captura de valor do ambiente, recursos 

humanos e financeiros disponíveis, através de mecanismos de gestão e integração 

eficientes. Este cenário não é diferente para o SICREDI. Neste período a 

organização passou a perceber a folga de alguns recursos, mesmo que de pequena 

maneira, mas suficientes para permitir o crescimento e expansão da organização. O 

relato do Entrevistado 1 demonstra a percepção da organização em não possuir 

grandes folgas, mas ao mesmo tempo mostra que ela está crescendo 

continuamente, a partir das folgas que produz: 

O desafio permanente do administrador é sempre administrar a escassez. 
Tem que compatibilizar isso com o ritmo de crescimento da organização, e 
nem sempre ela fecha com o atendimento de todas as demandas que a 
organização almeja. O crescimento médio do Sicredi nos últimos 15 anos foi 
de 20% ao ano. 
 
Folga de recursos, não há. Não por falta de decisão estratégica, mas pela 
sua trajetória, pela sua característica, pelo processo de amealhar pequenas 
quantidades de recursos para promover o crescimento, experimentou um 
ritmo de crescimento de 96 pra cá maior que a sua capacidade de 
preparação de recursos humanos, e de geração de logística, tecnologia 
para suportar tudo isso. 
 

 Os fatos deste período da organização demonstram indícios de folga e 

também de falta de recursos, identificados através dos seguintes tipos de ativos: 

recursos financeiros, materiais e humanos, aspectos legais, credibilidade, qualidade 

e apelo da causa.  A folga de recursos sempre caminhará entre os pólos positivo e 

negativo nas organizações, e a busca idealizada é obter uma ótima utilização dos 

mesmos, permitindo a geração de planos de desenvolvimento e expansão, como é 

identificado neste fase da organização através da criação de várias empresas, 

expansão das cooperativas através de novos pontos de atendimento e novos 

estados de atuação, por exemplo. Estas situações confirmam os conceitos 

apresentados na revisão de literatura, como Fleck (2009) e Penrose (1980). 

 No aspecto de recursos financeiros, ao olhar a organização de forma 

sistêmica, pode-se considerar que a partir do início das operações do Banco 

Cooperativo Sicredi, o principal objetivo inicial de resolver o problema do custo com 

a compensação de cheques, realizado pelo Banco do Brasil após a extinção do 

BNCC, foi atingindo. Contudo o benefício da constituição do Banco foi além disso, 

permitindo o acesso de uma série de produtos financeiros às cooperativas de 
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crédito, como é o caso de cartões, seguros, consórcios, convênios com órgãos 

federais, operações de câmbio, repasse de recursos financeiros de financiamento, 

entre outros produtos, foi um salto de qualidade na oferta de produtos e serviços do 

portfólio aos associados, gerando a capacidade de folga financeira às cooperativas. 

Outro destaque neste aspecto é a parceria com o Rabobank, que abre novas 

oportunidades ao SICREDI, que ainda serão melhor percebidas pela organização 

nos próximos anos. Um exemplo é verificado através da seguinte fala: 

A criação do banco permitiu, além da redução dos custos de compensação 
de cheques e outros papéis, o acesso para as cooperativas da captação de 
recursos de fora do sistema para aplicação dentro do sistema, ou seja, 
captação de recursos oficiais e de outros bancos para aplicação nas 
cooperativas. Oportunidade de aumento de portfólio de produtos e serviços, 
tornando as cooperativas mais competitivas no mercado (Depoimento 7). 

 
 Esse período, também, demonstrou uma maior capacidade da organização 

em prover recursos materiais e humanos para permitir a sua expansão e 

desenvolvimento de novos negócios, inclusive como é destacado por Penrose 

(2006), algumas categorias de recursos, como gestão, são obrigados estar 

disponíveis antes de ocorrer a expansão. Isso pode ser evidenciado na constituição 

do Banco, uma vez que assim que foi autorizada a criação de bancos cooperativos 

pelo BACEN, o SICREDI já estruturava a primeira diretoria do banco, tendo como 

primeiro presidente, o presidente da Central SICREDI RS da época. Da mesma 

forma ocorreu quando da constituição da Confederação SICREDI, onde o presidente 

da Central SICREDI RS assumiu como o primeiro presidente da Confederação. O 

ponto em evolução na organização está relacionado a sucessão e a antecipação das 

necessidades. 

 A persistência pela maior autonomia jurídica e legal sempre foi uma constante 

junto aos líderes do SICREDI, e ela alcançou uma grande vitória em 2003, com a 

promulgação de legislação que autorizada a constituição de cooperativas de livre 

admissão de associados ou transformação de cooperativas de crédito existentes em 

cooperativas de livre admissão de associados.  Este foi um grande marco ao 

SICREDI, pelo fato que a maioria de suas cooperativas eram cooperativas de crédito 

rural. A partir deste momento o SICREDI começou a deixar a imagem de ser uma 

instituição financeira apenas do meio rural, passando a atender a partir de agora 

qualquer segmento da economia e todos os tipos de pessoas, como é relatado no 

Depoimento 1: 
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A passagem de século deixa uma marca muito forte ao Sistema SICREDI, 
quando através das cooperativas deixa de ser eminentemente focado no 
meio rural para atuar também nas demais categorias sociais, 
independentemente da atividade, permitindo atingir o objetivo de ser um 
instrumento de organização econômica da sociedade. 
 

 A credibilidade e qualidade do SICREDI a partir da sua maior 

profissionalização, com um banco atuando em seu propósito, com um portfólio de 

produtos amplo e equiparado aos grandes bancos nacionais, tornou o SICREDI uma 

instituição que possui um selo de qualidade percebido pela sociedade. Essa 

constatação fica evidenciada através do Entrevistado 2: “a construção do Sicredi ao 

longo destes 30 anos, tornou ele perceptivo como um selo de credibilidade”. 

 O apelo pela causa da organização continua presente e exerce um grande 

diferencial que o SICREDI, através da doutrina e natureza das cooperativas de 

crédito, consegue demonstrar e interagir com as comunidades onde atua. Para se 

ter uma idéia, conforme está demonstrado no último relatório anual do SICREDI 

(2011), no Rio Grande do Sul o SICREDI está presente em 462 municípios e em 

mais de 50 municípios é a única instituição financeira.  

 Enfim, o Quadro 34 procura consolidar os indicativos que promoveram o 

SICREDI a se superar em seus momentos de dificuldades e como foi que produziu 

capacitações que permitiram a geração de folgas, seja através de uma visão 

estratégica mais clara e consolidada, seja pela proximidade com a comunidade e os 

associados, seja pelas conquistas legais, seja pelas adequações de sua estrutura e 

governança ou pela persistência em acreditar na sua essência, na sua vocação, 

permitindo trilhar o seu caminho de autoperpetuação, ou seja, de seu 

desenvolvimento organizacional saudável de longo prazo. 

Tipo de 
folga/falta Fonte Acontecimento 
Recursos 
financeiros 

Entrevistado 2 Eu considero que a cooperativa tem 02 pilares: um na questão 
empresarial, que tem ser profissional, tecnologia, produtos, competir 
no mercado, e o outro pilar que é a sociedade de pessoas. Estes 
dois pilares sempre tem que estar equilibrados. No momento que 
você vai muito para um lado, empresarial, esquece a nossa razão de 
ser, você vai se distanciar da aspiração do sócio, o momento que 
você se foca só no associado, para entregar um produto, você vai ter 
um cooperativismo romântico, muito bonito, mas não dá resultado. 
Hoje você precisa de resultado. Temos que equilibrar estes pilares. 

Recursos 
financeiros  

SICREDI, 2011. 
7. p.22 

Em uma transação inédita no cooperativismo de crédito brasileiro, o 
Rabo Financial Institutions Development (RD), braço de 
desenvolvimento do grupo holandês Rabobank, adquiriu 30% da 
participação acionária do Banco Cooperativo Sicredi [...] um dos 
mais representativos banco de crédito cooperativo do mundo. O 
SICREDI passa a contar com um gigante do cooperativismo de 
crédito ao seu lado. 
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Materiais e 
humanos 

Entrevistado 1 A medida que as cooperativas se “desamarram”, tornam-se livres 
para crescer e constituem o seu próprio banco, se desenvolver sob a 
sua própria responsabilidade, a intensidade de capacitação cresceu 
exponencialmente, e seus investimentos por consequência. 

Materiais e 
humanos 

Entrevistado 3 Até o falecimento, em 2010, de nosso ex-presidente não havia a 
preocupação com a sucessão em qualquer instância que fosse. Após 
este fato trabalhamos a sucessão através do coaching pelo qual 
estão passando nossos principais executivos e gerentes de Unidade 
de Atendimento - UA. 

Credibilidade e 
qualidade 

Depoimento 9 Um dos grandes sucessos do SICREDI se dá pelo fato que 
realmente é parceiro comercial, tanto nos momentos bons como 
naqueles de dificuldades, com comprometimento social na 
comunidade onde atua. 

Credibilidade e 
qualidade 

Entrevistado 1 O SICREDI teve que rever a sua estrutura societária. A criação da 
holding, segregando as decisões estratégicas da gestão operacional, 
permitindo maior profissionalização e especialização mais 
abrangente no que diz respeito a estrutura organizacional 
responsável pela administração das empresas do Sistema. Esta 
estruturação foi feita seguindo 03 princípios básicos: 1. Cumprimento 
do objeto de cada uma das organizações; 2. A partir da legislação 
específica, Lei 130; 3. Seguir as boas práticas de governança hoje 
exigidas pelas corporações que dão acesso aos mercados. 

 Credibilidade e 
qualidade 

Entrevistado 3 Estamos iniciando o trabalho com os núcleos de associados, onde a 
cada semana nos reunimos com associados de 2 ou 3 diferentes 
Unidades de Atendimento - UA´s para discutir assuntos de interesse 
dos donos da empresa cooperativa. Estas reuniões também fazem 
parte da Governança Cooperativa, atendendo o quesito 
“representatividade e participação”. Uma cooperativa é uma 
associação de pessoas de propriedade de seus sócios e não dos 
executivos da cooperativa, por isto são os associados que devem 
estar satisfeitos com os serviços que à eles são prestados. Para isto 
eles precisam participar das decisões e precisam ser ouvidos.  

Aspectos legais SICREDI, 2011. 
6. p.28. 

A livre admissão significou, para o SICREDI, um novo 
direcionamento dos negócios, com uma atuação focada tanto nas 
necessidades do público urbano quanto do público rural. O SICREDI 
deixou de ser visto como uma instituição financeira ligada ao 
agronegócio, assumindo a imagem de uma organização capaz de 
atender a qualquer pessoa, independentemente de sua localização 
geográfica ou atividade econômica. 

Aspectos legais Entrevistado 2 Pode-se resgatar a imagem do cooperativismo de crédito. Temos 
uma das legislações mais avançadas do mundo, livre admissão. 
Quando se fala em perspectivas futuras, só depende de nossa 
vontade, não temos mais aquelas amarras do passado. 

Apelo da causa Depoimento 1 Toda vez que tivemos um revés, o princípio da solidariedade, o 
princípio da ajuda mútua e o princípio da cooperação falaram mais 
alto que o desafio de reconstruir ou recuperar a perda que se tinha 
naquele momento. 

Apelo da causa Entrevistado 2 Tenho uma convicção de que o sistema de crédito cooperativo que 
começou com um grupo de pessoas do agronegócio, hoje está 
presente em todos os segmentos da economia, serviços, indústria, 
comercio, profissionais liberais, ele tem um compromisso com a 
sociedade brasileira como um todo. 
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Apelo da causa Entrevistado 1 O que significa ser cooperativa: o nosso principal produto a ser 
entregue pra sociedade é uma cooperativa bem administrada, 
porque os produtos bancários são commodities no mundo, agora a 
sociedade cooperativa vai fazer com que os recursos de uma região 
não sejam drenados para outra região, sejam aplicados na própria 
região, no processo de desenvolvimento nas pessoas que nela vive, 
respeitado a vocação econômica, a vocação das pessoas, a vocação 
do solo, e por conseguinte, a permanência do resultado gerado por 
estas operações a serviço daquelas comunidades.  

Apelo da causa Depoimento 13 O homem cooperativo é diferente dos outros homens. O homem 
cooperativista compartilha o sonho e o transforma em realidade. Isto 
faz do cooperativista um comprometido com este projeto. 

Apelo da causa  SICREDI, 2010. 
5. p.19 e 20. 

Resultados para a cooperativa, benefícios para a comunidade. A 
Sicredi Ouro Verde MT é um exemplo concreto da redução de custos 
proporcionada pelo ganho de escala. No balanço apresentado em 
2010, a cooperativa demonstrou que deixou de cobrar R$ 20 milhões 
dos associados, praticando taxas mais baixas que as do mercado. 
Consequentemente essa economia fica agregada para os 
associados. 

Apelo da causa Entrevistado 2 Em primeiro lugar, as nossas cooperativas não pensam só em si. 
Elas pensam no todo. Temos muito forte no nosso sistema a 
presença do 7º princípio do cooperativismo: interesse pela 
comunidade. Há o olhar coletivo. As cooperativas sabem que 
precisamos de escala, que precisamos de mais associados. 

Apelo da causa Entrevistado 3 Por isto sabemos que devemos explorar nosso maior diferencial 
competitivo: ‘Ser Cooperativa’, demonstrando à comunidade o como 
nos relacionamos com ela e quais as vantagens de se operar com 
uma cooperativa de crédito. 

Quadro 34 – Produção de Folga ou Falta 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.3 ANÁLISE DAS FASES  
 

As cooperativas de crédito encontram-se num ambiente de evolução e de 

crescimento, dentro de um mercado financeiro altamente competitivo e avançado, 

juntamente com a crescente necessidade de especialização da gestão do setor 

financeiro, este estudo analisa uma Organização de natureza cooperativa, o 

SICREDI, tendo como questão de pesquisa identificar se o SICREDI através da sua 

trajetória apresenta indicativos a propensão à longevidade organizacional saudável: 

autoperpetuação ou a autodestruição, a partir da aplicação do modelo de Fleck 

(2009).  

Fundamentado nos objetivos específicos de compreender como o SICREDI 

respondeu aos desafios de: gestão do empreendedorismo, navegação no ambiente 

dinâmico, gerenciamento da diversidade, gerenciamento de recursos humanos e 

gerenciamento da complexidade, foi realizado o estudo de caso no SICREDI, como 

encontra-se detalhado a seguir. 
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Identificou-se que o SICREDI apresentou duas grandes fases na sua 

trajetória, mas sempre trilhando caminhos que o levassem a longevidade saudável, 

demonstrando situações diferentes nos desafios analisados em cada fase.  

Na primeira fase da organização (1980 a 1995), chamada reorganização e 

estruturação normativa, ela respondeu aos desafios conforme a Figura 16, 

apresentando maior destaque organizacional nos desafios do empreendedorismo, 

navegação no ambiente dinâmico e gerenciamento da diversidade.  

Com o objetivo de determinar um rótulo para identificar o grau de atingimento 

no desafio do modelo de requisitos para o desenvolvimento da propensão à 

autoperpetuação organizacional de Fleck (2009), estabeleceu-se o critério de duas 

cores nos quadros do modelo: a cor branca indica o caminho da perpetuação, 

sinalizando o grau de atingimento total do desafio, enquanto que o traçado na cor 

cinza indica o pólo contrário, ou seja, que a organização demonstra 

características de gerenciamento com vistas a trilhar o caminho da autodestruição. 

Nos casos onde houver ambas as cores, demonstram que neste desafio foram 

identificados ambos os sinais, de autoperpetuação e de autodestruição, indicando 

desta forma que a organização se situou entre eles e não apenas em um dos pólos. 

 
Figura 16 - Modelo de Requisitos para o Desenvolvimento da Propensão à Autoperpetuação 
Organizacional: Reorganização e estruturação normativa 
Fonte: Baseado em Fleck (2009)  

No gerenciamento da complexidade, a análise realizada indicou que a 

organização trilhou preponderantemente um caminho de autoperpetuação. Este 

desafio não foi considerado de forma plena visto que mesmo que a organização 

tenha desenvolvido capacidades para solução de problemas, apresentado 
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aprendizado sistemático e tempo de análise adequado, nesta última dimensão, dada 

a característica organizacional da empresa, pode haver casos onde o tempo de 

análise tenha sido muito demorado, podendo impactar em agilidade na tomada de 

decisão. 

No desafio do empreendedorismo foi identificado em várias situações na 

organização e em todas as dimensões analisadas, tendo apresentado ambição e 

versatilidade muito fortes num cenário inicial de grandes adversidades, 

principalmente no âmbito normativo das cooperativas de crédito, soube ter uma 

visão clara e de que era possível fazer, juntamente com as capacidades de 

expansão e de levantar recursos para permitir continuidade e o crescimento 

organizacional, além de realizar julgamentos em relação ao risco da organização. 

Foi necessário um espírito muito empreendedor na organização, começando pela 

iniciativa de constituir novas cooperativas de crédito a partir da constituição da 

COCECRER-RS, da padronização da marca, da constituição do Banco, o que 

permitiu uma fase de organização e adequação as questões normativas e legais do 

Brasil. 

Sobre o desafio da navegação no ambiente dinâmico, nesta primeira fase, 

indicou um caminho entre a autoperpetuação e a autodestruição, uma vez que a 

organização realizou uma boa capacidade de captura de valor no ambiente, 

pressionando os setores públicos e privados para resoluções de seus objetivos e 

desafio, demonstrando efetividade com alguns stakeholders. Pode-se destacar aqui 

a boa relação obtida com o BACEN e com o governo, e com as próprias 

cooperativas de crédito do sistema, através da conquista da reorganização das 

cooperativas de crédito remanescentes. Um item que apresentou características em 

ambos os pólos é justamente sobre a dimensão do monitoramento, demonstrado por 

um lado pelas conquistas legais obtidas neste período e por outro lado pela 

dificuldade de coordenação na constituição inicial de cooperativas de crédito, 

identificado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

No desafio do gerenciamento de recursos humanos identificou-se que a 

organização, dado principalmente por se tratar da fase onde a maior parte das 

cooperativas iniciou as suas atividades, e apresentaram grandes desafios iniciais, 

não foi possível atuar de forma a antecipar as necessidades, bem como não 

demonstra indícios de plena preocupação com a retenção de pessoas. Todavia, a 

organização conseguiu desenvolver neste período capacidades de formação e 
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renovação de recursos, favorecendo a estruturação inicial das cooperativas de 

crédito, ou seja, atuou entre os dois pólos neste desafio. 

Considerando que nesta fase houve a estruturação das cooperativas, a 

organização pode desenvolver bom gerenciamento da diversidade, nas dimensões 

da capacidade para solução de problemas, aprendizado sistemático e tempo de 

análise, identificados em situações como o plano de recuperação das cooperativas a 

partir do plano cruzado, da extinção do BNCC, da superação pelo convencimento e 

pelos benefícios que a padronização da marca traria às cooperativas de crédito, 

agregado a capacidade de compartilhar experiências de outros modelos de 

cooperativismo de crédito mundiais e trazer aos SICREDI. 

O processo de renovação do crescimento organizacional bem como a 

integridade organizacional demonstraram sinergia na organização, sempre focando 

em ações que permitissem o crescimento, estruturação e desenvolvimento das 

cooperativas nesta fase, com muita persistência, forte atuação de liderança junto as 

cooperativas e entidades governamentais e políticas, buscando tirar as “amarras” 

legais e ao mesmo tempo, promovendo integração sistêmica, tanto horizontal como 

vertical, como foi identificado pela atuação das centrais estaduais, na superação 

operacional com a extinção do BNCC e com a padronização da marca SICREDI. 

 A folga, assim como citado nos desafios de navegação no ambiente dinâmico 

e no gerenciamento de recursos humanos, apresentou-se demonstração entre os 

dois pólos. Isso aconteceu porque houve a presença de folga em alguns pontos, 

como o apelo pela causa, e ao mesmo tempo em que apresentou falta de outros 

pontos, como por exemplo, recursos materiais e humanos, e aspectos legais. 

Concluiu-se que em relação a dimensão folga, como também nos desafios do 

empreendedorismo, navegação no ambiente dinâmico,  gerenciamento da 

diversidade e de recursos humanos, mesmo com as dificuldades enfrentadas, 

permitiram a manutenção da organização em períodos de crise e até os dias atuais, 

principalmente neste período inicial onde a causa do cooperativismo de crédito e a 

busca por demonstrar a seu potencial e viabilidade econômica, sempre 

prevaleceram junto as comunidades e nas próprias cooperativas de crédito.  

Já na segunda fase (1996 a 2010), chamada desenvolvimento e 

consolidação, a organização respondeu aos desafios conforme a Figura 17, 

apresentando maior destaque organizacional nos desafios do empreendedorismo, 

navegação e gerenciamento da diversidade. Percebeu-se de uma forma geral que, 
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mesmo com as complexidades inerentes do porte que a organização tomou, houve 

uma maior profissionalização e gerenciamento dos desafios do crescimento 

organizacional de forma favorável à autoperpetuação, com vistas a desenvolver 

propensão à longevidade saudável. 

 

Figura 17 - Modelo de Requisitos para o Desenvolvimento da Propensão à Autoperpetuação 
Organizacional: Desenvolvimento e consolidação 
Fonte: Baseado em Fleck (2009)  

A organização viveu um grande período de empreendedorismo, visão, 

expansão e liderança nesta segunda fase, aliado a uma boa navegação no ambiente 

dinâmico, onde o monitoramento no ambiente, mesmo que não totalmente pleno, 

representou baixo impacto deste desafio. A superação pelo gerenciamento 

equilibrado destes desafios permitiu um crescimento organizacional e uma 

renovação de forma proativa, não apenas gerando crescimento como uma resposta 

às ações do ambiente, como é identificado a partir da constituição de várias 

empresas, busca por planejamentos estratégicos de longo prazo e culminando com 

um novo modelo de governança, gestão organizacional centralizada e a parceria 

estratégica com um banco internacional. 

Quanto ao desafio do gerenciamento de recursos humanos e da diversidade, 

a análise indicou que há espaços que podem ser evoluídos, principalmente em 

relação ao gerenciamento de recursos humanos, como exemplo a sucessão na 

dimensão da plena capacidade de renovação de pessoas. Em relação ao desafio do 

gerenciamento da diversidade foi identificada a necessidade de evolução na 

dimensão da capacidade de coordenação, todavia a mesma foi superada com a 
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consolidação da estrutura organizacional numa única diretoria e com a criação da 

Holding SICREDI Participações S.A. SicrediPar. 

O gerenciamento da complexidade, nesta segunda fase, indicou a 

continuidade da organização em trilhar um caminho de autoperpetuação, com ações 

voltadas ao crescimento e consolidação do Sistema SICREDI. O novo modelo de 

governança instituído a partir da criação da SicrediPar, demonstrou uma grande 

evolução quanto à práticas da boa governança. O ponto que torna-se mais complexo 

neste cenário é justamente o modelo organizacional, constituído por 

aproximadamente 140 empresas e que pode tornar o processo decisório mais 

moroso em determinadas situações, sendo um ponto conhecido da organização.  

Nesta fase a organização demonstrou continuidade na renovação do 

crescimento e na integridade organizacional, justificado principalmente pela grande 

evolução e consolidação sistêmica que o SICREDI desenvolvida nestes últimos 15 

anos, aliada a contínua busca de novas oportunidades de negócios e parcerias 

efetivadas neste período. 

A folga apresentou comportamento semelhante ao apresentado na fase 

anterior, contudo num contexto mais evoluído da organização, com melhores 

condições de superação, apresentando navegação entre pólos, ou seja, tanto sobra 

de recursos, tais como a recursos financeiros, credibilidade e qualidade, apelo da 

causa; quanto indicou a falta de recurso, tais como recursos materiais e humanos, 

principalmente em determinados momentos e situações, como é o caso da 

sucessão. 

Além dos resultados anteriormente relatados, que respondem aos objetivos 

específicos do presente trabalho, destaca-se que foi possível evidenciar a partir da 

análise da trajetória da organização SICREDI e seu crescimento, o desenvolvimento 

de capacitações organizacionais que indicam a direção da longevidade 

organizacional saudável (FLECK, 2009). 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas últimas décadas, o ambiente que envolve as empresas, em especial as 

organizações cooperativas, tem demonstrado fortes mudanças e evoluções que 

afetam e influenciam a performance e o desenvolvimento organizacional das 

mesmas, bem como tem promovido necessidade de mudanças e evoluções – tanto 

na forma de organização das cooperativas como na maneira de atuação junto aos 

seus associados. 

Ressalta-se, que, um dos grandes propulsores desta mudança foi o  governo, 

a partir da década de 1980, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

através do art. 192 e de várias outras providências, ao estabelecer um novo modelo 

de estado, sendo um país livre, com uma economia de mercado, onde a iniciativa 

privada e o empreendedor são os principais protagonistas do desenvolvimento 

econômico, e tendo no papel do estado, um regulador e incentivador das relações 

econômicas das organizações, entre elas as cooperativas de crédito. 

Este estudo evidenciou que a partir a análise da trajetória é possível 

demonstrar como a organização se comporta e atua para trilhar ou não a 

longevidade saudável. A questão de pesquisa do presente estudo foi entender se a 

trajetória do SICREDI dá indicativos para a propensão à longevidade organizacional 

saudável: autoperpetuação ou a autodestruição, segundo o modelo de Fleck (2009).  

A partir do problema de pesquisa e dos objetivos propostos o estudo destacou 

a organização SICREDI, evidenciando duas fases principais na sua trajetória, 

identificadas primeiro por um período de reorganização e estruturação normativa e 

outro pelo desenvolvimento, expansão e de consolidação, onde mesmo atuando 

num setor altamente competitivo e sofisticado, que é o mercado financeiro brasileiro, 

se sobressai, no setor de cooperativas de crédito, pela sua organização sistêmica, 

solidez, credibilidade, marca, sinergia e amplitude da sua rede de atendimento.  

Ficou demonstrado, que as respostas e comportamentos da organização 

frente aos desafios organizacionais do empreendedorismo, navegação no ambiente 

dinâmico, gerenciamento da diversidade, gerenciamento de recursos humanos e da 

complexidade foram determinantes para o sucesso organizacional de longo prazo, 

atendendo ao modelo dos requisitos para o desenvolvimento da propensão à 

autoperpetuação organizacional.  
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A primeira fase da organização foi muito focada no apelo da causa, com forte 

demonstração dos princípios e doutrinas das cooperativas de crédito, o que permitiu 

a constituição das centrais estaduais, a criação de novas cooperativas, o início da 

integração sistêmica, a padronização da marca e a constituição do primeiro Banco 

Cooperativo de Crédito. Já na segunda fase, como os pilares para permitir o 

desenvolvimento das cooperativas encontravam-se traçados, com o início das 

operações do Banco Cooperativo Sicredi, passando a atuar como o braço financeiro 

e de produtos às cooperativas de crédito, a entrada de outras centrais estaduais e 

suas cooperativas (PR, MT, MS e SP), a constituição da Confederação SICREDI, de 

várias empresas especialistas e mais recentemente a criação da Holding SICREDI 

Participações e a parceria estratégica com o Rabobank demonstram a preocupação 

da organização em buscar a sua constante renovação continuada para o 

desenvolvimento de propensão a autoperpetuação. 

De modo geral, a organização demonstrou uma gestão compatível com todos 

os cinco desafios organizacionais do modelo de Fleck (2009), apresentando 

elementos e evidências quanto a trilhar o caminho do sucesso de longo prazo, ou 

seja, a propensão à autoperpetuação. Um fator de destaque no SICREDI, presente 

nas cooperativas de crédito, é obtido através a manutenção dos recursos investidos 

na cooperativa na própria região de atuação, permitindo assim o desenvolvimento 

local das comunidades onde atua, tanto por ofertar recursos financeiros, produtos e 

serviços, quanto por distribuir as sobras (resultado) de cada exercício 

proporcionalmente a participação dos associados. Esta é a essência do 

cooperativismo de crédito. Outra evidência da evolução da organização é verificada 

a partir da transformação das cooperativas de crédito rural para livre admissão de 

associados, que permitiu a abertura das cooperativas ao público urbano, sem 

esquecer as suas origens e do público ligado ao agronegócio, possibilitando uma 

maior diversidade de associados, aumento da oferta e portfólio de produtos e 

serviços, e consequentemente um melhor desenvolvimento e expansão das 

cooperativas de crédito do SICREDI.  

Verificou-se que a organização buscou desenvolver cada vez mais medidas e 

padrões de eficácia administrativas e operacional, conforme destacam Souza e 

Meinen (2010), bem como obteve êxito no processo de institucionalização da 

organização, tanto do modelo organizacional consolidado formado pelas 

cooperativas de crédito, centrais estaduais e empresas centralizadoras, entre elas o 
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Banco e da Confederação, formando o Sistema SICREDI, como perante a 

sociedade, alinhado a ênfase dada por Selznick (1959).  

Pôde ser identificado durante a trajetória da organização, que o SICREDI 

apresentou vários momentos, dado a sua característica cooperativa, mas também 

pela necessidade de interagir e buscar a mudança do status quo do ambiente onde 

se encontrava, demonstrado pelo posicionamento em relação aos seus shareholders 

e stakeholders, ou seja, associados, governo, BACEN, competidores, novos 

entrantes, entre outros. Ainda, a organização desenvolveu habilidades que a 

permitiram a influenciar o ambiente, como foi o caso a aprovação do art. 192 da 

Constituição Federal de 1988, entre outras conquistas legais e normativas, ao 

mesmo tempo em que sofreu influências do ambiente, quando de decisões 

governamentais ou mesmo da elevação do nível de exigência por novos produtos 

pelos associados junto às cooperativas. 

Também foi possível identificar que a organização trabalhou os conceitos e 

práticas da estratégia, mesmo que não tenha apresentado de forma estruturada e 

formal no início do processo de reorganização das cooperativas de crédito em 1980 

e na primeira década estudada. A organização não somente apresentou traços, mas 

como efetivamente planejou, e alcançou metas e objetivos de longo prazo, como 

pôde ser identificado na trajetória de maneira estruturada e formal, a partir de 1995.  

A organização sempre buscou desenvolver planos e estratégias, baseado em 

padrões de seu passado e alinhado as expectativas de futuro, durante a sua 

trajetória. A estratégia de constituição da central estadual, com a criação da 

COCECRER-RS, a padronização da marca SICREDI, a constituição do Banco 

Cooperativo, são exemplos de estratégias pretendidas e realizadas. Da mesma 

forma, a constituição da Confederação SICREDI, da Administradora de Cartões 

própria, a constituição da holding SicrediPar e a parceria estratégica com o 

Rabobank, são exemplos de estratégias emergentes da organização. 

A nova estrutura de governança e consolidação do SICREDI, estabelecida a 

partir da criação da SicrediPar permitiu ao SICREDI o tratamento consolidado de 

conglomerado econômico, possibilitando a unificação de balanços, através de uma 

visão unificada da organização, permitindo abrir novas oportunidades de captação 

de recursos no mercado financeiro. A parceira estratégica internacional de longo 

prazo com o RaboBank, um banco cooperativo com mais de 160 anos de 

experiência, contribuirá no futuro para a ampliação dos negócios cooperativos em 
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áreas como o agronegócio e o desenvolvimento de produtos como leasing e crédito 

imobiliário, através da captação de recursos internacionais, consultoria especializada 

em cooperativismo de crédito exclusiva para o SICREDI, para qualificar ainda mais a 

organização frente as grandes instituições financeiras do país. Uma das metas da 

organização é dobrar o seu número de associados até 2015. 

É essencial que seja destacado o papel fundamental exercido pelos grandes 

líderes do SICREDI na construção desta trajetória de empreendedorismo e sucesso 

da organização, considerados verdadeiros “mitos” do cooperativismo de crédito 

nacional. O que observa-se para o futuro da organização é que a mesma está 

preocupada na formação e na sucessão de novos líderes, garantindo a perpetuidade 

e longevidade do SICREDI. Ainda, em termos futuros, poderão haver novos arranjos 

para o cooperativismo de crédito nacional, seja através da união de sistemas 

existentes como também pelo fortalecimento de parceiras entre os mesmos. 

Como perspectiva de pesquisa, reitera-se a importância da realização de 

estudos que busquem investigar e analisar os traços e comportamentos 

organizacionais que determinam o desenvolvimento de propensões para a 

autoperpetuação ou a autodestruição. 

A partir deste trabalho são sugeridos, então, estudos adicionais que poderão 

ser realizados, como: 

- Avaliar metodologia de análise a fim de estudar organizações 

especificamente do setor cooperativo, que possui uma forma de gestão particular e 

diferente de outros tipos de organizações; 

- Complementar o conhecimento gerado buscando ampliar a compreensão do 

setor de cooperativas de crédito como um todo, baseada em estudos gerais e 

comparativos; 

- Realizar estudos de caso com o esquema de análise proposto em outros 

sistemas de cooperativas de crédito do país e também internacionais; 

- Realizar este estudo obtendo-se maior número de fontes de informações 

externas na mesma organização; 

- E, por fim, ao considerar que trata-se de um estudo comparativo, sugere-se 

a comparação da organização aqui estudada com outras do mesmo setor no país, 

permitindo-se alcançar conclusões mais genéricas neste setor como um todo, e não 

apenas no presente estudo de caso. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

Período de Análise (1980 a 2010) 
Data:  
Dados de Identificação do Entrevistado  
Nome da Organização:    
Nome:   
Cargo:  
Formação:   
Tempo na Organização:    
Tempo no Cargo Ocupado:     

 

1. Relate sua relação com a organização (tempo de atuação, como conheceu, 

impressão da organização). 

2. Conte um pouco sobre a história da organização (principais fatos). 

3. Como o Sicredi tem se expandido? (os motivadores para expansão).  

4. Quem influenciou e como aconteceram as principais mudanças na organização – 

1980 a 2010? 

5. Qual(ais) foi(ram) a(s) mudança(s) que geraram mais impacto(s) à organização? 

6. Como a organização tem buscando ser empreendedora (ambição, versatilidade, 

visão, capacidade de levantar recursos, expansão)? Como Previne a exposição da 

organização aos riscos, considerando a trajetória? (Objetivo 1) 

7. Como a organização se relaciona e interage aos personagens que interagem com a 

organização (internos e externos)? Ela realiza monitoramento e as estratégias de 

respostas são adequadas? (Objetivo 2) 

8. Como a organização mantém o seu relacionamento de integração, de capacidade de 

coordenação e de compartilhamento organizacional (novas áreas, estruturação de 

empresas especialistas), considerando a sua trajetória? (Objetivo 3) 

9. Como é realizada formação, renovação e retenção de recursos humanos na 

organização? Há preocupação com a sucessão? Antecipa-se a estas necessidades? 

Há geração de folga de recursos para que permita novas expansões? (Objetivo 4) 

10. Qual é a velocidade de reação da organização frente a problemas complexos ou 

dificuldades? As soluções são rápidas? Ela aprende com a Resolução dos 

problemas? (Objetivo 5) 

11. Como é a relação entre as entidades do SICREDI (cooperativas, centrais, banco e 

confederação)? 

12. O que o SICREDI tem como vantagem? 


