
XXVII ENANGRAD

 

CAMPINAS, 2016

O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE
CAPACITAÇÃO: UM ESTUDO EM UM SISTEMA DE COOPERATIVAS DE

CRÉDITO
Rosiane Dalacosta

Marlete Beatriz Maçaneiro
Marcos de Castro

Juliane Sachser Angnes



ÁREA TEMÁTICA: TGA – Teoria Geral da Administração 
 

ASSUNTO: Abordagens nos estudos organizacionais: Institucional 
 

TÍTULO: O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PRÁTICAS DE 
CAPACITAÇÃO: UM ESTUDO EM UM SISTEMA DE COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 

 
 
 
 
 

  



2 

 

 

 

Resumo:  Este estudo se propôs a identificar o grau de institucionalização das práticas 
realizadas pelo Sistema Cooperativo de Crédito Rural com Interação Solidária que 
asseguram a capacitação técnica dos seus dirigentes, em atendimento à Resolução no 
4.434/2015 do Banco Central do Brasil. Para tanto, utilizou-se o modelo de abordagem 
institucional baseado na teoria proposta por Tolbert e Zucker (1999). Esta possibilitou 
compreender a verificação da institucionalização em três etapas: habitualização, 
objetificação e sedimentação. A metodologia do estudo centrou-se na abordagem 
qualitativa, sendo a coleta de dados realizada por meio de entrevistas estruturadas e 
investigação em registros documentais da organização. Os principais resultados 
demonstraram que as ações desenvolvidas pela organização são realizadas em sequência 
e condizem ao processo de institucionalização. O sistema de cooperativas de crédito 
implanta práticas de capacitação, e, estas por sua vez, obtiveram, maior influência de 
fatores motivadores e alguns poucos inibidores ao processo de institucionalização total, 
permitindo assim que a mudança ocorresse de forma bem sucedida. 
 
Palavras-chave: Institucionalização. Capacitação. Cooperativa. 
 
Abstract: This study aimed to identify the degree of institutionalization of practices carried 
out by the Rural Credit Cooperative System with Solidarity Interaction which ensure the 
technical training of its leaders, in compliance with Resolution 4.434/2015 of the Central 
Bank of Brazil. Therefore, it was used as theoretical basis the institutional approach model 
based on the theory proposed by Tolbert and Zucker (1999). This enabled us to understand 
the verification of institutionalization in three stages: habitualization, objectification and 
sedimentation. The study methodology is entered on the qualitative approach, and data 
collection conducted obtained through structured interviews and research on documentary 
records of the organization. The main results demonstrated that the actions undertaken by 
the organization are performed in sequence and are consistent to the institutionalization 
process proposed by Tolbert and Zucker (1999). The credit cooperative system deploys 
training practices, and these in turn obtained, according to the study, most influential 
motivating factors and a few inhibitors to the full institutionalization process, thus allowing the 
change occurred in successfully. 
 
Keywords : Institutionalizing. Capacitation. Cooperative. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  O processo de globalização faz com que cada vez mais haja reflexões nos 
padrões de conduta das relações humanas. No caso das organizações, essa 
reflexão remete à concepção de que a vantagem competitiva deva ser repensada. 
Desta forma, há uma dificuldade de conviver em equilíbrio, uma vez que lutam pelos 
mesmos recursos, pois competitividade pressupõe rivalidade entre dois ou mais 
atores. Segundo Machado-da-Silva e Fonseca (1999), isso faz com que a 
competitividade possa ser definida como habilidade em fabricar ou produzir produtos 
melhores do que seus concorrentes e, assim, há cada vez mais a busca pelos novos 
métodos e estruturas eficientes. 
  Esta busca por estruturas eficientes faz com que, durante o ciclo de vida das 
organizações, comumente ocorram mudanças organizacionais, sejam elas de 
estruturas, costumes ou ações, estas às vezes bem sucedidas, às vezes não. Para 
Bio (1987), uma mudança organizacional pode ser reconhecida pela substituição de 
uma prática organizacional por outra considerada superior, com o objetivo de 
melhorar o desempenho organizacional. 

O tema das mudanças, inserido nas organizações tem grande espaço para 
discussões, pois se sabe da importância de fatores culturais da organização no 
processo de mutação. Conforme Meyer e Rowan (1977), o ambiente organizacional 
pode ser compreendido em dois campos, a saber: a) ambiente técnico, que pode ser 
visto pela visão econômica; e b) ambiente institucional, que compreende as regras e 
procedimentos difundidos. Ainda, segundo os autores, é o ambiente institucional que 
proporciona a legitimidade às organizações.  

Conforme apontado por Fonseca e Machado-da-Silva (2010), é na teoria 
institucional que se dá o entendimento e a compreensão dos fenômenos que 
ocorrem na organização. Isso por que, segundo os autores, “a relação entre as 
organizações e o ambiente torna-se central na teoria institucional, pois parte da ideia 
de que as organizações estão imersas em ambientes dos quais elas retiram e a eles 
transmitem modos adequados de ação, sobretudo de natureza estratégica” 
(FONSECA; MACHADO-DA-SILVA, 2010, p. 17). Nesta mesma linha, Tolbert e 
Zucker (1999) explicam que a teoria institucional objetiva mostrar como e por que se 
dá o surgimento da organização e também a forma que as ações e a cultura são 
estruturadas e incorporadas na organização.  

A partir perspectiva institucional, esta pesquisa se propôs a identificar o grau 
de institucionalização das práticas realizadas pelo Sistema Cooperativo de Crédito 
Rural com Interação Solidária – Sistema Cresol Baser, que asseguram a 
capacitação técnica dos seus dirigentes, em atendimento à Resolução no 4.434/2015 
do Banco Central do Brasil. Esta resolução, originalmente tinha suas disposições 
previstas na Resolução no 3.859, de 27 de maio de 2010. Seu teor jurídico trata de 
normas relativas à constituição das cooperativas de crédito no Brasil. (BACEN, 
2015) 

Para tanto, considerou-se nesta pesquisa à proposição prática do artigo 35, 
que menciona que “a cooperativa central de crédito, ou a confederação, deve 
desempenhar as seguintes funções, com relação às cooperativas: [...] III - promover 
a formação e a capacitação permanente dos membros de órgãos estatutários, 
gerentes e associados” (BACEN,2015, p.35). 

Parte-se do pressuposto que ao cumprirem as normativas estabelecidas pelo 
principal órgão regulador, há mudanças internas passíveis de serem compreendidas. 
Estas mudanças internas geradas a partir dessas normas podem ser compreendidas 
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na perspectiva da teoria institucional. A teoria institucional mostra como 
comportamentos organizacionais são respostas não só às pressões do mercado, 
mas também pressões institucionais.  

Portanto, a questão norteadora da pesquisa realizada foi delimitada da 
seguinte maneira: quais são as práticas realizadas pelas cooperativas de crédito do 
Sistema Cooperativo de Crédito Rural com Interação Solidária – Sistema Cresol 
Baser, que asseguram a capacitação técnica dos seus dirigentes e que demonstram 
institucionalização? 

Portanto, o objetivo específico foi configurado na institucionalização da prática 
de capacitação permanente dos membros estatutários, pertencentes a determinado 
sistema de cooperativas de crédito, a partir do modelo teórico proposto na teoria 
institucional de Tolbert e Zucker (1999). Estes autores criaram um modelo para 
medir o processo de institucionalização em etapas contínuas e sequenciais.  

Este estudo se justifica, portanto, pois o Sistema Cooperativo de Crédito Rural 
com Interação Solidária – Sistema Cresol Baser tem atuação e possui 
reconhecimento nacional como referência em cooperativismo solidário. Ainda, 
implantou no ano de 2010 tal prática de capacitação permanente, visando cumprir a 
resolução citada e, em cinco anos (momento desta pesquisa), ela não fez nenhuma 
avaliação para verificar o grau de institucionalização deste processo. Dessa 
maneira, considera-se como sendo um aspecto central e justificável, realizar um 
estudo em cooperativas de crédito que cumprem as normativas dispostas pelo 
Banco Central visando à boa gestão, legitimidade e a sustentabilidade das 
instituições financeiras. Neste sentido, a compreensão de uma resolução específica 
em seu contexto prático permite captar as mudanças por ela provocadas.   

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Abordagem Institucional 

 
A institucionalização, por conduzir-se como um conjunto de ações, gera uma 

série de influência sobre as características das organizações e sobre os aspectos 
que provocam as mudanças organizacionais, características estas que antes não 
eram vistas ou praticadas. Assim, entende-se que esta é uma abordagem simbólica-
interpretativa da construção social, da realização organizacional (BERGER; 
LUCKMANN, 2005). 

Para os autores Berger e Luckmann (1990), a institucionalização se 
fundamenta em bases sociológicas e antropológicas, levando em consideração que 
esta ciência se fundamenta nas relações humanas e suas atividades. Com base 
neste pensamento, é possível afirmar que as origens da institucionalização 
acreditam que “toda atividade humana está sujeita ao hábito” (BERGER; 
LUCKMANN, 1990, p. 77). Ou seja, as condutas repetidas evoluem naturalmente a 
um certo padrão e ordem, e a isso atribuímos o título de prática institucionalizada. 
Ainda, o hábito significa que esta prática pode ser novamente executada em outro 
momento, e de forma natural esta será executada com as mesmas características 
(BERGER; LUCKMANN, 1996). 

Desta forma, é possível compreender que determinada prática só se torna 
institucional quando algumas ações forem repetidas com frequência e se tornam 
padrões habituais. Dito de outra forma, a institucionalização acontece quando 
determinada conduta torna-se típica de ações habituais por diferentes tipos de 
atores da organização (BERGER; LUCKMANN, 1990). 
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Com base nisso, Tolbert e Zucker (1999) afirmam que a institucionalização é 
composta por um conjunto de ações dos indivíduos e são estas ações desenvolvidas 
em processos sequenciais que indicam se determinada prática está 
institucionalizada ou não.  Medeiros e Guimarães (2006, p. 70) afirmam que “o grau 
de institucionalização de determinada prática se dá por uma sequência linear de 
eventos ordenados temporalmente”. Ainda, para os autores Tolbert e Zucker (1999), 
institucionalização corresponde ao processo que transforma crenças, valores e 
ações em regras de conduta social, compartilhadas por instrumentos e ações que 
demonstram aceitação e repetição.  

Neste sentido, adotando a teoria de Berger e Luckmann (1990), as autoras 
Tolbert e Zucker (1999) segmentam o processo de institucionalização no âmbito 
organizacional em três fases sequenciais, à saber: primeiro a habitualização , que 
corresponde à etapa pré-institucional; logo em seguida a objetivação , que 
corresponde à etapa semi-insititucional; e, por fim, a fase de sedimentação , que 
representa a institucionalização total da mudança.Essas fases serão melhor 
detalhadas no tópico que segue. 

 
2.2 O Processo de Institucionalização - A Teoria de  Tolbert e Zucker (1999) 

 
O primeiro estágio do processo de institucionalização proposto pelas autoras 

é a habitualização. Essa fase pode também ser denominada por estágio pré-
institucional, pois é desenvolvida pelas organizações na procura por soluções aos 
seus problemas. Este processo gera comportamentos padronizados e compreende a 
adoção de novas estruturas e inovação nos comportamentos para a resolução de 
problemas específicos. Neste sentido, na busca pela solução dos seus problemas, 
uma organização pode adotar práticas ou processos utilizados por outra 
organização, o que caracteriza o entendimento de isomorfismo ou imitação.  

Essas condutas repetidas podem ser provenientes de suas decisões próprias 
e independentes, as quais conduzem ao desenvolvimento de novas práticas, metas 
e planos. Porém, percebe-se que as organizações têm se tornado cada vez mais 
similares, pois a burocracia ou até mesmo a pressão das normativas induzem-nas a 
construírem um ambiente de homogeneização (DIMAGGIO; POWEL, 2005). 

Este processo de homogeneização das organizações pode ser melhor 
compreendido no isomorfismo, que é um processo que força uma unidade de uma 
população a se assemelhar às outras unidades que enfrentam as mesmas 
condições ambientais. Ou seja, o contexto ambiental gera a busca da adaptação de 
procedimentos e estruturas das organizações, gerando homogeneidade entre as 
mesmas – isomorfismo (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  

Ainda, para DiMaggio e Powell (2005), esta repetição de soluções, a qual já é 
desenvolvida por outras organizações, ocorre por razão de três fatores ou da 
combinação entre eles, quais sejam: 1) coercitivo: gerado pela  influência política e 
da necessidade de ser legitimada, bem como a pressão de uma organização sobre a 
outra como, por exemplo, a relação entre cliente versus fornecedor; 2) mimético: 
diante da incerteza as organizações optam por espelharem em organizações já 
legitimadas, influenciando assim a imitação; e  3) normativo: diz respeito à 
profissionalização dos indivíduos, a qual contribui para a suspensão das 
características culturais individuais da organização, gerado também por imposição 
de normativas específicas. 

Os fatores principais que levam a organização à inovação e ao processo de 
habitualização são: a) mudanças tecnológicas, dadas por reorientações técnicas ou 
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tecnológicas; b) legislação, ou seja, determinações legais que podem encontrar 
maior ou menor receptividade nas organizações; e c) forças do mercado dadas a 
partir de fatores econômicos (AGUIAR et al. 2005;  REIS, 2011). 

O segundo estágio deste processo proposto por Tolbert e Zucker (1999) é a 
objetificação ou estágio semi-institucional. Este estágio consiste na concordância e 
entendimento entre os líderes da organização a respeito do valor da estrutura, ou 
seja, o consenso social é que proporciona à mudança um caráter de permanência, 
tornando-a mais difundida. Neste estágio, os líderes da organização são os 
defensores da mudança. 

Já o último estágio também um dos componentes chaves para a 
institucionalização de determinada prática. A sedimentação ou estágio de total 
institucionalização pressupõe a multiplicação e a permanência das estruturas 
desenvolvidas pela mudança organizacional, por um longo tempo. 

Para que a determinada prática seja considera como total institucionalizada, 
devem ser percebidos alguns aspectos como: 1) impactos positivos – resultados 
demonstráveis associados à estrutura; 2) resistência de grupo – pessoas que são 
afetadas adversamente pela estrutura; e 3) defesa de grupo de interesse – pessoas 
que são favoráveis às mudanças na estrutura (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Estes 
aspectos são determinantes para a conservação das estruturas em longo prazo.  

A Figura 01, proposta por Tolbert e Zucker (1999), representa os fluxos e 
etapas que perpassa o processo de institucionalização, conforme acima detalhado. 
 
Figura 1: Etapas inerentes à institucionalização 

 
Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p. 207). 
 

Para melhor compreensão, o Quadro 1 apresenta um resumo com as 
principais características e diferenciações dos processos que compõe a 
institucionalização, propostos por Tolbert e Zucker (1999). 
 
Quadro 1. Estágios de institucionalização e comparativos dimensionais 

Dimensão Estágio 
Pré-Institucional 

Estágio 
Semi-institucional 

Estágio  
Total 

institucionalização 
Processos Habitualização Objetificação Sedimentação 

Características dos 
adotantes 

Homogêneos Heterogêneos Heterogêneos 

Ímpeto para difusão Imitação Imitativo/normativo Normativo 
Atividade de teorização Nenhuma Alta Baixa 

Variância na 
implementação 

Alta Moderada Baixa 

Taxa de fracasso 
estrutural 

Alta Moderada Baixa 

Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p. 211). 
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O quadro 1 apresenta os comportamentos dos indivíduos ou grupos que são 
submetidos à institucionalização de algum processo. São destacadas as seguintes 
dimensões: Característica dos adotantes, ímpeto para difusão, atividade de 
teorização, variância na implementação e taxa de fracasso estrutural e são os 
comportamentos pertinentes. Por fim, Tolbert e Zuckert (1999) ressaltam que pode-
se dizer que é uma estrutura institucionalizada quando esta é considerada pelos 
membros de um grupo social como eficaz e necessária.  

Portanto, é possível compreender que o processo de institucionalização 
descrito é formado a partir de uma série de práticas de fatores que determinam o 
sucesso ou o insucesso da mudança organizacional. Com base nisso, este artigo 
busca identificar quais os fatores que indicam que o cumprimento de tal normativa 
foi institucionalizado pelo Sistema de Cooperativas em estudo. 
 
2.3 O Cooperativismo e o seu Marco Regulatório 
 
  O surgimento do cooperativismo se deu durante a Revolução Industrial, na 
Inglaterra, em meados do século XVII, como uma alternativa para amenizar os 
sofrimentos vivido pelos trabalhadores do campo, que migraram para as cidades em 
busca de trabalho. Neste cenário, surgiu o cooperativismo como forma de amenizar 
os sofrimentos de um grupo de trabalhadores e facilitar o acesso aos bens e 
consumo (INFOCOS, 2014). Assim, o cooperativismo nasceu em 1844, na cidade 
inglesa de Rochdale, quando 28 tecelões fundaram a primeira cooperativa, em que 
pessoas se reuniram para comprar itens de necessidade básica, como alimentos, ou 
seja, formaram uma cooperativa de consumo (BACEN, 2008).   
  Neste sentido, logo surgiram as cooperativas de crédito, mais precisamente 
quatro anos depois foi fundada a primeira cooperativa de crédito, na Alemanha, por 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen. No Brasil, foi depois de cinquenta anos que esta ideia 
foi adotada, ou seja, em 1902 que surgiu no Brasil a primeira cooperativa de crédito, 
em Nova Petrópolis – Rio Grande do Sul (BACEN, 2008) por iniciativa do padre 
jesuíta suíço Theodoro Amstad (BURIGO, 2010). Ainda, segundo informações do 
Banco Central do Brasil (2008), a primeira norma para orientar o funcionamento das 
sociedades cooperativas foi publicada depois de cinco anos, a partir do Decreto do 
Poder Legislativo no 979, de 1903, e Decreto no1.637, de 1907. 
  Segundo Burigo (2010), foram firmadas as primeiras normas para 
funcionamento das cooperativas de crédito com a Lei no 4.984, de 1925, com o 
Decreto no 17.339, de 1926, e as regras complementares de 1929. Foi somente no 
ano de 1932 que se estabeleceu a primeira lei específica do cooperativismo, por 
meio do Decreto no 22.239, em que eram garantidos os princípios de Rochdale1 e a 
liberdade de funcionamento das cooperativas de crédito.  
  Anos depois, com a chegada da Lei no 4.594, de 31 de dezembro de 1964, as 
cooperativas de crédito igualaram-se às demais instituições financeiras, passando a 
ser fiscalizadas e orientadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2008). Tais 
regulamentações e fiscalizações, muitas vezes provocam mudanças em 
procedimentos, práticas ou na estrutura organizacional das cooperativas.   
  Além destas legislações já citadas, o funcionamento das cooperativas são 
regulamentadas por um vasto arcabouço de leis. Dentre as principais, o quadro 2 
                                                           
1Rochdale é uma cidade na Inglaterra, onde 28 tecelões fundaram a primeira cooperativa que levou o 
nome de Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. Esta iniciativa gerou os nove princípios de 
Rochdale, que se tornaram referência para configurar e estabelecer parâmetros e assim identificar as 
sociedades cooperativas. 
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apresenta as principais.  
 
Quadro 2: Principais normativas que regulamenta as cooperativas de crédito 

Normativa  Publicação  Assunto  
Lei nº 5.764  
 

16 de dezembro 
de 1971 

Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime 
jurídico das sociedades cooperativas no Brasil 

Lei nº 4.594 31 de dezembro 
de 1964 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário 
Nacional e dá outras providências 

Lei Complementar 
nº 130 

17 de abril de 
2009 

Lei das Cooperativas de Crédito Lei Complementar - 
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga 
dispositivos das Leis nos 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971 

Resolução nº 
3.859 

27 de maio de 
2010 

Normas relativas a constituição das cooperativas de 
crédito 

Circular nº 3.502 26 de julho de 
2010 

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas 
cooperativas de crédito para instrução de processos 
referentes a pedidos de autorização e dá outras 
providências 

Fonte: os autores.  
 

Conforme exposto no quadro 2, é possível perceber que a base normativa do 
cooperativismo é composta principalmente por uma lei específica, com mais de 
quarenta anos de vigência. Outra constatação é que as cooperativas se equiparam 
legalmente às demais instituições financeiras, ou seja, as mesmas normativas que 
regulam os demais bancos estão presentes na orientação do trabalho das 
cooperativas de crédito. Percebe-se, portanto, que o cooperativismo de crédito é um 
vasto campo a ser estudado.  

Além de ser uma forma de organização muito antiga, está submetido à 
regulamentação e fiscalização de órgãos importantes, que exercem influência sobre 
suas práticas e condutas, bem como das demais instituições financeiras. Analisar 
um sistema cooperativo a partir da ótica da teoria institucional é uma forma de 
observar se sua identidade de cooperativa solidária está sendo mantida ou se as 
práticas adotadas estão sendo influenciadas pela necessidade de apresentar 
respostas às pressões do ambiente regular e aos mecanismos isomórficos. Desta 
forma, baseado no referencial teórico apresentado, este trabalho então analisa o 
conjunto de práticas e fatores que indicam que este sistema cooperativo 
institucionalizou a prática de formação dos seus dirigentes, bem como identifica os 
fatores que facilitaram ou não esta institucionalização e, ainda, identifica se este 
sistema cooperativo foi submetido ao isomorfismo.  

 
3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
  

Esta pesquisa tem natureza qualitativa (MINAYO, 1992) e se caracteriza 
metodologicamente em um estudo de caso descritivo (STAKE, 2011). Na pesquisa 
qualitativa, segundo Denzin e Lincoln (2006), o pesquisador está socialmente 
empenhado em compreender o universo segundo o ponto de vista dos atores 
sociais. Destacam, ainda, que esta modalidade de pesquisa consiste em um 
conjunto de atividades materiais e subjetivas (interpretativas) que dão visibilidade ao 
mundo não apresentado (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Para tanto, este estudo foi realizado no Sistema de Cooperativas de Crédito 
Rural com Interação Solidária – Sistema Cresol Baser, o qual nasceu nos anos 1995 
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e é constituído por agricultores familiares. Sua área de abrangência é constituída em 
08 estados, porém possui forte atuação na região Sul (CRESOL, 2015).  

Para a coleta de evidências, foram utlizados dados primários e secundários. 
Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, com 
roteiro constituído de quatro blocos de questões abertas. No primeiro bloco, foi 
abordado o histórico do entrevistado na cooperativa, nível de importância do tema 
capacitação para a cooperativa, motivos que demandam a necessidade de 
capacitação, entre outros; o segundo bloco possibilitou identificar as ações 
relacionadas ao primeiro estágio da institucionalização proposto por Tolbert e 
Zuckert (1999), a habitualização; no terceiro bloco foi possível identificar o nível da 
objetificação; e por fim, o quarto bloco de perguntas orientou a verificação do nível 
de sedimentação da prática em análise.  

Sobre a técnica de entrevistas semiestruturadas, foram utilizados os 
parâmetros de Minayo (2007, p.57), a qual menciona que a entrevista é uma 
ferramenta de pesquisa que possibilita ao entrevistador obter informações contidas 
na fala dos atores sociais. A autora ainda completa afirmando que “a entrevista se 
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos–
objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 
focalizada”. 

Durante o processo de coleta de dados desta pesquisa, foi possível 
entrevistar três Assessores(as). Os entrevistados(as) atuam na Central das 
Cooperativas de Crédito e são dois do sexo masculino e uma do sexo feminino. Esta 
escolha dos entrevistados foi considerando o critério de envolvimento e atuação 
profissional destes com o tema em estudo, sendo que suas áreas de atuação na 
Cresol são: departamento de supervisão e normas, departamento de controles, 
departamento de formação. Na descrição dos resultados, foram utilizados os 
códigos E1, E2 e E3, que representam as informações coletadas nas entrevistas. 

Os dados secundários foram obtidos por meio de leitura nos documentos da 
organização, tais como resoluções, regimento interno, atas, comunicados, manuais 
e relatórios diversos. 

Por fim, a análise dos resultados foi realizada por meio da técnica de análise 
de conteúdo. Para Bardin (1995, p. 19), “a análise de conteúdo é uma técnica de 
investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa 
do conteúdo manifesto da comunicação". Para essa análise, foram organizados 
questionamentos de forma a atender as respostas das seguintes categorias de 
análise: a) habitualização, b) objetificação e c) sedimentação. Foram definidas 
unidades de análise selecionadas a partir da fala dos entrevistados e ordenadas na 
análise dos resultados. O quadro 3 apresenta o resumo das categorias de análise. 
 
Quadro 3: Categorias de análise 

Grupo de análise  Categoria  
Habitualização 

 
Implantação das exigências da resolução no 3.859/2010 
Identificação de novas estruturas 

Objetificação 
 

Consenso sobre o valor das mudanças e desempenho da 
organização 
Forte evidência sobre a mudança 
Torna-se difundido 

Sedimentação 
 

Torna-se permanente 
Grupos favoráveis às mudanças 
Continuidade dos processos 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Conforme descrito no quadro 3, este estudo investigou a existência desses 
fatores no processo de implantação de práticas de capacitação na Cresol. 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
O Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária– 

Sistema Cresol Baser é um sistema de cooperativas de crédito que completou em 
2015 os seus primeiros 20 anos de existência. Este sistema nasceu em 1996 a partir 
da luta dos agricultores familiares pelo acesso ao crédito e uma vida sustentável no 
campo (CRESOL, 2015). 

Este sistema conta com uma estrutura organizacional que compõe: Central de 
Crédito, Bases Regionais, Cooperativas Singulares e quadro social. Para oferecer 
todos os serviços necessários ao seu quadro social, conta ainda com o trabalho de 
suas coligadas, que são: Cresol Administradora e Corretora de Seguros – CRESOL 
SEGUROS, Cooperativa Central de Tecnologia e Serviços de Informática com 
Interação Solidária – CRESOL TEC, Associação Nacional de Microcrédito Solidário 
Urbano e Rural– SOLCREDI e Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário – 
INFOCOS (CRESOL, 2015). 

Atua em oito estados, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Nestes oito estados somam 81 
cooperativas singulares, 213 unidades de atendimento, 11 bases regionais, 434 
municípios atendidos e 135 mil famílias cooperadas (CRESOL, 2015).  
 Cada cooperativa Cresol é composta em sua estrutura organizacional e 
institucional por um conselho de administração formado por sete membros e um 
conselho fiscal composto por seis membros, conselhos estes formados 
exclusivamente por agricultores associados.  A escolha desses dirigentes é feita por 
meio de eleição em assembleia geral ordinária e extraordinária, a qual acontece 
anualmente, com processo eleitoral a cada quatro anos. (CRESOL, 2015).  
 Seu funcionamento é regulamentado também por alguns manuais internos. O 
estatuto social é o maior documento da Cooperativa e é ele que apresenta aos 
associados e comunidade geral as suas regras, normas, objetivo social e a forma 
como ela é administrada. Algumas regras de conduta estão previstas no Regimento 
Interno e no Código de Ética da instituição. Existem também os manuais internos 
que organizam a operacionalização dos produtos e serviços da cooperativa, 
procedimentos e determinadas práticas. Em nível de estratégia, a Cresol 
estabeleceu, desde a sua fundação, alguns elementos que norteiam seu 
funcionamento, que são sua Missão, Visão, Princípios e Valores próprios, estes 
declarados e reafirmados no seu PEP – Planejamento Estratégico Participativo 
2010-2015, o qual é elaborado a cada cinco anos (CRESOL, 2015). 

Por fim, as cooperativas como um todo devem seguir algumas linhas 
orientadoras para caracterizarem-se como tal. Estas linhas de conduta são os 
pilares para os associados, pois alicerçam qualquer cooperativa no mundo 
(CRESOL, 2015).  São sete princípios universais do cooperativismo, a saber: 1) 
adesão voluntária e livre; 2) gestão democrática; 3) participação econômica dos 
membros; 4) autonomia e independência; 5) educação, formação e informação; 6) 
intercooperação; e 7) interesse pela comunidade. (COOPERATIVISMO DE 
CRÉDITO, 2016).  
 Os resultados da pesquisa foram analisados considerando as três etapas da 
institucionalização, conforme modelo proposto por Tolbert e Zuckert (1999). A 
primeira análise tratou dos fatores relacionados à fase de pré-institucionalização, 
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chamada de habitualização, ou seja, aos fatores que indicam ao sistema cooperativo 
Cresol a adotar novas práticas de capacitação aos dirigentes.  A segunda etapa 
envolveu os fatores que conduzem à semi-institucionalização ou objetificação. Por 
fim, a terceira etapa analisou os fatores determinantes da total institucionalização ou 
sedimentação. Essas etapas serão analisadas nos tópicos que seguem. 
 
4.1 Habitualização (pré-institucionalização) 

 
Nesta etapa da pesquisa, o essencial foi identificar os fatores que motivaram 

a adoção das práticas de formação. Nesse sentido, um dos princípios do Sistema 
Cresol é a autogestão. Este princípio pressupõe que as cooperativas sejam 
administradas e fiscalizadas pelos seus associados, agricultores e agriculturas 
familiares (CRESOL, 2015). Portanto, quando questionados sobre os motivos da 
ação das práticas de formação, ficou clara a opinião dos três entrevistados que o 
Sistema Cresol compreende a importância da formação dos cooperados que 
exercem cargos em órgãos estatutários, como forma de assegurar a 
sustentabilidade financeira do Sistema. Entretanto, nos últimos anos foram adotados 
procedimentos sistêmicos (E1), com regras e controles claros.  

A intensificação e adoção desses controles e regras, para que essa captação 
acontecesse, deu-se pela assídua fiscalização do Banco Central do Brasil nas 
instituições financeiras, inclusive no que se refere ao cumprimento da Resolução no 
3.859, de 27 de maio de 2010 (E1). Essas evidências confirmam o mencionado por 
Tolbert e Zuckert (1999), quando salientam que a habitualização ao processo de 
institucionalização ocorre muitas vezes na busca pela solução dos seus problemas. 
Vale ressaltar que tal resolução foi revogada, ficando vigente a Resolução 4.434, de 
05 de agosto de 2015. Mesmo com a substituição da resolução, manteve-se vigente 
a necessidade de assegurar a capacitação técnica dos membros de cargos eletivos 
(E3). 

Diante deste cenário exposto, foi possível perceber que o grande fator que 
motivou a adoção dessas práticas foi a própria exigência do Banco Central, pela 
característica da autogestão seguida pela cooperativa Cresol. Um dos entrevistados 
afirmou que “antes de ter essas capacitações constantes, fazíamos alguns 
treinamentos pontuais de 8 horas e a gente achava que estava fazendo de um 
agricultor, um diretor de instituição financeira” (E3). 

Esta autogestão, ou seja, a administração e fiscalização feita pelos próprios 
cooperados, indica que existe rotatividade nas direções, em que constantemente 
novos agricultores devam ser preparados para a função de diretores (E3). Há dez 
anos a Cresol não possuía uma estrutura que estivesse em permanente trabalho de 
construção das capacitações (E3). Portanto, em 2005 foi constituído o INFOCOS, 
que é uma instituição criada e mantida exclusivamente pelo Sistema Cresol, para 
dedicar-se a elaboração, implantação e execução de processos de capacitação 
(INFOCOS, 2013).  

O surgimento do INFOCOS, demonstra a não presença de isomorfismo 
(DIMAGGIO; POWELL, 2005). Ou seja, a criação de uma estrutura singular mostra a 
especificidade deste sistema de Cooperativas de crédito e a sua preocupação com a 
perpetuação da sua identicidade solidária.  

O INFOCOS atua com base no levantamento e diagnóstico de necessidades 
de formação da Cresol, seja formações destinadas a colaboradores, diretores ou 
associados (E1). Nesse sentido, o entrevistado E3 mencionou que: 
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Desde que eu me lembro, na Cresol, no tempo que eu estava na 
Base Regional, era eu quem dava os treinamentos para conselheiros 
fiscais e alguns para os conselheiros de administração. Então, 
sempre teve curso. Mas não nos moldes que é hoje, tudo bem 
regrado, com horas, com certificado, tudo certinho. Mas treinamento 
sempre era dado. Tanto para o Conselho de Administração e para o 
Conselho Fiscal (E1). 

 
Verificou-se que todos os entrevistados percebem e conhecem 

detalhadamente a existência de processos sequencias de formação. Esse processo 
é constituído por etapas, em que o associado deve participar antes mesmo de ser 
eleito como diretor, e etapas após a eleição, que compreendem os níveis básico, 
intermediário e avançado (E2). Os associados tomam conhecimento desta 
necessidade, pois a divulgação dos cursos é feita em assembleia (E2), juntamente 
com a prestação de informações sobre os resultados financeiros da cooperativa.  

 
4.2 Objetificação (semi-institucionalização) 
 

A teorização é consequência do primeiro estágio, já que depois de 
atualizações bem-sucedidas surgem práticas testadas para validação e avaliação de 
sua capacidade de generalização. Logo, se aprovadas e aceitas pelos membros da 
organização, seus conceitos são organizados em uma nova teoria, caracterizando-o 
como um paradigma (TOLBERT; ZUCKER, 1999). 

A partir de 2011, a Central de Crédito – Cresol Baser inseriu no seu 
Regimento Interno a formação preparatória como um pré-requisito à eleição. Logo, 
todas as cooperativas singulares (cooperativas municipais) consideraram tal medida 
essencial para o seu funcionamento e realizaram tal inserção (E2).  

Ainda, o entrevistado E2 afirma que “como a Central tem poderes de 
regimentar alguns procedimentos junto as suas filiadas, a decisão pela implantação 
e obrigatoriedade da participação foi mais fácil”. Nesta fala fica evidente a existência 
da teorização junto ao processo de habitualização (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Ou 
seja, a prática de capacitação dos dirigentes é um assunto que tem espaço para 
discussão em acontecimentos importantes da Cooperativa e também está inserida 
em manuais. Ainda, no que se refere à teorização, foram encontrados nos registros 
da Cresol resoluções internas que são publicadas em janeiro de cada ano, com o 
objetivo de determinar essa formação. Essas resoluções mencionam que o 
associado que pretende participar em processo eletivo, para atuar em cargos e 
órgãos estatutários (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) junto às 
Cooperativas Singulares, deverá previamente participar em Curso de Formação em 
Cooperativismo de Crédito, organizado e oferecido pela Cresol Baser.  
 Em 2010, após divulgada a Resolução no 3.859, pelo Banco Central do Brasil,  
foi constituído um coletivo de colaboradores, assessores e diretores da Central para 
estruturar o primeiro curso, com foco na capacitação anterior ao processo eleitoral 
nas cooperativas. 

Quando questionados sobre o entendimento dos atores sobre a formação 
como um pré-requisito para cargos eletivos junto à cooperativa, todos os 
entrevistados afirmaram que é conhecida entre os associados esta necessidade e 
que já se tornou habitual a procura pela formação antes da inscrição da chapa 
concorrente a cargo eletivo. Isso indica que esta prática está disseminada, 
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assumindo caráter permanente (TOLBERT; ZUCKER, 1999 p.208).Tal questão é 
reafirmada pelo entrevistado E3, que diz: 

 
Hoje a gente tem isso muito claro! Acho que nos últimos dois anos a 
gente não teve mais problemas de pessoas que quis ser diretor, sem 
ter participado. Tá no Estatuto e no Regimento Interno! Tem que ter 
uma comissão eleitoral, e quando as pessoas vão fazer a inscrição 
da chapa essa comissão já alerta sobre esse requisito pré, inclusive 
com as datas dos cursos que eles tem que participar se querem ser 
candidato a diretor da Cresol (E3). 

 
No que se referem aos registros, os entrevistados mencionaram a existência 

de um software que concentra os registros de inscrições, certificações, conteúdos e 
históricos dos participantes dos processos de capacitação. Em 2014, os registros 
apontam que foram organizados processos distintos, conforme os níveis de 
conhecimento dos diretores, assim, foram realizados quatro momentos distintos de 
formação, com conteúdo que vão do básico ao avançado. Estes geraram 36 turmas, 
com um total de 1.189 participantes. Em 2015, até o mês de outubro, os registros 
apontam que a Cresol realizou três momentos distintos de capacitação, o que gerou 
35 turmas, num total de 994 diretores participantes (E2).  

Tais registros indicam que é permanente e contínua a realização de 
capacitações, com várias etapas anuais e temáticas que se aperfeiçoam, conforme o 
tempo de permanência do diretor no cargo. Observa-se ainda a não existência de 
resistência entre os entrevistados para que essa prática aconteça, ou seja, todos se 
demonstram satisfeitos com a implantação de tal processo. 

Mesmo não tendo indicadores para mensurar as melhorias em números (E1), 
todos os entrevistados reconhecem que os próprios resultados financeiros das 
cooperativas têm melhorado significativamente nos últimos anos. Grande parcela 
desta melhora atribui-se à capacitação avançada, que vem ocorrendo nos últimos 
anos. Esta evidência relaciona-se ao modelo teórico de Tolbert e Zucker (1999), no 
que se refere ao processo de institucionalização como um todo, para que haja 
permanência da estrutura, é fundamental que os ocupantes de cargos estratégicos 
sejam defensores da mudança. 
 
4.3 Sedimentação (institucionalização total) 
 

Nesta etapa, um dos aspectos identificados foi a afirmação de que observa-se 
que as cooperativas estão sendo melhores geridas e os conselheiros conseguem 
participar das tomadas de decisões com consciência e argumentos plausíveis (E2). 
Percebe-se portanto, que conforme os autores Fachin e Mendonça (2003) alertam, 
um processo institucionalizado resulta em interações com o contexto cultura e 
político da organização que por sua vez traz contribuições significativas para a 
gestão da organização.  

Quando questionados sobre a sequência destas ações, conforme exposto 
pelo terceiro entrevistado (E3), há um compromisso anual com o aprimoramento da 
grade de formação para diretores. Isso evidencia o comprometimento da 
Cooperativa e dos seus atores, bem como o valor que esta mudança tem gerado na 
estrutura. Dito de outra forma, a percepção de melhorias é que faz com que a 
cooperativa mantenha essa prática ano a ano e possua cuidados para que haja 
atualizações conforme as necessidades específicas.  
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Com a criação da estrutura de formação, o INFOCOS, foram intensificadas as 
capacitações tanto para diretores como para colaboradores. Essa intensificação 
apresenta vários benefícios à cooperativa, tais como: a) profissionais que 
desempenham sua função com mais qualidade; b) cultura organizacional difundida 
com maior facilidade; c) tomada de decisões subsidiadas de conhecimento; d) 
legitimação da cooperativa perante aos órgãos reguladores. Ou seja, neste contexto, 
a estrutura nova tem um valor importante, tanto para o presente quanto para o futuro 
da organização (E2). 

Tal prática de formação possui regras claras e um fluxo maior de cursos que 
acontecem anualmente. Um exemplo citado pelo entrevistado E2 é que, para os 
membros que compõe o cargo de Conselho de Administração, existem atualmente 
cursos pré-eleitoral e pós-eleitoral. O processo de formação pós-eleitoral é composto 
por várias etapas, sendo até três ao ano.  Nesta situação, evidencia-se que como 
resultado deste processo institucionalizado, está a padronização de comportamentos 
sociais, dando clareza e caracterizando a identidade da organização, gerando então, 
um ambiente estável (CLEGG; HARDY, 2006).  

Conforme apontado na análise da etapa de objetificação, existe a inserção 
desta necessidade nos manuais internos, regimentos e resoluções específicas da 
organização, mencionando a formação como um pré-requisito para associados que 
desejem ser diretores das cooperativas de crédito (E3). Essa inserção nas 
normativas internas, e divulgação por meio de documento oficial (resolução), fez 
com que essa obrigatoriedade de capacitação fosse visualizada por todos os 
associados e compreendida como fundamental. Isso faz com que os(as) 
associados(as) que desejam se preparar para processos eleitorais procurem na 
cooperativa maiores informações e orientações para a participação (E2). 

 Outro fator importante a ser destacado é que, nos últimos anos, a procura 
dos diretores por capacitações externas é recorrente. Um exemplo disso é que o 
nível de escolaridade dos diretores, em nível de graduação e pós-graduação, 
aumentou em mais de cinquenta por cento (E2). Isso demonstra que a exigência da 
cooperativa tem despertado o interesse para a procura de cursos externos e de nível 
elevado.  Além do mais, observa-se o elo entre a teoria institucional e contexto 
ambiental da organização, tendo em vista as adequações realizadas, criação de 
estruturas e rotinas, objetivando a harmonia com o ambiente onde está inserida 
(SCOTT, 2007). 

Por fim, o quadro 4 apresenta uma síntese das práticas de capacitação dos 
diretores da cooperativa, indicando as ações que são realizadas em cada etapa do 
processo de institucionalização, no modelo teórico adotado neste estudo.  
 
Quadro 4: Síntese dos fatores que indicam a institucionalização 

Etapa do processo de 
Institucionalização 

Fatores motivadores identificados no caso pesquisado 

Habitualização 
(pré-institucionalização) 

Legislação imposta pelo Banco Central do Brasil; Criação de uma 
nova estrutura – Instituto Infocos; Construção de etapas e processos 
por nível. 

Objetificação 
(semi-institucionalização) 

Inserção do tema nos regimentos internos e estatutos; Constituição de 
um Coletivo; Otimização dos colaboradores internos para executar as 
capacitações; Monitoramento e controle feito a partir de um software 
de gestão de cursos. 

Sedimentação 
(institucionalização total) 

Exigência para tornar-se diretor da cooperativa; Consenso sobre as 
melhorias; Percepção de melhoria e ampliação do conhecimento dos 
participantes das capacitações/treinamentos; Avaliações anuais. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Observa-se que a mudança foi bem sucedida e em cada uma das etapas está 

um conjunto de práticas sequenciais e complementares.  Nota-se que este resultado 
é obtido em grande parte pela importância que tem a criação de novas estruturas 
(habitualização) e a teorização (inserção do pré-requisito – capacitação – nos 
regimentos internos). Na medida em que essas medidas são tomadas, compreende-
se que os riscos para a mudança ser mal sucedida diminuíram significativamente.  
 
5 CONSIDERAÇÕS FINAIS 
 

Este estudo buscou identificar o nível de institucionalização da prática de 
capacitação permanente dos membros estatutários pertencentes a determinado 
sistema de Cooperativas de crédito, a partir do modelo teórico proposto na teoria 
institucional de Tolbert e Zucker (1999). Após entrevistas e análise de documentos, 
foi possível detectar o manifesto de ações desenvolvidas em cada uma das etapas, 
conforme a teoria adotada.  

Quanto à fase de habitualização, identificou-se que foi a normativa que 
induziu a adoção das práticas de formação e gerou as principais mudanças para a 
condução e realização dos processos de capacitação. Na objetificação, a adoção de 
algumas estruturas, tais como criação do INFOCOS, a adoção de softwares para 
registros, inserção da capacitação como critério para eleição e o apontamento feito 
pelos registros, indicam que esta etapa foi seguida.  E, por fim, na fase de 
sedimentação, caracteriza-se pela criação do coletivo de pessoas que estruturam 
anualmente os processos de capacitação, tem dado padrão em todas as etapas, 
independente do lugar que estas sejam executadas. O envolvido dos departamentos 
da Cooperativa gerou compromisso e responsabilidade sobre as melhorias obtidas 
na atuação dos conselhos eleitos, o que demonstra consenso entre os Assessores 
sobre o valor que tal mudança possui para a Cooperativa.  

Ainda, no que se refere ao terceiro estágio da institucionalização – a 
sedimentação, as autoras Tolbert e Zucker (1999) identificaram três fatores 
essenciais para a institucionalização total, difusão e permanência de qualquer 
prática, que são: 1) impactos positivos; 2) resistência de grupo; e 3) defesa de grupo 
de interesse. Durante as entrevistas, foi possível perceber que estes são fatores 
muito presentes nas falas e nas práticas diárias dos entrevistados. Todos são 
apoiadores das mudanças e aos procedimentos adotados nos últimos anos para a 
capacitação dos diretores, não possuindo nenhum tipo de resistência e defendendo 
os resultados obtidos e a perpetuação desta prática.  

Tratando-se de cooperativas, sejam elas dos mais variados ramos, adotam 
princípios que são universais do cooperativismo. O quinto deles, diz que as 
cooperativas devem prezar pela educação, treinamento e formação. Este princípio 
pressupõe que as cooperativas proporcionem constantes momentos de educação e 
treinamento para os sócios, dirigentes eleitos, administradores e funcionários, de 
modo a contribuir efetivamente para seu desenvolvimento. O exercício deste 
princípio contribuiu para a institucionalização total da capacitação dos dirigentes, 
assegurando a continuidade histórica desta prática.   

Entretanto, ainda precisa-se destacar um fator chave para a 
institucionalização total deste trabalho de capacitação, que é o fato de que somente 
a capacitação pré-eleitoral possui regulamentações estabelecidas. Ou seja, para 
candidatar-se a cargos eletivos junto a cooperativa, obrigatoriamente, o associado 
deve participar do processo de formação pré-eleitoral.  



16 

 

 

 

Portanto, em resposta ao problema deste estudo, pode-se afirmar que o 
processo de mudança organizacional foi bem-sucedido e, por haver mais fatores 
motivadores (pressão do principal órgão regulador) do que inibidores, fez com que 
essa mudança seguisse para o caminho da institucionalização. Ou seja, os 
resultados indicam que o caso em estudo está em fase de sedimentação do seu 
processo de institucionalização das práticas de capacitação dos seus dirigentes, 
comprovada pela perpetuação no campo.  

Enquanto limitações a esta pesquisa, pode se considerar que, o fato de não 
haver ou não terem sido apresentados indicadores ou comparativos, no que se 
refere à gestão e governança praticada pelos diretores participantes das práticas de 
formação, não possível assim evidenciar de forma concreta as melhorias obtidas por 
esta mudança e prática institucionalizada. Portanto, como sugestão para estudos 
futuros, poderia ser uma pesquisa com os diretores submetidos as práticas ou 
processos de formação continuados, para analisar a partir da percepção dos 
diretores, ao invés da percepção dos colaboradores assessores da instituição 
pesquisada.  
 
REEFERÊNCIAS 
 
AGUIAR, A. B.; GUERREIRO, R.; PEREIRA, C. A.; REZENDE, A. J. Fatores 
determinantes no processo de institucionalização de  uma metodologia de 
programação do orçamento implementada em uma unidad e do SESC São 
Paulo . In: Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, 5. ,2005, São Paulo. 
Anais eletrônicos ... Rio de Janeiro: Disponível em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos52005/169.pdf>. Acesso em: 27 ago. 
2015. 
BARDIN, L. Análise de conteúdo . Lisboa: Edições 70, 1995. 
BACEN, Banco Central do Brasil: história da evolução normativa no Brasil . 
Marcos Antonio Henriques Pinheiro.  6 ed.  Brasília: BCB, 2008. Disponível em 
<https://www.bcb.gov.br/htms/public/microcredito/livro_cooperativas_credito.pdf> 
Acesso em: 27 ago. 2015. 
BRASIL. Resolução n o 3.859, de 27 de Maio de 2010 . Altera e consolida as normas 
relativas a constituição e o funcionamento de cooperativas de crédito. Banco Central 
do Brasil. Brasília, DF, 27 mai. 2010. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3859_v3_P.pdf > Acesso 
em: 27 out. 2015.  
BERGER, P. L.; LUCKMANN, T.A construção social da realidade . Tratado de 
sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1978.  
BIO, S. R. Desenvolvimento de sistemas contábeis-gerenciais : um enfoque 
comportamental e de mudança organizacional. Tese de Doutorado. FEA-USP. São 
Paulo, 1987. 
BULGACOV, S.; SOUZA, Q. R.; PROHMANN, J. I.; COSER, C.; BARANIUK, J. 
Administração estratégica : teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2007.  
BURIGO, F. L. Finanças e solidariedade: cooperativismo de crédito rural solidário 
no Brasil. Chapecó: Argos, 2010.  
CARVALHO, C. A.; VIEIRA, M. M. F. Contribuições da perspectiva institucional para 
a análise das organizações: possibilidades teóricas, empíricas e de aplicação. In: 
CARVALHO, Cristina A.; VIEIRA, Marcelo M. F. Organizações, cultura e 
desenvolvimento local : a agenda de pesquisa do Observatório da Realidade 
Organizacional. Recife: EDUFEPE, 2003. Cap. 1, p. 23-40. 



17 

 

 

 

CRESOL. Institucional Cresol – Nossa História . Disponível em 
<http://www.cresol.com.br/site/conteudo.php?id=1> Acesso em: 2 de jan. 2016.   
CLEGG, S. R.; HARDY, C. Handbook de estudos organizacionais : modelos de 
análise e novas questões em estudos organizacionais. 3a. ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO. Os sete princípios do cooperativismo . 
Disponível em <http://cooperativismodecredito.coop.br/legislacao-cooperativa/os-7-
principios-do-cooperativismo/>. Acesso em: 2  jan.  2016.  
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (org.).O planejamento da pesquisa qualitativa : 
teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism 
and collective rationality. In: DiMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W (edits). The new 
institutionalism in organizational analysis . Chicago: The University of Chicago 
Press, 1991. p. 63-82.  
DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W.A gaiola de ferro revisitada: isomorfismo 
institucional e racionalidade coletiva nos campos organizacionais. RAE - Revista de 
Administração de Empresas , São Paulo, v. 45, n. 2, p. 74-89, abr.-jun. 2005. 
FACHIN, R. C.; MENDONÇA, J. R. C. O conceito de profissionalização e da teoria 
institucional. In: VIEIRA, M. F.; CARVALHO, C. A. (org.). Organizações, 
instituições e poder no Brasil . Rio de Janeiro: FGV, 2003.  
INFOCOS, Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário. Cooperativa escola:  
Integração para Novos Colaboradores, Francisco Beltrão: Grafisul, 2013.  
MACHADO-DA-SILVA, C. L.; GONÇALVES, S. A. Nota técnica: a teoria institucional. 
In: CALDAS, M.; FACHIN, R.; FISCHER, T. (Org.). Handbook de estudos 
organizacionais:  modelos de análise e novas questões em estudos 
organizacionais. São Paulo: Atlas, 1999, v. 1, p.196-219. 
MEYER, J. W.; ROWAN, B. Institutionalized organizations: formal structure as myth 
and ceremony. In: DiMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W (edits). The new 
institutionalism in organizational analysis . Chicago: The University of Chicago 
Press, 1991. p. 41-62. 
MINAYO, M. C. de S. (Org).); DESLANDES, S.F.; GOMES, R. Pesquisa social : 
teoria método e criatividade. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
SCOTT, W. R. Institutions and organizations : ideas and interests. Thousand Oaks 
CA: Sage Publications, 2007. 
TOLBERT, P.; ZUCKER, L. A institucionalização da teoria institucional. In: CLEGG, 
S.; C. HARDY, C.; NORD, W. (Orgs.). Handbook de estudos organizacionais : 
modelos e novas questões em estudos organizacionais. v. 1. São Paulo: Atlas, p. 
196-219,1999. 
TSOUKAS, H.; KNUDSEN, C. (2002).The conduct of Strategy Research. In: a. 
PETIGREW, H. THOMAS, & R. WHITTINGTON (Eds.). Handbook s Strategy and 
Management . Sage Publications:  .London, 2002,p. 135-411. 


