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Resumo 
Este estudo teve como objetivo analisar as dimensões que evidenciam à existência 
de Capacidades Dinâmicas (CDs) nas Cooperativas de Crédito Rural com Interação 
Solidária (Sistema Cresol). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, por meio da 
estratégia do estudo de caso. A coleta dos dados foi realizada em abril de 2016, por 
meio de dados primários e secundários. Os dados primários foram obtidos por meio 
de questionário estruturado, com respostas coletadas pelo método survey, obtendo 
137 entrevistados. O questionário era composto por 15 questões, sendo que as 4 
iniciais visavam traçar o perfil dos entrevistados, e as demais teve como foco três 
dimensões das CDs, à saber: fatores necessários para mudança, habilidades para 
mudança, e oportunidade para mudança. Os dados foram analisados com auxílio do 
software SPSS, versão 21, e foram realizadas análises descritivas e análise de 
Cluster, e a confiabilidade foi verificada por meio do Alfa de Cronbach. Os resultados 
apontaram que as três dimensões investigadas possuem predomínio nas respostas, 
sendo concordância parcial ou total. Portanto, pode-se chegar a conclusão de que 
existem indícios de existência de CDs no Sistema Cresol, haja visto que a mesma 
possui as condições necessárias para o desenvolvimento das mesmas, sendo que a 
maior média obtida, foi na segunda dimensão a qual identifica as habilidades, 
competências e comportamentos necessários para a mudança.  
Palavras-chave : Capacidades Dinâmicas; Cooperativas; Habilidades. 
 
Abstract  
This study aimed to analyze the dimensions that show the existence of dynamic 
capabilities (CDs) in the rural credit cooperatives with Sympathetic Interaction 
(Cresol). It is a quantitative research, through the strategy of the case study. The 
data collection was conducted in April 2016, through primary and secondary data. 
The primary data were obtained through structured questionnaire, with responses 
collected by survey method, getting 137 respondents. The questionnaire consisted of 
15 questions, the initial 4 aimed at profiling of respondents, and the other focused 
three dimensions of CDs, namely: necessary factors for change, skills for change, 
and opportunity for change. Data were analyzed using SPSS software, version 21, 
and descriptive analyses were performed and Cluster analysis, and reliability was 
verified through the Cronbach's alpha. The results showed that the three dimensions 
investigated have predominance in the answers, being partial or complete 
agreement. Therefore, you can reach the conclusion that there is evidence of 
existence of CDs in the system, since Cresol possesses the necessary conditions for 
the development of the same, with the greatest average obtained in the second 
dimension which identifies the skills, competencies and behaviors needed for 
change. 
Keywords: Dynamic Capabilities; Cooperatives; Skills. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o grande número de empresas e a intensificação da concorrência entre 
elas, estas precisam estar prontas a atender as expectativas dos seus clientes e 
principalmente evoluir, melhorar e inovar os produtos e serviços oferecidos. Com as 
cooperativas de crédito não é diferente, pois dentre os setores de maior impacto na 
economia de um país, está a contribuição econômica das cooperativas a partir do 
crédito, poupança e demais produtos e serviços.  

Segundo Vilares (2015) o cooperativismo de crédito cresce de forma 
acelerada, e quando olhadas a partir do Sistema Financeiro Nacional, as 
cooperativas ocupam a 6ª posição no ranking das maiores instituições financeiras do 
Brasil (PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 2015).  

 Ainda, quando observado o cenário brasileiro do cooperativismo de crédito é 
possível observar que este vem sofrendo mudanças normativas importantes, as 
quais as impulsionam para várias melhorias e avanços na forma de organização e 
atuação das cooperativas de crédito. Tal afirmação é confirmada se tomarmos como 
exemplo a Resolução nº 4.434, de 5 de agosto de 2015, publicada pelo Banco 
Central do Brasil, a qual dispõe sobre a constituição e a autorização para 
funcionamento das cooperativas de crédito e dá outras providências.  

Para atender as mudanças, o mercado e seus clientes as cooperativas 
necessitam desenvolver novas capacidades e vantagens que as tornem competitivas 
às demais instituições financeiras e ofereçam produtos e serviços suficientemente 
competitivos. Para isso, as cooperativas de crédito precisam estar dispostas e 
criarem condições para a recriação, inovação e melhoria dos seus recursos já 
existentes, ou seja, desenvolver Capacidades Dinâmicas (CDs).  

 Considerando que o mercado financeiro se torna cada vez mais competitivo 
exigindo das cooperativas de crédito o desenvolvido de mecanismos que lhe 
proporcionem habilidades para assim competirem com as demais instituições 
financeiras, este estudo tem por objetivo analisar as dimensões que evidenciam à 
existência de CDs nas Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária 
(Sistema Cresol). 
 Assim, este estudo busca responder a tal questionamento: existem ações que 
evidenciam o desenvolvimento de CDs no Sistema Cresol? 

Ao analisar o cenário financeiro atual e as microfinanças das cooperativas de 
crédito solidário, Bittencourt (2010) afirma que o Sistema Cresol é um exemplo de 
sistema cooperativo sólido, em constante evolução. A partir desta afirmação este 
estudo justifica-se devido a importância de analisar se tais evoluções possuem 
alguma relação com as características apresentadas nos conceitos das CDs. Outro 
fator que justifica este trabalho é a inexistência de estudos deste gênero no Sistema 
Cresol, e após apresentação da proposta de pesquisa, a instituição mostrou-se 
favorável para a mesma.  
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 
2.1 Recursos e Competências  
 

O contexto competitivo empresarial, marcado pela necessidade incessante de 
inovação e intensificado pela internacionalização dos mercados, só acontece por 
possuir um propósito primordial que é a longevidade da empresa, organização, 
instituição ou firma. Nesse processo frequente e contínuo, as empresas sofrem 
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influência do ambiente onde estão inseridas, e assim, modificarem-se, podendo 
internamente, promover a diferenciação, buscando algo novo e diferente frente à 
concorrência. De acordo com essa visão é que embasou o pensamento denominado 
Visão Baseada em Recursos (VBR), do inglês Resource Based View (RBV), a qual 
volta o seu olhar para o interior da empresa, a competitividade por ela adquirida por 
meio das suas novidades, diversificação e vantagens adquiridas sobre as suas 
concorrentes.   

Uma das autoras que iniciou a discussão em torno deste tema foi Penrose 
(1959), quando escreveu sobre os recursos das empresas e o crescimento das 
mesmas.  De acordo com autores como Barney (1991) e Wernerfelt (1984), depois 
de algumas décadas a VBR passou por um processo de evolução conceitual. Barney 
(1991) deixa muito claro a relação entre vantagem competitiva e recurso, 
argumentando que, são os recursos que a empresa possui os responsáveis pela 
vantagem competitiva. 

A VBR, conforme Teece, Pisano e Shuen (1997), dá condições da empresa 
ser vista como um sistema mais abrangente, onde estruturas são rentáveis por 
promover custos relevantemente mais baixos e com maior qualidade. Ainda, no 
desempenho dos seus produtos, conquista sua vantagem competitiva em recursos 
únicos e inimitáveis por seus concorrentes. 

De acordo com Barney e Hesterly (2010) estratégia é a maneira encontrada 
por uma empresa em obter vantagens competitivas. A fonte destas vantagens são 
os recursos que as empresas têm e dispõe para utilização e as suas capacidades. 
Os mesmos autores trazem o conceito que recursos são ativos tangíveis 
(financeiros, físicos, individuais e organizacionais) e intangíveis (competências, 
processos, informação, conhecimento e outros fatores controlados pela empresa), e 
que com estes é que a empresa controla como podem ser usados para criar e 
executar estratégias. 

Barney (1991) afirma que os recursos da empresa são categorizados em três 
grupos gerais, que são: a) de capital físico – que são as tecnologias internas da 
empresa; b) de capital humano – que é a inteligência e as pessoas da empresa; e c) 
de capital organizacional – estrutura da empresa e mecanismos de controle. No 
segundo conceito apresentado por Barney (1991) – vantagem competitiva, a 
empresa adquire esta posição quando suas estratégias de agregação de valor 
conseguem produzir receita superior aos dos concorrentes. Por fim, no último 
conceito de Barney (1991) - a vantagem competitiva sustentável, somente ocorre 
quando a empresa consegue manter desempenho superior no longo do tempo.   

Na abordagem da VBR, a administração estratégica centra-se sobre os 
atributos da empresa, como fonte de rendas, que são inimitáveis. Com esta 
perspectiva, a habilidade de uma empresa em conquistar e permanecer em uma 
posição favorável num mercado rentável depende de sua capacidade de ganhar e 
defender posições vantajosas, fortalecida e mantida por recursos importantes 
(CONNER, 1991). Nesta perspectiva, os recursos que geram a vantagem 
competitiva sustentável, estão baseados em quatro características centrais da VBR 
(BARNEY, 1991): a) devem ser valiosos; b) devem ser raros (incomuns entre 
correntes); c) devem ser de imitação imperfeita; e d) devem ser insubstituíveis (ou de 
difícil substituição equivalente). 

A vantagem competitiva resultada da capacidade da empresa realizar de 
forma eficiente as atribuições que se propõe, e dessa maneira, obter custos menores 
do que os seus concorrentes (VASCONCELOS E CYRINO, 2000). 
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Para Porter (1989), existem dois fatores que dão origem a vantagem 
competitiva: as condições iniciais e as escolhas dos gestores. As condições são os 
recursos acumulados pela empresa no decorrer do tempo, geralmente originários de 
sua relação e interferência com o ambiente externo imediato (ambiente 
transacional). As escolhas, por sua vez, são as opções estratégicas dos gestores, a 
partir do processo de tomada de decisão estratégica. 

De acordo com Vasconcelos e Cyrino (2000), propunham uma estrutura de 
análise, divididas em dois pilares principais. O primeiro pilar trata da concepção da 
origem da vantagem competitiva. Nesse caso, dois modelos teóricos são 
identificados: a) as que consideram a vantagem competitiva como responsabilidade 
das características do ambiente externo da empresa; e b) as que defendem que a 
vantagem competitiva depende essencialmente do desempenho interno da empresa. 

No segundo pilar são tratadas das abordagens ou diretrizes, as quais dividem 
os estudos numa perspectiva que destaca uma “visão estrutural, estática, da 
concorrência, fundada na noção de equilíbrio econômico e há os autores que 
enfocam os aspectos dinâmicos e mutáveis da concorrência, como inovação e 
desequilíbrio” (VASCONCELOS; CYRINO, 2000 apud KELM; SAUSEN, 2014, p.3). 

Com base nesta ótica, as correntes que podem explicar as vantagens 
competitivas estão divididas em quatro grupos, a saber: a) Abordagem Clássica da 
Organização Industrial – SCP; b) VBR; c) Processos de Mercado (Escola Austríaca); 
e d) CDs. 

Segundo Vasconcelos e Brito (2004), a vantagem competitiva pode ser 
analisada como o objetivo principal de uma empresa, a qual pode ser utilizada para 
explicar a distinção entre as empresas, como o objetivo final da função empresarial 
e, por último, podendo até explicar o sucesso ou o fracasso no âmbito internacional. 

Assim, compreende-se que a vantagem competitiva sustentável ocorre 
quando uma empresa adota uma estratégia de geração de valor que os 
concorrentes não possuem competência para desenvolvê-la, ou quando 
desenvolvida e imitada, estes tem custo muito alto (HITT; IRELAND; HOSKINSSON, 
1999). 

 Ou seja, de acordo com Ma (2000 apud Britto, 2012) vantagem competitiva é 
o diferencial entre os concorrentes em qualquer perspectiva que permita a um deles 
gerar mais valor para o cliente do que o outro. Desta forma, pode se dizer que a 
vantagem competitiva constitui o resultado de todas as influências da empresa sobre 
o seu resultado, bem como os efeitos deste contato independente se estes foram 
positivos ou negativos (VASCONCELOS; BRITO, 2004). 

Vasconcelos e Cyrino (2000 apud Viana, Luna, Teles 2014, p.2) escrevem 
que é possível dividir em quatro grupos as correntes que explicam a vantagem 
competitiva que são: “a) a análise estrutural da indústria; b) a teoria dos recursos; c) 
a escola austríaca (processos de mercado); e d) a teoria das capacidades 
dinâmicas”. 

Dessas quatro correntes, observa-se que a análise estrutural e a teoria dos 
recursos têm maiores estudos sobre vantagem competitiva. Os primeiros estudos 
que abordaram a análise estrutural da indústria e da teoria dos recursos como 
princípios de vantagem competitiva demonstram uma preocupação em travar um 
embate entre si, na busca de esclarecer a adesão dos autores a estas correntes. 
Com o passar do tempo, entretanto, notou-se o surgimento de diversos estudos que 
defendem a complementaridade entre as diferentes visões (PENG; WANG; JIANG, 
2008).  
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Segundo Peteraf (1993 apud Viana; Luna; Teles, 2014), a noção de que as 
empresas são diferentes quanto aos seus recursos, capacidades e habilidades 
internas, permanece há algum tempo na visão da gestão estratégica. Essa 
dessemelhança dos recursos possui relação direta com a capacidade de alcançar 
ganhos acima dos normais por parte das empresas e, assim obter vantagem 
competitiva. De acordo com este prisma, uma grande contribuição da teoria dos 
recursos é que ela explica diferenças nos ganhos à longo prazo. 
 
2.2 Capacidades Dinâmicas (CDs)  
 

O estudo das CDs vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos, 
inclusive inserindo-se em diversas outras áreas, tais como marketing, recursos 
humanos, gerenciamento estratégico, entre outros (MEIRELLES; CAMARGO, 2012).  
Isso por que, as CDs envolvem uma série de atividades da organização, desde as 
que envolvem mudanças ambientais, tecnológicas e aspectos tanto internos quanto 
externos à organização, estratégicos ou organizacionais. Portanto, o conceito de 
CDs é resultado de uma combinação de capacidades, desde as mais simples até as 
que envolvem rotinas e processos (WINTER, 2003). 

Levando em conta que as CDs estão presentes em vários aspectos da 
organização ou empresa, pode-se adotar como principal conceito o dos autores 
Wang e Ahmed (2007 apud Meirelles; Camargo, 2012, p.4) que afirmam CDs ser: 

 
[...]comportamento constantemente orientado a integrar, reconfigurar, 
renovar e recriar seus recursos e capacidades e melhorar e reconstruir as 
capacidades-chave em resposta às mutações do ambiente, para atingir e 
sustentar vantagem competitiva. 

 
As CDs estão amplamente relacionadas aos processos organizacionais 

definido através das suas estruturas (DOSI et al, 2008), ou ainda através da 
replicação de um conjunto de rotinas, os quais são específicos do seu processo de 
aprendizagem e evolução, definido pela trajetória da empresa (WINTER, 2003). 

Portanto, as CDs podem melhor ser definidas como um conjunto de 
habilidades as quais sustentam-se em três capacidades, que são: a) capacidade 
adaptativa - que refere-se a competência que a empresa ou organização tem 
identificar novas oportunidades; b) capacidade absortiva - habilidade em perceber o 
valor de  novas oportunidades, assimilá-las e aplicá-las no mercado, e c) capacidade 
de inovação - competência para desenvolver produtos novos através de processos e 
comportamentos inovadores (MEIRELLES; CAMARGO, 2012). A união destas três 
capacidades e as competências e habilidades geradas a partir delas é que 
sustentam o desenvolvimento das CDs.  
 
Figura 01. Elementos que compõe as CDs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptado de Wang e Ahmed (2007). 
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Com base nisso, pode ser afirmar que o conceito de CDs está voltado ao 
emprego de recursos de forma que combine seus recursos, capacidades e 
capacidades-chave, então criando vantagem competitiva frente aos seus 
concorrentes.  

Wang e Ahmed (2007) explicam essa hierarquia de forma clara, quando 
sugerem que existem quatro níveis de formação de CDs, conforme detalhado na 
figura 01, abaixo. 
 
Figura 02. Hierarquia das capacidades e recursos conforme Wang e Ahmed (2007) 

 
Fonte: Meirelles e Camargo (2012, p.9) a partir de Wang e Ahmed (2007) 

 
No nível zero (0) estão os recursos e capacidades fundamentais para a 

constituição de uma empresa, e assim, não podem ser considerados uma fonte de 
vantagem competitiva sustentável por não se caracterizar como um diferencial (nem 
valioso, nem raro, nem inimitável, nem insubstituível). No nível um (1) estão 
localizadas as capacidades comuns, os quais dão condições da empresa realizar 
suas atividades e executar seus serviços por meio da combinação de capacidades e 
recursos. Já no nível dois (2) é o momento em que a empresa expõe suas 
vantagens competitivas por meio da combinação de recursos e capacidades 
adquiridos. E por fim, no nível três (3) estão as vantagens competitivas sustentáveis, 
as quais são obtidas por meio das CDs que é a recriação, reconfiguração, e 
renovação dos recursos combinados às capacidades (WANG; AHMED, 2007). 

Dessa maneira, constata-se que a abordagem das CDs é especialmente 
importante para a inovação e para a cooperação, pois mais relevante do que a base 
atual de recursos, é a capacidade de reunir e combinar novos recursos interna e 
externamente, mais especificamente, se essas interações contribuem para a 
construção de competências distintivas em temas como planejamento e 
desenvolvimento, novos produtos e processos, novo modelos de negócios, entre 
outros (CHESBROUGH et al, 2008). 

De acordo com Ferro (2010) o desenvolvimento de determinadas 
competências e recursos baseiam o sucesso de uma estratégia de inovação aberta. 
Este processo de desenvolvimento passa pela identificação das principais fontes de 
inovação para a empresa, capazes de trazer vantagens competitivas sustentáveis. 

Ainda de acordo com os autores Teece, Pisano e Shuen (1997), os quais 
adotaram o termo “capacidade dinâmica” dentro da perspectiva da identificação de 
que a reserva de ativos tecnológicos ou não, não é por si só suficiente para garantir 
que as vantagens competitivas advêm da importância atribuída à capacidade que a 
empresa possui de coordenar competências internas e externas de forma a adaptar-
se a um ambiente em rápida transformação. 
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2.3 Cooperativas de Crédito  
 
 O cooperativismo, que é o movimento que busca constituir uma sociedade 
justa através de empreendimentos que atendam as necessidades econômicas, 
sociais e culturais comuns de seus cooperados, surgiu como uma forma de amenizar 
os sofrimentos de um grupo de trabalhadores pela situação de exploração à que 
estavam expostos durante a Revolução Industrial.  Sendo assim, os registros 
indicam que a primeira cooperativa surgiu em 1844, em Rochdale na Inglaterra, 
sendo constituída por 28 trabalhadores, e foi chamada de Sociedade dos Probos de 
Rochdale (INFOCOS, 2016).  
 Em território brasileiro, o cooperativismo surge apenas três depois a partir da 
Colônia Agrícola Tereza Cristina no município de Cândido de Abreu, interior do 
estado do Paraná. Este era um lugar onde as pessoas produziam e consumiam de 
forma coletiva (INFOCOS, 2016). 

Marques e Ferreira (2008) afirmam que as cooperativas atuam em vários 
segmentos, conforme os objetivos de seus cooperados. No caso das cooperativas 
de crédito, elas atuam na promoção e aplicação de recursos financeiros privados, e 
assim assumem os riscos, buscando favorecer a os indivíduos a ela associados.  

As cooperativas de Crédito surgem no Brasil somente em 1902, no Rio 
Grande do Sul em Nova Petrópolis, e se chamou Caixa Rural de Nova Petrópolis.  
Esta foi uma iniciativa dos imigrantes alemães do campo, que por problemas 
financeiros discutiam por melhorares condições de vida (SESCOOP, 2016).   

Seu regimento jurídico foi estabelecido alguns anos depois, a partir da Lei nº 
5764 de 16 de Dezembro de 1971. Esta é a lei que rege o funcionamento das 
cooperativas até os dias de hoje. Através dela é que é estabelecida a forma de 
natureza civil, e caracteriza-as como organizações que prestam serviços aos 
associados. Além da não utilização do termo “banco” o que as diferem das demais 
sociedades ou empresas financeiras, entre outras características são: a) adesão 
voluntária, b) variabilidade de capital representado por cota-parte, c) singularidade 
de voto, d) retorno de sobras do exercício, e) constituir-se de uma sociedade de 
pessoas, entre outros aspectos (BRASIL,1971). 

Entretanto, mesmo tendo surgido no início do século XIX, foi apenas no ano 
de 1964 que as cooperativas foram reconhecidas como instituições financeiras. Isso 
se deu através da publicação da Lei nº 4595 de 31 de Dezembro de 1964 que 
instituiu a política de Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, e também 
criou o Conselho Monetário Nacional. Este foi o marco que equiparou as 
cooperativas de crédito equipararam-se às demais instituições financeiras.  

No Brasil, existem aproximadamente 1.100 cooperativas de crédito, 
representadas por 38 centrais, e que constituem os 05 Sistema de Cooperativas de 
Crédito, à saber:  Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob),  Sistema 
de Crédito Cooperativo (Sicredi), Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Profissionais da Saúde (Unicred),  Sistema Cooperativo de Crédito Urbano (Cecred), 
e  Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural com Interação Solidária 
(Confesol) a qual que representa as três centrais Cresol, a Ascoob, e a Crehnor 
(PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016).  

A opção por organizarem-se em sistemas, é uma forma de combater as 
dificuldades, produzir serviços em escala, e responder a concorrência encontrada no 
segmento do crédito do mercado financeiro brasileiro.  

Em nível nacional, a união de todos os sistemas cooperativas representam 
18% das agências bancárias, e os seus ativos totais administrados representam 
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2,7% do total do circulado em mercado, o que dá as cooperativas a posição de 6ª 
lugar no ranking do volume de ativos. Acima disso, estão apenas as maiores 
instituições financeiras do país como Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica 
Federal, entre outros (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016).  

Os números acima apontados demonstram a importância que as cooperativas 
de crédito possuem para o desenvolvimento e a economia do país. Sobretudo, estes 
são indicadores que demonstram o grande desafio a ser superado pelas 
cooperativas, que mesmo dando ao Brasil o 16º maior volume de ativos de 
instituições financeiras cooperativas no mundo, ainda precisam evoluir no que se 
referem a produtos, serviços e negócios que venham a atender as necessidades do 
seu quadro social, bem como o desenvolvimento de habilidades, recursos e 
capacidades para permanecer no mercado e continuar crescendo.  
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Com vistas a atender o objetivo deste estudo, a pesquisa utilizou-se de uma 
abordagem quantitativa, afim de mensurar em números, e utilizar técnicas 
estatísticas para classificá-los e analisá-los. Caracteriza-se também em um estudo 
de caso, do tipo transversal. Para Gill (1999, p.73) o estudo de caso é caracterizado 
pelo “estudo profundo e exaustivo de um de poucos objetos de maneira a permitir 
conhecimentos amplos e detalhados do mesmo”.  

No que se refere as características da abordagem quantitativa tem por 
finalidade a realizar teste de teorias, decifrar e o estabelecimento de fatos e teste de 
hipóteses. Neste caso, a abordagem quantitativa trabalha com realidades objetivas, 
através de questões objetivas, em aplicações em curto espaço de tempo (ALVES; 
MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER,2004). 

Os dados foram obtidos em fontes primárias e secundárias. As fontes 
primárias foram obtidas através da estratégia de levantamento survey, mediante 
envio de questionários para 187 colaboradores das 11 Cooperativas de Crédito 
Cresol da Região Centro-Oeste e Norte do Paraná (Cresol), os quais correspondem 
todos os integrantes do universo pesquisado. O Sistema Cresol como um todo, 
conta com aproximadamente 1.200 colaboradores.  

No primeiro momento o questionário era composto por um grupo de questões 
que objetivou identificar o perfil dos entrevistados. As questões que compuseram 
esse grupo do questionário estão no quadro 01 abaixo. 

 
Quadro 02. Perfil dos Entrevistados 

Questão nº  Enunciado da questão Opções para Resposta 

01 Sexo do entrevistado (a) Masculino; (b) Feminino 

02 Escolaridade 

(a) Ensino Médio Completo; (b) Ensino Superior 
Incompleto; (c) Ensino Superior Completo; (d) Pós-
Graduado/Especialista; (e) Mestrado; (f) Doutor; (g) 
Outros; (h) Nenhuma das opções. 

03 Cargo na Cresol 
(a) Função Administrativa; (b) Atendimento; (c) Gerência 
ou Coordenação; (d) Outros; (e)Nenhuma das opções. 

04 
Tempo que atua na 
Cooperativa Cresol 

(a) Até 1 ano; (b) Até 3 anos, (c) Até 5 anos; (d) Até 10 
anos; (e) Mais de 10 anos; (f) Nenhuma das opções. 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2016). 
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No segundo momento o questionário utilizado para levantamento de dados, 
foi um roteiro de perguntas estruturadas e adaptadas a partir de Camargo (2011). 
Utilizando uma escala de medição com base em Likert (1932) com cinco opções 
para medição de importância, sendo: a) discordo totalmente (DT), b) discordo 
parcialmente (DP), c) não sei responder (NSR), d) concordo parcialmente (CP), e, e) 
concordo totalmente (CT). 

 Analisou ainda três dimensões: fatores necessários para mudança, 
habilidades para mudança, e oportunidade para mudança. As perguntas que 
compuseram o segundo grupo deste questionário estão descritas no quadro 02 
abaixo. 

 
Quadro 03. Existências de CDs 
Questão 
nº  Descrição Autores Base 

05 

Considerando as características da cooperativa e do mercado em que 
ela atua, estes dois fatores (características e mercado) favorecem para 
que ela atue de maneira a estar sempre buscando novas 
oportunidades. 

Camargo (2011). 

06 
A cooperativa tem todos os fatores necessários para a implementação 
de mudanças nos seus processos, e ou rotinas operacionais. 

Camargo (2011). 

07 Dentro da cooperativa existe uma rotina de mudança. Camargo (2011). 

08 
Em caso de mudanças, a cooperativa tem processos e recursos para 
promovê-la. 

Camargo (2011). 

09 
Os processos, rotinas, produtos e serviços tem rotinas de geração de 
novas ideias. 

Camargo (2011). 

10 
Como colaborador, EU possuo habilidades, competências e 
comportamentos pessoais que fazem com que a cooperativa seja 
capaz de mudar e promover mudanças no mercado em que atua. 

Camargo (2011). 

11 
Possuo habilidades, competências e comportamentos de GRUPO que 
fazem com que a cooperativa seja capaz de mudar e promover 
mudanças no mercado em que atua. 

Camargo (2011). 

12 
A cooperativa possuí habilidades, competências e comportamentos de 
grupo que fazem com que a COOPERATIVA seja capaz de mudar e 
promover mudanças no mercado em que atua 

Camargo (2011). 

13 

Existem rotinas e processos organizacionais que fazem com que a 
cooperativa seja capaz de se adaptar a mudanças do mercado, 
consiga reconfigurar seus ativos, suas rotinas, suas e competências e 
crie inovações e mudanças em seus produtos e serviços no mercado 
onde atua. 

Camargo (2011). 

14 

Existem mecanismos de aprendizagem e de governança de 
conhecimento que fazem com que a cooperativa seja capaz de se 
adaptar a mudança do mercado, consiga reconfigurar seus ativos, suas 
rotinas, suas e competências e crie inovações e mudanças em seus 
produtos e serviços no mercado onde atua. 

Camargo (2011). 

15 
A cooperativa está apta a adequar-se ao mercado externo e interno 
com foco em ter um diferencial. 

Camargo (2011). 

Fonte: adaptado de Camargo (2011). 
 
  Foi realizado um pré-teste com dois entrevistados, e após validação do 

questionário foi enviado para os demais entrevistados, obtendo, portanto, 137 
respostas válidas. O questionário utilizado para levantamento das informações foi 
elaborado através do Google Formulários, e enviado por e-mail, no mês de abril de 
2016. Os dados secundários foram obtidos por meio de documentos da organização, 
tais como site, publicações, comunicados, e relatórios diversos.  
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Os dados obtidos da aplicação dos questionários foram elaborados a análise 
do primeiro grupo de questões, que compõem o perfil dos respondentes, utilizando a 
análise da estatística descritiva. Posteriormente foram elaboradas as seguintes 
analises: fatorial, de onde emergiram as dimensões deste estudo e também analise 
de Cluster. Com o objetivo de medir a confiabilidade das respostas de cada questão 
que compõem o segundo grupo foi utilizado o teste alfa de Cronbach (Cronbach 
alpha), e todas as analises foram realizadas com o auxílio do software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21. 

A instituição pesquisada é Sistema Cresol Baser, o qual é integrante de um 
dos cinco maiores sistemas de Cooperativas de Crédito Nacional, a Confesol. Possui 
atuação em 08 estados brasileiros, sendo Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rondônia, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Ao total são 74 
cooperativas singulares, e 217 unidades de atendimento, em 432 municípios e 150 
mil famílias associadas. Por ser um sistema originário da região Centro-Oeste do 
Paraná, esta pesquisa delimitou-se a amostra de entrevistados que são os 
colaboradores das cooperativas de Candói, Pinhão, Turvo, Londrina, Grandes Rios, 
Boa Ventura do São Roque, Cândido de Abreu, Virmond, Prudentópolis, Laranjeiras 
do Sul, e Pitanga. 
 
4 ANÁLISE DOS DADOS  
 

Inicialmente foi realizada a estatística descritiva, a fim de identificar e detalhar 
as características da amostra e relacioná-las com as variáveis em estudo (COOPER; 
SCHINDLER, 2011). A partir da análise da estatística descritiva, identificou-se 137 
respostas válidas. Com relação ao primeiro grupo do questionário, a primeira 
questão, identificou-se que o sexo dos entrevistados predominou o sexo feminino, 
com 70,8% contra 29,2% do sexo masculino.  
 
Tabela 01. Sexo dos entrevistados 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Masculino 
Feminino 
Total 

40 29,2 29,2 29,2 
97 70,8 70,8 100,0 
137 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
Quando questionados sobre a escolaridade, pode se identificar que há um 

alto índice de entrevistados que possuem escolaridade de ensino superior completo, 
ou seja, com 46% dos respondentes, perfazendo 63 entrevistados. Em contraponto 
somente um dos entrevistados possui Mestrado, o que nesta amostra significou 
0,7% dos entrevistados. 

 
Tabela 02. Escolaridade dos entrevistados 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Ensino Médio Completo 
Ensino Superior Incompleto 
Ensino Superior Completo 
Pós-Graduado/Especialista 
Mestrado 
Total 

06 4,4 4,4 4,4 
37 27,0 27,0 31,4 
63 46,0 46,0 77,4 
30 21,9 21,9 99,3 
01 0,7 0,7 100,0 
137 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Sobre os cargos dos respondentes, o qual foram definidas as seguintes 
opções: função administrativa, atendimento, gerência ou coordenação e outros. 
Identificou-se que em sua grande parte dos entrevistados nesta amostra exercem o 
cargo de atendimento, tais como Caixa ou Analistas, com 66,4%, ou seja, 91 
respondentes. Por outro lado, apenas 17 respondentes, ou seja, 12,4% dos 
entrevistados exercem funções de coordenação ou gerência. 
 
Tabela 03. Cargo dos respondentes 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Função Administrativa 
Atendimento (Caixa, Analista, outros) 
Gerência ou Coordenação 
Outros 
Total 

22 16,1 16,1 16,1 
91 66,4 66,4 82,5 
17 12,4 12,4 94,9 
07 5,1 5,1 100,0 
137 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 Na última questão relacionada ao perfil dos entrevistados, foram 
estabelecidas as categorias: até 1 ano, até 3 anos, até 5 anos, até 10 anos e 
nenhuma das opções. Identificou-se que nas quatro primeiras alternativas, não há 
concentração nas respostas, sendo que as respostas estão dispersas entre: até 1 
no, até 3 anos, até 5 anos e até 10 anos.  Assim, apenas três respondentes estão a 
mais de 10 anos na cooperativa, o que corresponde a 2,2% da amostra pesquisada.  
 
Tabela 04. Tempo que atua na Cooperativa Cresol 
 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Até 01 ano 
Até 03 anos 
Até 05 anos 
Até 10 anos 
Mais de 10 anos 
Total 

32 23,3 23,3 23,3 
40 29,2 29,2 52,5 
30 21,9 21,9 74,4 
32 23,4 23,4 97,8 
03 2,2 2,2 100,0 
137 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

De acordo com Field (2009, p. 35) desvio padrão é “uma medida que quão 
bem a média representa os dados”, ou seja, esse desvio nos mostra de que maneira 
os dados estão distribuídos na amostra estudada referente à sua média, quanto 
mais concentrado estiverem as respostas, mais próximo a zero será o valor de 
desvio padrão.  

 
Tabela 05. Desvio padrão 

Questões Média Desvio padrão 
Nº 05 4,51 0,596 
Nº 06 3,97 0,848 
Nº 07 4,02 0,878 
Nº 08 4,11 0,801 
Nº 09 4,19 0,871 
Nº 10 4,58 0,565 
Nº 11 4,51 0,654 
Nº 12 4,36 0,774 
Nº 13 4,17 0,904 
Nº 14 4,30 0,711 
Nº 15 4,19 0,887 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Sendo assim, no segundo grupo de questões, aquela que apresenta o menor 

desvio padrão é a nº 10, com 0,565, que diz respeito a se o colaborador possui 
habilidades, competências e comportamentos que fazem com que a Cooperativa 
esteja apta a mudança, pois a maioria respondeu muito próximo a média. Por outro 
lado a questão nº 13 foi a que ficou com um maior índice de desvio padrão, com 
0,904, ou seja, das questões a que disse respeito a se existem rotinas e processos 
organizacionais que fazem com que a cooperativa seja capaz de se adaptar a 
mudanças do mercado. 

Segundo Porter (1999, p.211), cluster “é um agrupamento geograficamente 
concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa 
determinada área vinculada por elementos comuns e complementares”. Sendo 
assim entende-se como cluster um agrupamento de questões que dizem respeito ao 
que se objetiva compreender com a pesquisa, ou seja, de acordo com as três 
dimensões já citadas: 01) fatores necessários para mudança, 02) habilidades para 
mudança, e 03) oportunidade para mudança. 

 Deste modo foi feito a extração de fatores junto ao SPSS, utilizando-se o 
critério de Kaiser, que segundo Field (2009) quando há um número de variáveis 
menor que 30 e os valores maiores que 0,5 é confiável, o qual nos relacionou as 
seguintes questões e seus agrupamentos: as questões 06, 07, 08 e 09 para a 
dimensão 01; as questões 12, 13, 14 e 15 para a dimensão 02; e as questões 05, 10 
e 11 para a dimensão 03, conforme apresentado na tabela 06.  

 
Tabela 06. Extração de fatores 

Questão Dimensão 01 Dimensão 02 Dimensão 03 
Nº 07 0,766   
Nº 09 0,749   
Nº 08 0,732   
Nº 06 0,490   
Nº 13  0,855  
Nº 15  0,821  
Nº 14  0,693  
Nº 12  0,431  
Nº 11   0,829 
Nº 10   0,719 
Nº 05   0,632 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Portanto, o primeiro grupo de questões demonstra um alfa de Cronbach de 
0,747 que segundo Field (2009) de 0,7 a 0,8 é considerado confiável. Sendo 
confiável o primeiro grupo de questões que se busca entender se existem fatores 
necessários para a mudança. De acordo com a tabela 08, a maioria dos 
respondentes concordam com as afirmativas, tanto parcialmente como totalmente, 
perfazendo um total em percentagem de 89,1%. Respectivamente sua maioria 
representa que 60,8% concordando parcialmente e 28,3% concordando totalmente.  
 

Tabela 07. Fatores necessários para a mudança 
Nº Questão DT % DP % NSR % CP % CT % Total % 

06 2,2 7,3 2,2 67,9 20,4 100,0 
07 2,2 7,3 2,2 62,8 25,5 100,0 
08 1,5 5,1 2,9 62,0 28,5 100,0 
09 1,5 5,8 3,6 50,4 38,7 100,0 

Percentual Total 1,8 6,4 2,7 60,8 28,3 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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 O segundo grupo de questões que diz respeito às habilidades para mudança 

traz um alfa de Cronbach de 0,774. Sendo confiável, o segundo grupo de questões 
que se busca entender se existem habilidades para mudança, de acordo com a 
tabela 08, a maioria concorda com as afirmativas, tanto parcialmente como 
totalmente, totalizando 90,9% deste segundo grupo. Sua maioria, 49,1% 
concordando parcialmente e 41,8% concordando totalmente, já sendo mais 
homogêneo do que o primeiro grupo. 

 
Tabela 08. Habilidades para mudança 

Nº Questão DT % DP % NSR % CP % CT % Total % 
12 0,0 5,1 2,9 43,1 48,9 100,0 
13 1,5 7,3 2,9 49,6 38,7 100,0 
14 0,7 2,9 1,5 55,5 39,4 100,0 
15 0,7 8,0 2,9 48,2 40,1 100,0 

Percentual Total 0,7 5,8 2,6 49,1 41,8 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
O terceiro grupo de questões apresentou alfa de Cronbach de 0,664, 

considera-se confiável, mesmo estando abaixo de 0,7, pois está muito próximo a ele. 
 Considerando-se confiável o terceiro grupo de questões que se busca 

entender se existem oportunidades de mudança, a maioria dos respondentes 
concordam com as afirmativas, tanto parcialmente como totalmente, totalizando 98% 
deste segundo grupo. A maioria, 56,9% concordando totalmente e 41,1% 
concordando parcialmente, neste terceiro grupo predominando os respondentes que 
concordaram totalmente, conforme observa-se na tabela 09. 

 
Tabela 09. Oportunidades de mudança 

Nº Questão DT % DP % NSR % CP % CT % Total % 
5 0,7 0 0,7 44,5 54 100 

10 0 0,7 1,5 37,2 60,6 100 
11 0,7 1,5 0 41,6 56,2 100 

Percentual Total 0,5 0,7 0,7 41,1 56,9 100 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
Quando se analisa os três grupos em conjunto, nota-se que as médias, de 

acordo com a tabela 13, que a média mais baixa foi na questão nº 06, de 3,97, que 
diz respeito se a cooperativa tem todos os fatores necessários para a 
implementação de mudanças nos seus processos, e ou rotinas operacionais.   
 
Tabela 10. Médias 

Questões Média 
Nº 05 4,51 
Nº 06 3,97 
Nº 07 4,02 
Nº 08 4,11 
Nº 09 4,19 
Nº 10 4,58 
Nº 11 4,51 
Nº 12 4,36 
Nº 13 4,17 
Nº 14 4,30 
Nº 15 4,19 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Por outro lado, a sua maior média foi na questão nº10, de 4,58, que diz 

respeito se o colaborador possui habilidades, competências e comportamentos 
pessoais que fazem com que a cooperativa seja capaz de mudar e promover 
mudanças no mercado em que atua. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste estudo foi analisar as dimensões que evidenciam à 
existência de CDs no Sistema Cresol, a partir da seguinte pergunta de problemática: 
existem ações que evidenciam o desenvolvimento de CDs nas Cooperativas de 
Crédito Cresol? 

A partir dos dados obtidos e analisados, evidenciou-se que dos 137 
entrevistados, a maioria são do sexo feminino, com média de escolaridade 
predominante sob o ensino médio completo. Na relação dos respondentes com a 
organização pesquisada, os resultados apontaram que grande parte está atuando na 
área de atendimento ao cooperado (cliente), e possuem até 5 anos de atuação na 
cooperativa Cresol.  
 Em relação aos resultados da primeira dimensão das CDs, a qual indagou-se 
os sobre os fatores necessários para mudanças, identificou-se que os entrevistados 
concentram a maioria das suas respostas (89,1%) na concordância, seja ela total ou 
parcial. Isso quer dizer que os entrevistados reconhecem que a cooperativa Cresol 
possuam rotinas, processos e outros fatores necessários para a implementação de 
mudanças operacionais.  
 No resultado sobre as habilidades para mudança, o qual representou a 
segunda dimensão do questionário, identificou-se que novamente grande parte dos 
entrevistados (90,9%) considera existente a habilidade para mudanças por parte da 
cooperativa Cresol.  
 Por fim, a terceira dimensão desta pesquisa, a qual investigou sobre as 
oportunidades para mudanças, 98% dos entrevistados concordam que existem 
essas oportunidades. 

Com base nos resultados apresentados nas três dimensões investigadas, 
pode-se chegar a conclusão de que existem indícios de existência de CDs no 
Sistema Cresol, haja visto que a mesma possui as condições necessárias para o 
desenvolvimento das mesmas, ou seja: habilidades e oportunidades para mudanças. 
Há de se destacar, que o maior índice ou média obtido, foi na segunda dimensão a 
qual identifica as habilidades, competências e comportamentos necessários para a 
mudança. Pode-se dizer então, que a existência das CDs na cooperativa Cresol, 
estão fortemente relacionadas as pessoas que nela atuam.  

Como sugestão para estudos futuros, indica-se uma investigação mais 
refinada, com vistas a identificar quais são os segmentos ou processos que 
justificam a existência das CDs na cooperativa Cresol.  

 
  



16 

REFERÊNCIAS  
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J. & GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais e sociais. São Paulo : Pioneira Thomson Learning, 2004. 
BARNEY, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage.  Journal of 
Management, 7(1), 99-120, 1991. 
BARNEY, J. B., H. W. S. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva.  
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 
BITTENCOURT, G. Uma análise do cenário financeiro atual e as microf inanças 
das cooperativas de crédito solidário.  In: Ensaios sobre o Cooperativismo 
Solidário. Londrina: Midiograf, 2010. 
BRITO, R. P; BRITO, L. A. L. Vantagem competitiva e sua relação com 
desempenho – uma abordagem baseada em valor. Revista de Administração 
Contemporânea, v. 16, n. 3, art. 2, p. 360-380, 2012. 
BRASIL. Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.Define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico das soci edades cooperativas, e dá 
outras providências. Presidência da República.Brasília, 1971.  
CAMARGO, A. A. B. Capacidades dinâmicas em uma empresa secular de 
serviços.  Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. Disponível em: < 
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/administracao-de-empresas/teses-e-
dissertacoes-detalhada/artigo/capacidades-dinamicas-em-uma-empresa-secular-de-
servicos-o-caso-berlitz/> acesso em 28 mai 2016. 
CHESBROUGH, H.; VANHAVERBEKE, W.; WEST, J. Open innovation: 
researching a new paradigm.  Oxford: Oxford University Press, 2008.  
CONNER, K.A historical comparison of resource-based theory an d five schools 
of thought within industrial organization economics : do we have a new theory 
of the firm? Journal of Management, 17(121), 1991. 
COOL, K.; COSTA, L. A.; DIERICKX, I. Constructing competitive advantage . In: 
Pettigrew, A.; Thomas, H.; Whittington, R. Handbook of strategic management. 
London: Sage Publications, cap. 3, p. 55-71, 2002. 
COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração . 10. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
DOSI, G.; FAILLO, M., & MARENGO, L. Organizational capabilities, patters of 
knowledge accumulation and governance . Organization, 2008. 
FERRO, A. F. P. Gestão da inovação aberta: práticas e competências em P&D 
Colaborativa. 2010 . Tese (Doutorado em Política Científica e Tecnológica) 
Programa de Pós Graduação em Política Científica e Tecnológica, Instituto de 
Geociências Universidade Estadual de Campinas. 2010.  
GILL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKINSSON, R. E. Strategic Management. 
Cincinnati: South Western College, 1999. 
INFOCOS. Instituto de Formação do Cooperativismo Solidário. Curso para 
Candidatos à Conselheiros da Cresol : Grafisul, Francisco Beltrão, 2016.  
KELM, M.S; SAUSEN, J. O. O Posicionamento Competitivo de uma Organização 
do Setor de Laticínios: O Caso de uma Cooperativa C entral de Leite .  XXXVIII 
Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro/RJ – 13 a 17 de Setembro de 2014. Disponível 
em < http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_ESO291.pdf > Acesso em 
29 mai. 2016. 
MA, H. Competitive advantage and firm performance. Competitiveness Review, v. 
10, n. 2, p. 15-32, 2000. 



17 

MEIRELLES, D. S; CAMARGO, A. A. B; Capacidades dinâmicas: o que são e 
como identificá-las?  RAC, Rio de Janeiro, v. 18, Ed. Esp., art. 3, pp. 41-64, 2014 
OLIVER, C. The institutional embeddedness of economic activity . Advances in 
Strategic Management, v. 13, 1996. 
PENG, M. W.; Wang, D. Y. L.; JIANG, Y. An institution-based view of 
international business strategy: a focus on emergin g economies. Journal of 
International Business Studies, v. 39, 2008. 
PENROSE, E. The theory of growth of the firm.  London: Basil Blackwell, 1959. 
PETERAF, M. The cornerstones of competitive advantage: a resour ce-based 
view. Strategic Management Journal, ed. 14, 1993. 
PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO. Cenário Brasileiro das 
Cooperativas de crédito.  Disponível em 
<http://cooperativismodecredito.coop.br/cenario-brasileiro/> Acesso 23 jan. 2016.  
 PORTER, M. E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de in dústrias e da 
concorrência. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 
PORTER, M. E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um dese mpenho 
superior.  27. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989. 
PORTER, M. Competição – Estratégias competitivas essenciais , 7ª Edição, Rio 
de Janeiro: Editora Campus, 1999. 
SESCOOP, OSB. Cooperativismo: evolução no Brasil. Disponível em 
<http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/evolucao_no_brasil.asp> Acesso em: 22 
jan 2016.  
TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic 
management. Strategic Management Journal, v. 18, 1997. 
VASCONCELOS, F. C.; BRITO, L. A. L. Vantagem competitiva: o construto e a 
métrica.  Revista de Administração de Empresas, v. 44, n. 2, 2004. 
VASCONCELOS, F. C.; CYRINO, A. B. Vantagem competitiva: os modelos 
teóricos atuais e a convergência entre estratégia e  teoria organizacional.  
Revista de Administração de Empresas, v. 40, n. 4, p. 20-37, Out./Dez. 2000. 
VIANA, F. L. E.; LUNA, R. A.; TELES, R. M. de O.; Vantagem Competitiva 
Baseada em Operações: Uma Análise em Empresas de Se tores Tradicionais da 
Indústria de Transformação. XXXVIII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro/RJ, 13 a 
17 de Set de 2014. Disponível em 
<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2014_EnANPAD_GOL1654.pdf> Acesso em 28 
mai. 2016.  
VILARES, H. C. Cooperativas de crédito fortalecem economia do país .In.: 
PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO. Acesso em 22 jan2016.Disponível: 
http://cooperativismodecredito.coop.br/2015/12/cooperativas-de-credito-fortalecem-
economia-do-pais-por-henrique-castilhano-vilares/ 
WANG, C. L.; AHMED, P. K. Dynamic capabilities: a review and research 
agenda. International Journal of Management Reviews, 2007. 
WINTER, S. G. Understanding dynamic capabilities. Strategic Management 
Journal, 2003. 
WERNERFELD, B. A resource-based view of the firm. Strategic Management 
Journal, 5, 171180, 1984. 


