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Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Guarapuava, 2017. 
 

RESUMO 
 

Esta dissertação aborda o tema: capacidades dinâmicas como um diferencial estratégico 
para a sustentabilidade na linha de pesquisa em Estratégia do Programa em Pós-Graduação 
em Administração (PPGADM), Mestrado Profissional em Administração da UNICENTRO. 
Partiu do entendimento da importância do sistema cooperativista de produção, com sua 
geração de riqueza em nível global, nacional e regional. As organizações cooperativas estão 
inseridas no ambiente dinâmico e competitivo, e destaca-se a importância de se verificar 
junto à estas organizações suas capacidades dinâmicas alinhadas ao seu planejamento 
estratégico, considerando a preocupação com a sustentabilidade, pois este tema deve estar 
inserido como pilar que dá direcionamento à todos os processos, produtos e serviços da 
organização, visto que os stakeholders, que são o público de interesse e de relacionamento 
das cooperativas, exigem determinados posicionamentos relacionados à sustentabilidade 
organizacional. Assim, esta pesquisa buscou analisar a contribuição das capacidades 
dinâmicas para a sustentabilidade em uma Cooperativa Agroindustrial, na avaliação dos 
clientes, partindo do pressuposto que esta cooperativa possui práticas, nas quais podem ser 
identificadas suas capacidades dinâmicas. Foram elaboradas as categorias baseadas na 
teoria das Capacidades Dinâmicas, conforme modelo de Wang e Ahmed (2007), além das 
dimensões de sustentabilidade organizacional, vinculadas ao tripé da sustentabilidade de 
Elkington (1994), considerando os pilares econômico, social e ambiental. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e estudo de caso aplicado aos clientes da 
Cooperativa Agroindustrial. Foi aplicado questionário nos clientes localizados no Brasil, 
utilizando-se de questionário Likert de 5 pontos, de formato estruturado com questões 
fechadas e desenvolvido à partir da teoria das capacidades dinâmicas e sustentabilidade 
organizacional. A pesquisa foi disponibilizada por meio da Plataforma de pesquisa online 
SurveyMonkey® , com uso de e-mail disparado para 1.220 contatos que seriam os clientes 
ou compradores responsáveis pela decisão de compra dos produtos da cooperativa, 
resultando em 122 respondentes efetivos válidos. Os dados quantitativos foram submetidos 
a tratamento estatístico através do software SPSS, sob análise descritiva, análise de cluster 
e análise de correlação. Constatou-se que a cooperativa possui práticas voltadas a 
sustentabilidade organizacional. Na percepção dos clientes, a cooperativa possui as 
capacidades dinâmicas necessárias para o atendimento aos critérios de sustentabilidade 
exigidos por eles. Pela análise de cluster foi possível identificar 2 grupos de clientes que 
avaliam de formas distintas a cooperativa analisando o constructo das capacidades 
dinâmicas, o constructo das dimensões da sustentabilidade organizacional e o constructo 
dos processos internos da organização. As hipóteses foram comprovadas através das 
análises de correlação que demonstraram que as capacidades dinâmicas estão 
positivamente relacionadas ao grau de preocupação com a sustentabilidade da cooperativa, 
e inclusive há diferença de níveis de cobrança dos critérios de sustentabilidade quando 
considerados o porte de empresa dos clientes. Foi possível identificar que as capacidades 
dinâmicas contribuem para sustentabilidade na avaliação dos clientes dos diferentes 
negócios da cooperativa. Assim, houve a contribuição para a redução da lacuna teórica 
sobre o tema voltado as capacidades dinâmicas, com a sua mensuração através de estudo 
quantitativo, vinculando a sustentabilidade e o cooperativismo. Como contribuições práticas 
para a organização pesquisada foram identificadas oportunidades nos diversos segmentos 
em que ela atua, como forma de utilizar as capacidades dinâmicas como diferencial 
estratégico considerando o tema da sustentabilidade. Finalmente o estudo poderá ser 
utilizado pelos práticos da administração e pelo setor cooperativista, visto que a presente 
pesquisa demonstrou a importância da resolução dos problemas voltados às exigências dos 
clientes e às cadeias produtivas do setor cooperativista e agroindustrial considerando o 
tema sustentabilidade. 
 

Palavras-chave: Capacidades Dinâmicas, Sustentabilidade, Estratégia, Cooperativa Agroindustrial. 



 
 

ABSTRACT 
 
This dissertation addresses the theme: dynamic capacities as a strategic differential for 
sustainability in the line of research in Strategy of the Postgraduate Program in 
Administration (PPGADM), Professional Master in Administration of UNICENTRO. It started 
with an understanding of the importance of the cooperative production system, with its global, 
national and regional wealth generation. Cooperative organizations are inserted in the 
dynamic and competitive environment, and it is important to check with these organizations 
their dynamic capabilities in line with their strategic planning, considering the concern with 
sustainability, since this theme must be inserted as a pillar that gives all the processes, 
products and services of the organization, since the stakeholders, who are the public of 
interest and relationship of the cooperatives, demand certain positions related to 
organizational sustainability. Thus, this research sought to analyze the contribution of 
dynamic capacities for sustainability in an Agroindustrial Cooperative, in the evaluation of 
clients, assuming that this cooperative has practices, in which its dynamic capabilities can be 
identified. Based on the Dynamic Capabilities theory, according to the model of Wang and 
Ahmed (2007), besides the organizational sustainability dimensions, linked to Elkington's 
sustainability tripod (1994), considering the economic, social and environmental pillars. This 
is a descriptive research, with a quantitative approach and case study applied to the clients 
of the Agroindustrial Cooperative. A questionnaire was applied to customers located in Brazil, 
using a 5-point Likert questionnaire, structured with closed questions and developed based 
on the theory of dynamic capacities and organizational sustainability. The survey was made 
available through the SurveyMonkey® Online Survey Platform, with e-mail being triggered for 
1,220 contacts who would be the customers or buyers responsible for the decision to 
purchase the cooperative's products, resulting in 122 valid effective respondents. The 
quantitative data were submitted to statistical treatment using SPSS software, under 
descriptive analysis, cluster analysis and correlation analysis. It was verified that the 
cooperative has practices focused on organizational sustainability. In the perception of 
customers, the cooperative has the dynamic capabilities necessary to meet the sustainability 
criteria demanded by them. By cluster analysis, it was possible to identify two groups of 
clients that evaluate the cooperative in different ways, analyzing the construct of the dynamic 
capacities, the construct of the dimensions of organizational sustainability and the construct 
of the internal processes of the organization. The hypotheses were proven through the 
correlation analyzes that showed that the dynamic capacities are positively related to the 
degree of concern with the sustainability of the cooperative, and there are even different 
levels of collection of the sustainability criteria when considering the clients' company size. It 
was possible to identify that the dynamic capacities contribute to sustainability in the 
assessment of the clients of the cooperative's different businesses. Thus, there was the 
contribution to the reduction of the theoretical gap on the theme focused on dynamic 
capacities, with its measurement through a quantitative study, linking sustainability and 
cooperativism. As practical contributions to the researched organization, opportunities were 
identified in the various segments in which it operates, as a way of using dynamic capacities 
as a strategic differential considering the theme of sustainability. Finally, the study could be 
used by management practitioners and the cooperative sector, since the present research 
demonstrated the importance of solving the problems faced by the clients' demands and the 
productive chains of the cooperative and agroindustrial sector, considering the sustainability 
theme. 
 
Keywords: Dynamic Capabilities, Sustainability, Strategy, Agroindustrial Cooperative.



 
 

RESUMEN 
 
Esta disertación aborda el tema: capacidades dinámicas como un diferencial estratégico 
para la sostenibilidad en la línea de investigación en Estrategia del Programa en Postgrado 
en Administración (PPGADM), Maestría Profesional en Administración de UNICENTRO.Se 
partió del entendimiento de la importancia del sistema cooperativista de producción, con su 
generación de riqueza a nivel global, nacional y regional. Las organizaciones cooperativas 
están insertas en el ambiente dinámico y competitivo, y se destaca la importancia de 
verificar junto a estas organizaciones sus capacidades dinámicas alineadas a su 
planificación estratégica, considerando la preocupación con la sostenibilidad, pues este 
tema debe estar inserto como pilar que da direcionamento  a todos los procesos, productos 
y servicios de la organización, ya que los stakeholders, que son el público de interés y de 
relación de las cooperativas, exigen determinados posicionamientos relacionados a la 
sostenibilidad organizacional.Así, esta investigación buscó analizar la contribución de las 
capacidades dinámicas para la sostenibilidad en una Cooperativa Agroindustrial, en la 
evaluación de los clientes, partiendo del supuesto que esta cooperativa posee prácticas, en 
las cuales pueden ser identificadas sus capacidades dinámicas. Se elaboraron las 
categorías basadas en la teoría de las Capacidades Dinámicas, según el modelo de Wang y 
Ahmed (2007), además de las dimensiones de sostenibilidad organizacional, vinculadas al 
trípode de la sostenibilidad de Elkington (1994), considerando los pilares económico, social y 
ambiental. Se trata de una investigación descriptiva, con abordaje cuantitativo y estudio de 
caso aplicado a los clientes de la Cooperativa Agroindustrial.Se aplicó cuestionario en los 
clientes ubicados en Brasil, se utilizó cuestionario Likert de 5 puntos, de formato 
estructurado con cuestiones cerradas y desarrollado a partir de la teoría de las capacidades 
dinámicas y la sostenibilidad organizacional. La investigación se puso a disposición a través 
de la Plataforma de investigación online SurveyMonkey®, con uso de correo electrónico 
disparado a 1.220 contactos que serían los clientes o compradores responsables de la 
decisión de compra de los productos de la cooperativa, resultando en 122 respondentes 
efectivos válidos.Los datos cuantitativos fueron sometidos a tratamiento estadístico a través 
del software SPSS, bajo análisis descriptivo, análisis de cluster y análisis de correlación. Se 
constató que la cooperativa posee prácticas orientadas a la sostenibilidad organizacional. En 
la percepción de los clientes, la cooperativa posee las capacidades dinámicas necesarias 
para el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad exigidos por ellos.Por el análisis del 
cluster fue posible identificar 2 grupos de clientes que evalúan de formas distintas a la 
cooperativa analizando el constructo de las capacidades dinámicas, el constructo de las 
dimensiones de la sostenibilidad organizacional y el constructo de los procesos internos de 
la organización.Las hipótesis fueron comprobadas a través de los análisis de correlación que 
demostraron que las capacidades dinámicas están positivamente relacionadas al grado de 
preocupación con la sostenibilidad de la cooperativa e incluso hay diferencia de niveles de 
cobro de los criterios de sostenibilidad cuando se consideran el porte de empresa de los 
clientes. Fue  posible identificar que las capacidades dinámicas contribuyen a la 
sostenibilidad en la evaluación de los clientes de los diferentes negocios de la cooperativa. 
Así, hubo la contribución a la reducción de la brecha teórica sobre el tema volcado a las 
capacidades dinámicas, con su medición a través de estudio cuantitativo, vinculando la 
sostenibilidad y el cooperativismo. Como contribuciones prácticas para la organización 
investigada se identificaron oportunidades en los diversos segmentos en que ella actúa, 
como forma de utilizar las capacidades dinámicas como diferencial estratégico considerando 
el tema de la sostenibilidad. 
Finalmente el estudio podrá ser utilizado por los prácticos de la administración y por el 
sector cooperativista, ya que la presente investigación demostró la importancia de la 
resolución de los problemas volcados a las exigencias de los clientes ya las cadenas 
productivas del sector cooperativista y agroindustrial, considerando el tema sostenibilidad. 
 
Palabras clave: Capacidades Dinámicas, Sostenibilidad, Estrategia, Cooperativa 
Agroindustrial.
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1 INTRODUÇÃO 
 

O cooperativismo tem se destacado mundialmente, sendo que, as 

organizações cooperativas têm atingido altos níveis de desenvolvimento e 

desempenho econômico, atuando em mercados concorrenciais em 96 países (OCB, 

2016a). Esta forma de organização atende as necessidades para as quais são 

criadas, ou seja, para atingir objetivos e resultados, principalmente, de ordem 

econômica, mas não se limitando a estes, visto que o objetivo final das cooperativas 

é promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de todos os seus 

cooperados, bem como da comunidade na qual se inserem as cooperativas. 

De acordo com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI, 2016), organismo 

mundial de representação do movimento cooperativista, em sua publicação do 

Monitor Global de Cooperativas, caso as 300 maiores cooperativas do mundo 

fossem um país, seriam a sétima economia global, pois, juntas, movimentaram US$ 

2,9 trilhões ao ano, o que equivale ao PIB da França (ACI, 2016). Diante disto, é 

relevante o estudo estratégico destas organizações, considerando seu desempenho 

mundial, regional e local, como forma de promoção de desenvolvimento econômico, 

social, cultural e com preservação ambiental. 

Considerando o desempenho que as cooperativas já têm e sua importância 

para as regiões nas quais atuam, torna-se relevante a identificação nestas 

organizações de suas estratégias, e capacidades, para aperfeiçoar seus processos 

de transformação de seus recursos, com o objetivo de conseguir oferecer produtos 

ou serviços de valor superior aos clientes nos mercados onde atuam, visto que, é 

através de melhorias em seus processos que conseguirão aumentar sua 

participação nos mercados e consequentemente gerar mais resultados, mesmo 

atuando em mercados concorrenciais competitivos com outras organizações não 

cooperativas. 

Segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional (ACI, 2016), uma em 

cada sete pessoas no mundo é associada a uma cooperativa, ou seja, 1 bilhão de 

pessoas no mundo estão envolvidas com modelo do cooperativismo. Isso faz com 

que o cooperativismo tenha a perspectiva de se consolidar como o modelo 

empresarial que mais cresce em todo o planeta, visto que atualmente, as 

cooperativas estão presentes em 96 países e geram 250 milhões de empregos 

(OCB, 2016a). 
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Dessa forma, é possível observar a importância das cooperativas tanto no 

nível global, quanto no nível nacional, sendo que, as cooperativas brasileiras atuam 

nos meios rural e urbano, estando presentes no dia a dia das pessoas, ofertando 

diversos produtos e serviços. No Brasil, as cooperativas foram enquadradas em 

treze diferentes ramos pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), 

baseados nas diferentes áreas de atuação: Agropecuário; Consumo; Crédito; 

Educacional; Especial; Habitacional; Infraestrutura; Mineral; Produção; Saúde; 

Trabalho; Transporte; Turismo e Lazer (OCB, 2016b). 

Há mais de 6,6 mil cooperativas no Brasil, distribuídas nos 13 ramos de 

atividades, envolvendo mais de 12,7 milhões de associados, bem como as 

cooperativas brasileiras geram em torno de 361 mil empregos formais (OCB, 2016a). 

Dessa forma, as cooperativas têm demonstrado significativa importância, pois, se 

comparado ao total de habitantes no país, o número de associados a cooperativas 

representa 6,2% da população brasileira. Caso fossem somadas as famílias dos 

cooperados, estima-se que hoje o movimento agregue mais de 51 milhões de 

pessoas (OCB, 2016a), ou 24,9% do total da população brasileira com base na 

estimativa do IBGE enviada para o Tribunal de Contas da União de 204.450.649 

habitantes (2016).  

No Brasil, as cooperativas são organizadas para funcionamento com base na 

Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, como sociedades de pessoas de objetivos 

comuns, e sem objetivos financeiros. São constituídas para prestar serviços aos 

associados, que de forma mútua contribui com bens ou serviços para o exercício de 

uma atividade econômica (BRASIL, 2015). Nesta perspectiva, pode-se afirmar que 

cooperar é definido como a ação conjunta de indivíduos, que partilham forças e bens 

em comum. Portanto, compreende-se que a ação de vários indivíduos cooperando, é 

que dá vida as cooperativas. 

No entanto, as cooperativas são, ao mesmo tempo, uma associação de 

pessoas (projeto social) e uma empresa econômica (projeto econômico). Dessa 

forma, conforme Gonçalves (2003, p. 8) “uma cooperativa tem uma dupla natureza, 

podendo ser considerada uma das formas mais avançadas de organização social”. 

Por isso, mesmo que a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, afirme que as 

cooperativas são entidades sem objetivos financeiros, estas necessitam ser 

competitivas e não gerar prejuízos, pois, se fosse assim, não seria possível manter 

suas atividades, portanto, precisam concorrer com os demais agentes de mercado. 
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Para tanto, seus recursos devem ser otimizados através de suas capacidades, 

visando a continuidade de suas atividades que têm como objetivo fim, a melhoria na 

qualidade de vida de seus cooperados e sociedade onde estão inseridas. 

Em todos os ramos nos quais as cooperativas atuam, elas concorrem com 

outras empresas no ambiente competitivo. Diante disto, as cooperativas devem ter 

estratégias para conduzir sua gestão de recursos e processos, para ter 

competitividade, pois conforme consta no planejamento estratégico da OCB (2016c), 

a competitividade é uma condição para que as cooperativas não só sobrevivam, mas 

também se sobressaiam no mercado e na capacidade de gerar desenvolvimento. 

Mas, não a qualquer custo. Isso consiste na necessidade do seu desenvolvimento 

ser sustentável, pois, o papel das cooperativas está ligado a inclusão social, 

econômica e cultural, e não esquecendo da preservação ambiental. 

Focando no ramo do cooperativismo do agronegócio, ou seja, das 

cooperativas agropecuárias e agroindústrias, estas demonstram grande importância 

econômica e social no Estado do Paraná e concorrem com outras grandes empresas 

do agronegócio, que são profissionalmente estruturadas. Dessa forma, é necessário 

um adequado “posicionamento estratégico em mercados altamente concorrenciais e 

dinâmicos, cujos preços dos produtos muitas vezes derivam das commodities 

agropecuárias, as cooperativas sentem forte necessidade de profissionalização na 

sua gestão” (BARREIROS, 2012, p. 28). 

De todos os ramos de cooperativas, as cooperativas do ramo agropecuário do 

estado do Paraná são as mais representativas, pois das 220 cooperativas no estado, 

74 são do ramo agropecuário e estão espalhadas por todo o estado, e muitas vezes 

se constituem como o empreendimento econômico que mais gera emprego e renda 

para muitos municípios (OCEPAR, 2015).  Destaca-se que o estado do Paraná é o 

segundo maior produtor nacional de grãos com 18,3% da produção nacional, atrás 

apenas do estado do Mato Grosso com 24,6% (IBGE, 2017), sendo que as cadeias 

produtivas agroindústrias, das cooperativas paranaenses, que têm maior movimento 

financeiro de recursos, são as do leite, do frango e da soja (BARRETO, 2012). 

Como forma de contribuir para o crescimento sustentável das cooperativas 

paranaenses, a OCEPAR, entidade que representa as cooperativas do estado, 

organizou o Plano Paraná Cooperativo 100, denominado através do acrônimo 

“PRC100”, que tem como planejamento a meta de dobrar o faturamento das 

cooperativas do Paraná até o ano de 2019/2020, ou seja, partir de um faturamento 
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de R$ 50 bilhões realizado no ano de 2014, para um faturamento total de R$ 100 

bilhões no ano de 2019 ou 2010 (OCEPAR, 2016). 

Mas, para que seja possível alcançar este faturamento deve haver a busca 

por melhorias em vários setores que impactam o cooperativismo paranaense, como 

por exemplo, melhorias na infraestrutura, busca por uma adequada carga tributária 

em suas operações, implantação de novas tecnologias, realização de mais 

investimentos para atender novos mercados, além é claro de melhorias internas das 

cooperativas que englobam “governança, autogestão e investimentos no 

desenvolvimento humano do público interno do cooperativismo paranaense” 

(OCEPAR, 2016, p. 3). 

Dessa forma, o ambiente dos negócios, no qual as cooperativas estão 

inseridas, exige de seus agentes, respostas estratégicas, de forma dinâmica, que 

impactam em suas vantagens competitivas. Dessa forma, as organizações, entre 

elas as cooperativas, devem adequar suas capacidades internas e externas para 

atender ambientes que mudam rapidamente. Neste contexto, parte-se da visão 

baseada em recursos (VBR), considerando seus ativos tangíveis e intangíveis 

(TEECE et al., 1997; EISENHARDT; MARTIN, 2000; VASCONCELOS; CYRINO, 

2000; TEECE, 2007), e que as organizações utilizam como, por exemplo, seus 

ativos fixos combinados com suas habilidades e cultura organizacional, obtendo 

assim desempenho superior. 

Mas para obter este desempenho superior e, consequentemente, melhor 

resultado, as cooperativas, como uma forma de organização, devem estar atentas e 

responder rapidamente às exigências do ambiente, que é dinâmico. Diante disto, a 

perspectiva da Capacidade Dinâmica amplia o argumento da VBR incluindo a noção 

da necessidade da evolução e melhoria nas rotinas e processos, como forma de 

reação e evolução dentro das organizações (FERDINAND et al., 2005; GREEN; 

COVIN; SLEVIN, 2006; WANG; AHMED, 2007; MENON, 2008; DOVING; 

GOODERHAM, 2008; AMBROSINI; BOWMAN, 2009; TONDOLO; BITENCOURT; 

2014). 

Para enfrentar o ambiente concorrencial, as cooperativas devem estruturar 

suas estratégias, considerando suas capacidades voltadas aos seus recursos, 

processos e capacidades. Essas capacidades estão presentes no conceito definido 

por Wang e Ahmed (2007, p. 10), em que as capacidades são denominadas como 

Capacidades Dinâmicas e são como a “orientação comportamental de uma empresa 
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para integrar constantemente, reconfigurar, renovar e recriar os seus recursos e 

capacidades, e mais importante, atualizar e reconstruir suas capacidades básicas”, 

isto em resposta ao ambiente em mudança para atingir e sustentar uma vantagem 

competitiva. 

As exigências do ambiente são as exigências de todos os agentes do 

mercado envolvidos com a organização, sejam eles: clientes; fornecedores; 

colaboradores; entidades interessadas como governo e universidades. Assim as 

empresas, portanto, devem gerar mais que empregos, ou contribuições através de 

impostos e taxas, ou mesmo lucro para seus acionistas (MARTINELLI, 1997), mas, 

além disso, devem ter ações voltadas ao benefício da sociedade, como por exemplo, 

ações de sustentabilidade, tema valorizado entre os públicos de relacionamento das 

organizações. 

Estes agentes envolvidos com as organizações são os chamados 

stakeholders, com os quais as empresas têm relações, e como todos estão inseridos 

no ambiente recebem dele influência e também o influenciam (TENÓRIO, 2006). 

Dessa forma, os stakeholders são agentes, que têm interesse nas cooperativas e 

mantem com elas alguma relação, devendo a cooperativa ter a consciência dos 

temas mais relevantes para cada agente ou grupo de agentes. Destaca-se que o 

cooperado é entendido com um stakeholder para a cooperativa, e que assume 

vários papéis: sócio; fornecedor; cliente; funcionário; e por vezes até mesmo 

concorrente. 

A aproximação das organizações, entre elas as cooperativas, aos seus 

stakeholders faz com que haja o benefício da melhor alocação dos recursos, das 

empresas e do ecossistema como um todo, com o objetivo do alcance de resultados 

estratégicos de longo prazo e, além disso, a melhoria da qualidade de vida das 

populações atuais e futuras (LEMME, 2010). 

Nesse contexto de exigências no ambiente dos negócios, inclusive para as 

cooperativas, a sustentabilidade é um tema que começou a ser discutido e até 

mesmo exigido nas negociações comerciais pelos clientes. Visto que, os clientes ou 

os consumidores iniciaram uma reflexão crítica sobre como, ou de que maneira, os 

produtos que consomem foram produzidos, e isto acaba se estendendo para toda a 

cadeia produtiva, chegando inclusive até a produção agrícola e de insumos básicos, 

do setor primário da economia. 
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Diante disto, o tema sustentabilidade organizacional torna-se estratégico para 

as cooperativas, e necessário em ser discutido nestas organizações, visto que, as 

cooperativas passam a sentir a necessidade de analisar seus recursos, adequar 

seus processos e rotinas através de suas capacidades. Isso é necessário para as 

cooperativas atenderem as exigências do ambiente, com seus stakeholders, 

principalmente os clientes, em seus critérios de sustentabilidade, ou seja, 

incorporando práticas de sustentabilidade empresarial como forma de diferenciação 

no mercado (ALVAREZ et al., 2011). Essa perspectiva inclui nas cooperativas a 

necessidade de reverem suas decisões futuras, para que tenham uma produção 

pautada na sustentabilidade, avaliando os diferentes impactos de suas ações no 

planejamento estratégico, pensando desta forma no longo prazo, visando à 

perenidade de suas organizações. 

Por esta razão, as cooperativas, como forma de organização, devem adequar 

suas rotinas e processos, voltados para uma sustentabilidade corporativa, que 

conduz a empresa para modelo de gestão de negócios, além da dimensão 

econômico-financeira, as dimensões ambiental e social (ZYLBERSZTAJN; LINS, 

2010). Ou seja, é a forma como as cooperativas realizam seus negócios, como 

desenvolvem seus processos e prestam contas, perante a sociedade de suas 

atitudes, comportamentos e ações. 

A preocupação com a sustentabilidade organizacional, de acordo com 

Elkington (1997), deve envolver toda a cadeia de negócios, passando pelos grandes 

e pequenos fornecedores. Dessa forma, a cooperativa sustentável é aquela que 

além de gerar lucro para seus cooperados, também protege o meio ambiente e 

melhora a vida das pessoas com as quais mantém relações. Assim, para a 

sustentabilidade ser alcançada deve haver o apoio das empresas relacionadas, que 

representam o setor produtivo da economia (HAHN; SCHEERMESS, 2006; SAVITZ; 

WEBER, 2007). Dessa forma, ocorre a criação do valor econômico para seus 

cooperados, colaboradores, fornecedores e consumidores, mas, além disso, a 

cooperativa estaria empenhada ativamente na resolução de problemas causados 

pelas suas atividades econômicas na sociedade e no meio ambiente. 

A Cooperativa Agroindustrial, objeto deste estudo, atua há 65 anos no estado 

do Paraná, tem em seu quadro societário em torno de 600 cooperados e mais de 

1500 colaboradores (2016). Faturou do ano de 2016 valor superior a R$ 2,7 bilhões 
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com a venda de produtos industrializados, cereais, insumos agrícolas e na prestação 

serviços de suas unidades (RELATÓRIO ANUAL, 2016).  

Diante disto, caracteriza-se como uma cooperativa de grande porte, visto que 

a classificação de porte de empresa adotada pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES, 2016) e aplicável a todos os setores, faz o seguinte 

enquadramento considerando a receita operacional bruta: (a) micro: menor ou igual 

a R$ 2,4 milhões; (b) pequena: maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 

milhões; (c) média: maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões; (d) 

média-grande: maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões; e (e) 

grande: maior que R$ 300 milhões. 

Esta Cooperativa Agroindustrial detêm em seu escopo 5 agroindústrias 

alimentícias e de exportação, a qual foi selecionada por possuir em seu 

planejamento estratégico o tema sustentabilidade como sendo um dos prioritários, e 

vem buscando, adequar seus processos para atender aos requisitos dos 

stakeholders. Sendo que, a Cooperativa Agroindustrial objeto do estudo faz parte de 

cadeias produtivas de clientes que tem a preocupação com a sustentabilidade, seja 

ela fomentada por uma filosofia ou por cobrança por parte dos clientes finais e, 

portanto, caso queira continuar fornecendo produtos para estes clientes deve ter sua 

produção realizada de maneira sustentável. 

Diante deste contexto, e partindo do pressuposto que esta Cooperativa 

Agroindustrial possui práticas, nas quais podem ser identificadas capacidades 

dinâmicas, levanta-se o seguinte questionamento: As capacidades dinâmicas 

contribuem para a sustentabilidade, na avaliação dos clientes de uma 

Cooperativa Agroindustrial? 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Para que seja possível responder ao questionamento apresentado definiu-se 

o seguinte objetivo geral que auxiliará no desenvolvimento da pesquisa. 

  

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a contribuição das capacidades dinâmicas para a sustentabilidade 

em uma Cooperativa Agroindustrial, na avaliação dos clientes. 
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1.2 JUSTIFICATIVA PRÁTICA E TEÓRICA 

 

O presente estudo enquadra-se na linha de pesquisa em estratégia, visto 

que, as organizações devem otimizar seus recursos, através de suas capacidades 

dinâmicas, como forma de alavancar a vantagem competitiva no ambiente 

concorrencial e dinâmico. Destaca-se que as decisões e o desenvolvimento de 

recursos e capacidades dinâmicas torna-se algo único para cada organização, isto 

porque, a combinação dos recursos, habilidades, formas de aprendizagem, 

competências é algo difícil de imitar pelos concorrentes (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997), e, além disso, adequar seus processos produtivos de forma a desenvolver a 

sustentabilidade organizacional. 

Este tema é relevante na linha de pesquisa em estratégia, visto que, as 

sociedades cooperativas estão inseridas no ambiente concorrencial de mercado, 

mantendo relações com todos os agentes do ambiente. Isto é, com seus 

stakeholders, se deparando dessa forma, com os mesmos desafios e problemas das 

demais organizações. 

Os stakeholders são os agentes com os quais as cooperativas mantem 

relações, como, por exemplo, seus cooperados, clientes, colaboradores, instituições 

financeiras, governo, fornecedores, ou como nas palavras de Freeman (1984, p. 32), 

“[...] aqueles grupos sem cujo apoio a organização deixaria de existir”, por isto, suas 

práticas devem considerar os temas que estes agentes consideram relevantes. Por 

exemplo, no caso de clientes, o atendimento de um critério pode determinar, ou não, 

a aquisição dos produtos da cooperativa, ou no caso de uma instituição financeira, a 

liberação de um financiamento para um investimento e que irá influenciar seu 

desempenho atual e futuro. 

Com o objetivo de atender estas exigências dos stakeholders, principalmente 

na avaliação dos clientes, as cooperativas devem elaborar estratégias para alcançar 

a realização dos negócios, mantendo assim sua competitividade. A estratégia da 

cooperativa deve considerar suas capacidades dinâmicas, sendo: (a) capacidade 

adaptativa que se concentra na busca eficaz e que equilibra as estratégias de 

prospecção e exploração adaptativa; (b) capacidade absortiva, que de acordo com 

Cohen e Levinthal (1990 p.128), é "a capacidade de uma empresa para reconhecer 

o valor da informação nova, externa, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais”; e 
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(c) capacidade de inovação, que faz com que organização seja capaz de 

desenvolver novos produtos e/ou processos, por meio de alinhamento estratégico 

com foco na orientação para inovação dos comportamentos e processos (WANG; 

AHMED, 2004). 

Além disso, tendo conhecimento das proposições do modelo de Wang e 

Ahmed (2004), principalmente a proposição 2, que afirma que as capacidades 

dinâmicas superiores de uma empresa demonstram, de forma mais provável, que 

esta empresa constrói capacidades particulares ao longo do tempo, principalmente 

porque o foco no desenvolvimento de capacidades particulares é ditada pela 

estratégia global de negócios da empresa, e partindo do pressuposto que a 

organização pesquisada já desenvolve um posicionamento estratégico corporativo é 

possível aplicar a teoria das capacidades dinâmicas em seus processos. 

Com o exposto, este trabalho verificou junto a uma Cooperativa Agroindustrial 

a contribuição das capacidades dinâmicas na reconfiguração de seus recursos e 

processos visando o atendimento dos critérios exigidos, e baseados na percepção 

dos clientes, relacionados à sustentabilidade. Considerando que o não atendimento 

dos critérios de sustentabilidade pode impactar negativamente para esta 

cooperativa, reduzindo sua competitividade, afetando seu desempenho atual e 

futuro. Assim, tem-se a oportunidade da resolução do problema como forma de 

contribuição prática para esta organização. 

Este estudo foca na estrutura sistêmica das capacidades dinâmicas, 

desenvolvidas de forma prática quando voltadas à sustentabilidade organizacional 

dentro da empresa objeto do estudo e sua relação com seus stakeholders, mais 

especificamente buscando a percepção dos clientes. 

Além disso, esta cooperativa, assim como outras do Brasil, passou por uma 

crise no final da década de 1990, o que fez que a partir dos anos 2000 se 

buscassem melhores formas de gestão, baseadas no Programa de Revitalização de 

Cooperativas de Produção Agropecuária (RECOOP) que tinha como finalidade 

“Reestruturar e capitalizar cooperativas de produção agropecuária, visando ao 

desenvolvimento auto-sustentado, em condições de competitividade e efetividade, 

que resulte na manutenção, geração e melhoria do emprego e renda” (BRASIL, 

1999, p. 1). Assim sendo, considerando os pontos que ocasionaram a crise de 1998 

como forma de aprendizado, esta cooperativa busca processos de governança e 

gestão sempre pautados na sustentabilidade organizacional. 
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Na literatura nacional e internacional há vários trabalhos sobre capacidades 

dinâmicas desde a sua concepção inicial (TEECE; PISANO, 1994; TEECE et al., 

1997), passando pelo vínculo com as estratégias das organizações em geral 

(EISENHARDT; MARTIN, 2000; VASCONCELOS; CYRINO, 2000; TEECE, 2007; 

VIVAS-LÓPEZ, 2013; ALVES, 2015), aplicando-se a setores específicos no Brasil 

como o de etanol, serviços, varejo de confecções, startup de tecnologia da 

informação, empresas vinícolas, etc (SILVA, 2010; CAMARGO, 2011; GARCIA, 

2011; LOW, 2011; FONSECA, 2012; ZACHARIAS, 2013), e vários trabalhos sobre 

sustentabilidade, inclusive correlacionando sustentabilidade e cooperativismo 

(SEVERO, 2007; FERRAZ, 2002; PALMA, 2007; CHANDY et al., 2012; 

FERNANDES, 2013; SEVERO, 2014; HAGEDORN, 2015; HVENEGAARD, 2015). 

No entanto, nesta dissertação o que esta sendo abordado é a relação das 

capacidades dinâmicas e a sustentabilidade aplicada de forma prática em uma 

Cooperativa Agroindustrial. 

Dessa forma, com a identificação das capacidades dinâmicas voltadas para 

sustentabilidade de uma Cooperativa Agroindustrial e o nível do atendimento dos 

requisitos, este resultado será útil tanto para discussões acadêmicas, como para a 

organização onde este estudo foi realizado, visto que visa auxiliar no 

acompanhamento do atingimento da diretriz estratégica de atendimento dos critérios 

de sustentabilidade. 

 

 

1.3 COMPOSIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Além desta introdução, este trabalho inclui outros quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, da introdução, contextualizou-se o tema de pesquisa, seu objetivo 

e a justificativa da importância em analisar as capacidades dinâmicas relacionadas 

ao tema sustentabilidade em uma Cooperativa Agroindustrial. O segundo capítulo 

trará o referencial teórico, no qual se abordará os conceitos de capacidades 

dinâmicas e sustentabilidade organizacional. No terceiro capítulo será descrito a 

metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho de pesquisa. No quarto, 

apresenta-se a análise dos dados, o qual contém a discussão a partir do 

embasamento teórico. Por fim, o quinto capítulo trata das considerações finais a 

partir da análise realizada e traz sugestões para futuras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste referencial teórico são apresentados os conceitos norteadores da 

pesquisa relacionados às capacidades dinâmicas e à sustentabilidade 

organizacional. Parte-se na introdução do referencial teórico das capacidades 

dinâmicas com a contextualização da teoria da visão baseada em recursos (VBR), 

que foi a antecedente e deu as premissas para o amadurecimento crítico 

epistemológico que resultou na teoria das capacidades dinâmicas. 

Na sequência, o referencial teórico aborda o tema sustentabilidade 

organizacional demonstrando a consolidação do conceito relacionado ao tripé da 

sustentabilidade de Elkington (1994), no qual o Triple Bottom Line (Planet, Profit and 

People) considera que as organizações mesmo atuando em ambientes competitivos 

devem ter a preocupação com o desenvolvimento e geração econômica de riqueza, 

mas não podem esquecer e ter ações voltadas aos quesitos ambientais e sociais do 

ambiente ao qual estão inseridas. 

 

2.1 CAPACIDADES DINÂMICAS 

 

A visão baseada em recursos (VBR) foi base para a teoria das capacidades 

dinâmicas, no entanto, não se pode esquecer que anteriormente, já na década de 

1950, a autora Edith Penrose em seu livro Theory of the Growth of the Firm, já 

afirmava que as empresas eram consideradas um pool de recursos organizados 

administrativamente, com o objetivo de produzir de forma competitiva (LOW, 2011). 

Penrose (1959) separou os recursos em dois grupos: (1) recursos físicos ou 

recursos tangíveis: equipamentos, estrutura, matéria prima, terra, bens, etc.; (2) 

recursos humanos: mão de obra seja ela qualificada ou não, área administrativa, 

técnicos, gerentes, etc. Dessa forma, conceitua-se a empresa como “um conjunto de 

recursos produtivos cuja disposição entre diversos usos e através do tempo é 

determinada por decisões administrativas” (PENROSE, 1959, p. 61). 

Já na teoria da VBR, tem-se a afirmação de Barney (1991), que os recursos 

das empresas são todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, 

atributos, informações, conhecimentos, etc., ou seja, todos os recursos que são 

controlados e permitirão à empresa conceber e implementar estratégias para 

melhorar a sua eficiência e eficácia. Sendo que, na linguagem da análise estratégica 
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tradicional, “recursos são os pontos fortes que as empresas podem usar para 

conceber ou implementar suas estratégias” (BARNEY, 1991, p. 101). 

Barney (1991) tendo a ciência de que uma variedade de autores geraram 

listas dos recursos das empresas que podem permitir a concepção e implementação 

de estratégias de criação de valor, convenientemente classificou os recursos em três 

categorias: (1) recursos de capital físicos: incluem a tecnologia física usada em uma 

empresa, planta de uma empresa e equipamentos, a sua localização geográfica e 

seu acesso a matérias-primas; (2) recursos de capital humano: incluem a formação, 

experiência, bom senso, inteligência, relacionamentos e percepção de gestores e 

trabalhadores em uma empresa; (3) recursos de capital organizacionais: incluem a 

estrutura de uma empresa, seu planejamento formal e informal, controles e sistemas 

de coordenação, bem como as relações informais entre grupos dentro de uma 

empresa e entre uma empresa e os agentes do ambiente no qual está inserida. 

Entendendo a importância do ambiente no qual as organizações estão 

inseridas e como elas irão competir, Barney (1991), conceitua a vantagem 

competitiva sustentada quando uma empresa implementa uma estratégia de criação 

de valor não simultaneamente aos seus concorrentes atuais ou potenciais, e além 

disso, essas outras empresas não são capazes de copiar ou imitar os benefícios 

desta estratégia no futuro. 

Para Mills et al. (2002, p. 19) “um recurso é algo que a organização possui ou 

tem acesso, mesmo que esse acesso seja temporário”. Os recursos podem ser 

tangíveis ou intangíveis, sendo que os tangíveis são aqueles físicos ou que podem 

ser sentidos, já os intangíveis são mais difíceis de reconhecer, pois neles estão as 

experiências, as habilidades e o conhecimento dos funcionários, consultores, 

fornecedores e distribuidores (MILLS et al., 2002). 

Habilidade, conhecimento e experiência também podem ajudar ou ser 

incorporadas em sistemas, bancos de dados locais, redes pessoais e 

organizacionais, marcas e reputação. A cultura e os valores de uma organização 

também podem ser recursos muito importantes, especialmente, quando relacionado 

às atitudes predominantes para os clientes, mudança de qualidade e os valores e 

crenças de gerentes influentes (MILLS et al. 2002).  

Mills et al. (2002, p. 20) afirmam que é possível categorizar os recursos de 

muitas maneiras, mas estes autores apresentam uma categorização que é útil para 

ajudar a identificar os recursos e verificar uma ampla gama de recursos conforme se 
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apresenta no Quadro 1: 

 

Quadro 1: As categorias adequadas para a identificação de recursos 

Categoria do Recurso Descrição 

Recursos Tangíveis 

Construções, plantas, equipamentos, 
empregados, licenças exclusivas, posição 
geográfica, patentes, estoques, terra, devedores 
e as outras coisas que são físicas. 

Conhecimentos, Habilidades e Experiências 

Um conjunto importante que muitas vezes não 
está escrito, ou seja, são os recursos tácitos, 
cujos titulares muitas vezes não sabem que 
possuem. 

Sistemas e Procedimentos 

Uma ampla gama de documentos tangíveis, por 
exemplo, sistemas de recrutamento e seleção 
para medição de desempenho e sistemas de 
recompensa, sistemas de processamento de 
pedidos, etc. Estes documentos e os recursos do 
computador em que são executados são 
tangíveis. Mas o bom funcionamento destes 
sistemas exige recursos intangíveis entrelaçados 
como o conhecimento e a experiência dos 
operadores e dos usuários dos sistemas. 

Culturas e Valores 

Um tipo de recurso intangível muitas vezes 
desenvolvidos por longos períodos e, muitas 
vezes dependem das atitudes do(s) fundador(es) 
e eventos passados.  
Esta categoria inclui memórias de situações, 
bem como valores, crenças, comportamentos 
preferenciais, etc. As crenças de indivíduos 
poderosos podem ser recursos extremamente 
importantes. 

Redes de Relacionamento 

Os grupos de interesse dentro da empresa, 
redes envolvendo o pessoal da empresa com 
fornecedores, clientes, autoridades legislativas 
ou conselheiros e consultores.  
Inclui-se reputação e marca nesta categoria. 

Recursos Importantes para Mudança 

Uma área chave de recurso relacionado a 
reconhecer quando valiosos recursos tornaram-
se fora do prazo de validade e precisam ser 
alterados ou mesmo destruído.  
Exemplo aqui estão as crenças dos 
trabalhadores influentes e gestores, a existência 
de recursos para a implementação de mudanças 
(como o dinheiro para investimento) 

Fonte: Mills et al. (2002, p. 20-21) 

 

De acordo com Mills et al. (2002), não deve-se cometer o erro de pensar que 

estes tipos de recursos são separáveis. Os recursos podem se configurar como 

misturas de conhecimento e sistema de hardware físico, portanto, não são fáceis de 

separar com definições puras como tangíveis ou como intangíveis. Dessa forma, 

será a combinação dentro das empresas, entre suas categorias de recursos que fará 

a diferença em seu desempenho no ambiente competitivo. 
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Grant (1991, p. 114) já afirmava que estratégia estava sendo definida como 

"jogo que uma organização faz entre seus recursos internos e habilidades e as 

oportunidades e os riscos criados por seu ambiente externo". Os recursos e 

capacidades da firma devem ser a base para sua estratégia de longo prazo com 

base em duas premissas: em primeiro lugar, os recursos internos e capacidades 

fornecem a orientação básica para a estratégia de uma empresa, em segundo, 

recursos e capacidades são a principal fonte de lucro para a empresa (GRANT, 

1991). 

Grant (1991) ainda relata que as organizações devem desenvolver novas 

fontes de vantagem competitiva, pois a essência da formulação estratégica estará no 

uso mais efetivo de seus recursos e capacidades. Para suprimir algumas lacunas da 

VBR desenvolveu uma estrutura teórica (framework), conforme consta na Figura 1, 

para explicar as cinco etapas do processo de formulação da estratégia: analisar os 

recursos da base da empresa; avaliar as capacidades da empresa; analisar o ganho 

potencial de recursos e capacidades da empresa; selecionar uma estratégia; e 

ampliar e modernizar da gama de recursos e capacidades da empresa (GRANT, 

1991). 

Eisenhardt e Martin (2000) afirmam que a lógica da VBR não explicou 

adequadamente como e por qual motivo certas empresas têm vantagem competitiva 

em situações de mudança rápida e imprevisível. Mesmo tendo a ciência da 

importância da VBR, pois esta proporciona o entendimento do contexto 

organizacional, Priem e Butler (2001) fizeram algumas críticas, sendo que, de 

acordo com estes autores, a VBR parece não satisfazer o critério do conteúdo 

empírico exigido de sistemas teóricos, pois não considera a dinamicidade do 

ambiente no qual as empresas estão inseridas. Diante disto, apresenta-se a teoria 

das capacidades dinâmicas, que valoriza a importância da VBR, mas a complementa 

com a dinâmica do ambiente no qual as organizações estão inseridas.  
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Figura 1: Uma Abordagem Baseada em Recursos para Análise da Estratégia. Um quadro prático. 
Fonte: GRANT (1991, p. 115). 

 

Os trabalhos de Teece, Pisano (1994) e Teece, Pisano e Shuen (1997, p. 

516), que são os precursores nos estudos sobre capacidades dinâmicas, eles 

conceituam as capacidades dinâmicas como a habilidade da empresa para “integrar, 

construir e reconfigurar competências internas e externas para atender ambientes 

que mudam rapidamente”. Capacidades dinâmicas são, portanto, as capacidades 

das empresas para alcançar formas inovadoras ou novas de obterem vantagens 

competitivas, que influenciarão sua trajetória e seu posicionamento no mercado 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

Destaca-se ainda a complexidade dos processos de reconhecimento e 

direcionamento dos recursos e das capacidades e, consequentemente, os 

resultados desses processos. Pois, a vantagem competitiva das empresas encontra-

se com seus processos gerenciais e organizacionais, moldados pela posição 

específica de seus ativos, e os caminhos disponíveis (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997). 

Com base na classificação dada por Teece, Pisano e Shuen (1997), as 
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capacidades dinâmicas são classificadas em três categorias: 

a) Processos: os processos referem-se a como as atividades são feitas 

dentro da empresa, ou o que pode ser definido como suas rotinas, ou 

padrões de prática atual e aprendizagem Os principais processos estão 

ligados a integração e coordenação, aprendizado, re-configuração e 

transformação; 

b) Posição: suas atuais dotações específicas de tecnologia, propriedade 

intelectual, ativos complementares, base de clientes e suas relações 

externas com fornecedores e complementadores. A posição da empresa é 

mantida através de diferencial tecnológico, reputação, estrutura (formal e 

informal) e finanças, entre outros; 

c) Trajetória: são os caminhos estratégicos disponíveis para a empresa, bem 

como a presença ou ausência de retornos crescentes e dependências de 

caminho de atendimento a trajetória é definida através das escolhas 

estratégicas. Dessa forma, as competências da empresa são cruciais para 

a definição de trajetória e para a realização do caminho e da estratégia 

desejada. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) enfatizam que o foco não é o produto, mas sim 

as competências e capacidades da organização, pois, os produtos serão o resultado 

dos fatores. As capacidades dinâmicas são processos originais e idiossincráticos 

que surgem de forma individual para cada organização, ou seja, “competências e 

capacidades são ativos intrigantes, pois normalmente são construídos dentro das 

empresas, porque eles não podem ser comprados” (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997, p. 518). 

As capacidades dinâmicas permitem, “que as empresas criem novos produtos 

e processos e respondam às mudanças nas condições de mercado”, conforme 

afirma Helfat (1997, p. 339). Este autor fez uma investigação empírica voltada a 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) e as capacidades dinâmicas com o papel de 

conhecimento complementar e outros ativos no contexto de mudanças em seu 

mercado e setor de atuação.  

Helfat (1997) conclui seu trabalho afirmando em termos mais gerais, que via 

como necessária uma investigação empírica adicional sobre a acumulação de 

capacidade dinâmica. Questões organizacionais mantêm interesse particular, por 

exemplo, necessita-se entender melhor sobre as maneiras em que as empresas 
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identificam e promovem oportunidades para o conhecimento e partilha de bens em 

diferentes atividades dentro da empresa, mas tem claro que “tal tarefa, nunca é fácil 

em um ambiente estático, torna-se um desafio ainda maior à medida que as 

empresas competem em ambientes cada vez mais complexos e dinâmicos” 

(HELFAT, 1997, p. 358). 

Dessa forma, de acordo com Eisenhardt e Martin (2000), as capacidades 

dinâmicas consistem em processos estratégicos e organizacionais específicos, 

como o desenvolvimento de produtos, alianças e tomada de decisões estratégicas 

que criem valor para as empresas em mercados dinâmicos através da manipulação 

de recursos para novas estratégias de criação de valor. Podem ser consideradas 

como ações de empresas eficazes ou o que pode ser chamado de "melhores 

práticas", mas estes padrões eficazes de capacidades dinâmicas variam de acordo 

com o dinamismo do mercado. 

Portanto, são experienciais, processos simples, instáveis que dependem de 

novos conhecimentos rapidamente criados e de execução interativa para produzir 

adaptação, mas seus resultados podem ser imprevisíveis. Finalmente, mecanismos 

de aprendizagem bem conhecidos orientam a evolução das capacidades dinâmicas 

e estão na base da trajetória da organização (EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Com isso, elas são as rotinas organizacionais e estratégicas antecedentes 

pelos quais administradores alteram sua base de recursos, ou seja, podem adquirir 

ou se desfazer de recursos, integrar e recombinar, para gerar novas estratégias de 

criação de valor (GRANT, 1996; EISENHARDT; MARTIN, 2000). 

Semelhante a Teece et al. (1997), Eisenhardt e Martin (2000, p. 1107) definem 

capacidades dinâmicas como: 

 
Processos da empresa que utilizam recursos, especificamente os processos 
de integração, reconfiguração, ganho e liberação de recursos para 
corresponder e até mesmo criar uma mudança de mercado. Capacidades 
dinâmicas são, portanto, as rotinas organizacionais e estratégicas pelas 
quais as empresas alcançam novas configurações de recursos como os 
mercados emergem, colidem, dividir, evoluem e morrem. 
 

No entanto, Eisenhardt e Martin (2000) discordam de Teece et al. (1997) 

quando afirmam que as capacidades dinâmicas podem variar dependendo do 

ambiente nos quais as organizações estão inseridas, se estes forem 

moderadamente dinâmicos ou mercados com dinâmica de alta velocidade, sendo 

que “o padrão de capacidades dinâmicas eficazes depende do dinamismo do 
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mercado. Em particular, as capacidades dinâmicas variam em sua dependência de 

conhecimento existente” (EISENHARDT; MARTIN, 2000,  p. 1110). 

Wang e Ahmed (2007, p. 10), definem as capacidades dinâmicas como sendo 

a “orientação comportamental de uma empresa para integrar constantemente, 

reconfigurar, renovar e recriar os seus recursos e capacidades, e mais importante, 

atualizar e reconstruir suas capacidades básicas”, isto em resposta ao ambiente em 

mudança para atingir e sustentar uma vantagem competitiva. 

Com base em resultados empíricos de vários estudos, Wang e Ahmed (2007) 

identificaram três fatores principais que compõem as capacidades dinâmicas, são 

elas: capacidade de adaptação, a capacidade de absorção e capacidade de 

inovação. Estas três formas de capacidade, quando compostas juntas, explicam os 

mecanismos de vinculação da vantagem dos recursos internos para uma vantagem 

competitiva baseada no mercado externo das empresas (WANG; AHMED, 2007). 

A capacidade adaptativa é definida como a capacidade da empresa para 

identificar e capitalizar oportunidades de mercado emergentes. Chakravarthy (1982) 

distingue a capacidade adaptativa de adaptação. O último descreve um estado final 

ideal de sobrevivência para uma empresa, enquanto a capacidade adaptativa se 

concentra mais na busca eficaz das estratégias de prospecção e exploração, sendo 

que, o desenvolvimento da capacidade de adaptação é muitas vezes acompanhado 

pela evolução de formas organizacionais. Assim, o foco da capacidade adaptativa é 

alinhar fatores organizacionais internos com fatores ambientais externos (WANG; 

AHMED, 2007). 

Cohen e Levinthal (1990, p.128) referem-se à capacidade de absorção como 

a capacidade de uma empresa para “reconhecer o valor da informação nova, 

externa, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais. Capacidade de avaliar e utilizar 

o conhecimento exterior, em grande parte em função do nível de conhecimento 

prévio". As empresas com maior capacidade de absorção demonstram forte 

capacidade de aprender com os parceiros, integrando informações externas e 

transformando em conhecimento incorporado na empresa (WANG; AHMED, 2007). 

Zahra e George (2002) calculam que a capacidade de absorção é uma 

construção multidimensional e propõem quatro fatores componentes do construto 

capacidade de absorção: aquisição de conhecimento, assimilação, transformação e 

exploração. A capacidade de absorção destaca a importância da interação com o 
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conhecimento externo, combinando-o com conhecimento interno e absorvendo para 

uso interno. 

Ao combinar as ideias de Cohen e Levinthal (1990), Lane, Koka e Pathat 

(2006, p. 856) sugerem a seguinte definição mais detalhada da capacidade 

absortiva: 

 
A capacidade de absorção é a capacidade da empresa para utilizar 
conhecimentos realizados externamente por meio de três processos 
sequenciais: (1) reconhecer e compreender como potencialmente valiosos 
novos conhecimentos que podem vir de fora da empresa através da 
aprendizagem exploratória; (2) assimilar novos conhecimentos valiosos 
através da aprendizagem transformadora; e (3) usando o conhecimento 
assimilado para criar novos conhecimentos e saídas comerciais através da 
aprendizagem de exploração. 
 

Lane, Koka e Pathat (2006) ainda elaboraram um modelo de processo de 

capacidade de absorção, incluindo seus antecedentes, e seus resultados, conforme 

apresentado na Figura 2: 

 

 
Nota: O texto em negrito indica o nome do construto ou constructo dimensão; (texto entre 
parênteses) indica relacionamento (da dimensão) do construto com capacidade absortiva. 
 
Figura 2: Um modelo de processo de Capacidade de Absorção, seus antecedentes, e seus 
resultados 
Fonte: LANE, KOKA; PATHAK (2006, p. 833–863). 

 

Por fim, a terceira capacidade dinâmica do modelo de Wang e Ahmed (2004) 

é a capacidade de inovação, e refere-se à capacidade de uma empresa para 
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desenvolver novos produtos e/ou mercados, por meio do alinhamento da orientação 

inovadora estratégica com comportamentos e processos inovadores. A capacidade 

inovadora liga eficazmente a inovação inerente de uma empresa de vantagem à 

base de mercado em termos de novos produtos e/ou mercados. Assim, a 

capacidade inovadora explica as ligações entre recursos e capacidades com o seu 

produto para o mercado de uma empresa. 

Dessa forma, Wang e Ahmed (2007) propõem um modelo de pesquisa, 

apresentado na Figura 3, para ser base para estudos futuros para facilitar a 

comparação cruzada dos resultados da investigação e, assim, aumentar o "poder 

coletivo" dos resultados da investigação. 

 
Figura 3: Um modelo de pesquisa das capacidades dinâmicas. 
Fonte: Wang e Ahmed (2007) 

 

Finalmente, o modelo de pesquisa proposto por Wang e Ahmed (2007) 

incorpora o dinamismo do mercado como um antecedente para o desenvolvimento 

de capacidades e o desempenho da empresa como consequência das capacidades 

dinâmicas. No entanto, os efeitos das capacidades dinâmicas no desenvolvimento 

de capacidades e desempenho da empresa são bastante complexos, pois uma 
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empresa irá fortalecer suas capacidades particulares com foco dirigido para seus 

próprios objetivos estratégicos, e quando o desenvolvimento de capacidades e a 

estratégia da empresa estiverem alinhadas as capacidades dinâmicas levarão a um 

melhor desempenho e vantagem competitiva, portanto, esta empresa terá vantagem 

competitiva sustentável (WANG; AHMED, 2007). 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 

A sustentabilidade organizacional é um tema relevante para ser discutido na 

linha de pesquisa em estratégia competitiva, mas de acordo com Russo e Minto 

(2012), a data precisa para a origem do domínio de investigação formada por 

estratégia competitiva e do ambiente não podem ser identificados. Estes autores 

sugerem que foram a partir de alguns eventos importantes, como: o Acidente ou 

Desastre Industrial na cidade de Bhopal na Índia (1984); o desastre ecológico do 

navio petroleiro Exxon Valdez no Alasca (1989); e a Cúpula das Nações Unidas da 

Terra no Rio de Janeiro (1992) que se fomentou a discussão dos negócios e seus 

impactos no ambiente aos quais estão inseridos. 

A sustentabilidade global foi definida pela World Commission on Environment 

and Development (1987) como a habilidade de satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações para satisfazerem 

suas necessidades. Da mesma forma, o desenvolvimento sustentável é de acordo 

com Gladwin; Kennelly; Krause (1995, p. 876) “um processo para se alcançar o 

desenvolvimento humano (...) de uma maneira inclusiva, interligada, igualitária, 

prudente e segura”.  

Véron (2002, p. 602) também afirmava que “o desenvolvimento sustentável é 

o desenvolvimento capaz de satisfazer às necessidades da geração presente sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras”. Dessa forma, as organizações 

devem conduzir suas atividades de maneira que possam ser competitivas gerando 

resultado econômico positivo, mas mantendo a consciência de redução de seus 

impactos sociais e ambientais. 

A condução estratégica das organizações deve ser para negócios 

sustentáveis, ou seja, que não comprometam o meio no qual estão inseridos, 

conforme formulado no princípio de Elkington (1997, p. 20) que “assegura que as 

nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e 
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ambientais para as futuras gerações”, pois a sustentabilidade organizacional refere-

se ao desenvolvimento econômico, ambiental e social, isto é, o Triple Bottom Line 

(Planet, Profit and People). 

Dessa forma a empresa sustentável, será aquela que contribui para o 

desenvolvimento sustentável ao gerar, ao mesmo tempo, benefícios econômicos, 

sociais e ambientais – conhecidos como os três pilares do desenvolvimento 

sustentável (ELKINGTON, 1994). 

Hart (1995) partiu da teoria da VBR e elaborou a visão baseada nos recursos 

naturais que conecta os problemas ambientais aos recursos das organizações 

operacionalizando-os através de três capacidades estratégicas interligadas: 

prevenção da poluição, gerenciamento de produtos e de desenvolvimento 

sustentável. Dessa forma há a proposição da conexão das estratégias para os 

principais requisitos de recursos e vantagem competitiva sustentada. 

Hart, anos mais tarde, em conjunto com Milstein, escreveu o artigo Criando 

Valor Sustentável, no qual afirmam que “apesar da recente disseminação do 

discurso da sustentabilidade, grande parte dos executivos ainda considera o 

desenvolvimento sustentável uma espécie de mal necessário, uma vez que envolve 

regulações, custos e responsabilidades onerosas” (HART; MILSTEIN, 2004, p. 65). 

No entanto, estes autores apresentam que a sustentabilidade pode ser importante 

fonte de vantagem competitiva e de geração de valor para acionistas e comunidade 

em geral. 

Com o avanço da gestão e cobrança por parte dos stakeholders, as 

organizações devem se estruturar também no quesito de sustentabilidade 

organizacional, conforme afirma Azapagic (2003) as empresas devem ter Sistemas 

de Gestão de Sustentabilidade Empresarial (Corporate Sustainability Management 

System – CSMS), que permitirá a tradução dos princípios gerais do desenvolvimento 

sustentável nas práticas corporativas, fornecendo uma orientação sistemática, 

passo-a-passo para um negócio mais sustentável. Desenvolvido em colaboração 

com a indústria, ele é projetado para ajudar a melhorar o triple bottom line “através 

do desenvolvimento econômico sustentável e a proteção do ambiente, incentivando 

ao mesmo tempo os valores empresariais socialmente responsáveis” (AZAPAGIG, 

2003, p. 303). 

O quadro geral da CSMS de Azapagic (2003) é apresentado na Figura 4, no 

qual se uma estratégia de sustentabilidade empresarial é para ser bem sucedida, ela 
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deverá emergir e será incorporada na visão de negócio e estratégia. Para empresas 

interessadas em desenvolvimento sustentável de longo prazo, procurando penetrar 

em novos mercados e fornecer soluções de valor agregado, uma abordagem 

integrada para a sustentabilidade pode desbloquear várias oportunidades para 

melhorar a competitividade e melhorar sua reputação. O sistema de gestão proposto 

por Azapagic (2003) consiste em cinco etapas: (1) desenvolvimento de políticas; (2) 

planejamento; (3) implementação; (4) comunicação; e (5) revisão e ação corretiva. 

 
Figura 4: Corporate Sustainability Management System 
Fonte: Azapagic (2003) 

 

De acordo com Azapagic (2003) construir um negócio sustentável é algo de 

longo prazo e que apresenta um desafio em todos os níveis da organização, 

requerendo pensamento estratégico, como sendo parte integrante do negócio e, 

como todas as outras atividades de negócio deve ser adequadamente gerenciado, 

para que ocorra a incorporação sistemática e estruturada da sustentabilidade, sendo 

que esta passará a ser tratada como prática corporativa.  

Ao invés de ser prescritivo, o CSMS permite às empresas projetar, gerenciar e 
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comunicar a sustentabilidade corporativa, pois é adaptado às suas necessidades 

específicas e aos contextos em que opera. Isso também fornece uma trilha de 

auditoria transparente do processo de gestão da sustentabilidade, possibilitando a 

avaliação e melhoria contínua do desempenho de sustentabilidade corporativa. 

(AZAPAGIG, 2003, p.315). No entanto, deve ficar claro que um sistema de gestão 

sustentável por si só não vai fazer um negócio sustentável, pois o discurso deve ser 

coerente com as práticas da organização. 

Hart e Milstein (2004, p. 75), também afirmam que as empresas são 

instigadas a encontrarem soluções através da cobrança dos stakeholders externos, 

considerando o que ofertam atualmente (responsabilidade por produto), “bem como 

para o modo como poderiam desenvolver soluções economicamente interessantes 

para os problemas sociais e ambientais do futuro (visão de sustentabilidade)”. 

Portanto, a sustentabilidade corporativa deve ser abordada com soluções 

concretas de como as empresas estão mais inclinadas a institucionalizar o conceito. 

Em como as organizações têm uma interpretação clara sobre a importância de 

sustentabilidade para os seus negócios. Devido a mudanças no comportamento do 

consumidor, bem como a compreensão da vantagem competitiva relacionada para 

as empresas, uma pressão adicional é exercida pelos concorrentes no que tange o 

mundo dos negócios. Para serem competitivas, as empresas devem internalizar 

progressivamente os conceitos contemporâneos de vantagem competitiva 

(RANSBURG; VÁGÁSI, 2007). 

A sustentabilidade deve ser buscada pelas diversas formas de organizações 

existentes sejam elas: as empresas, as instituições de ensino superior, as 

organizações não governamentais, etc., para que haja a constituição de intentos que 

procurarão buscar equilíbrio macro de diversos sistemas sociais. Será a “soma 

desses intentos e seus consequentes alcances o que concede os alicerces 

institucionais, sociais, culturais e econômicos para a viabilização de um 

desenvolvimento sustentável sistêmico” (MUNCK; MUNCK; BORIM-DE-SOUZA, 

2011, p. 33). 

Tendo em vista o posicionamento estratégico que as empresas devem ter no 

mercado competitivo, fica claro que as empresas devem criar muito mais do que 

valor econômico, e ofertar bens e serviços, estas devem “melhorar o padrão de vida 

de seus consumidores, mas deve também se engajar ativamente para mitigar os 

diferentes problemas sociais e ambientais causados por suas atividades” 
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(CARVALHO; STEFANO; MUNCK, 2015, p. 35). 

A responsabilidade social, portanto, deve ser vista de uma forma muito mais 

abrangente pelas empresas, sendo que na visão de Hart (2006) as empresas de 

grande porte, ou corporações, seriam as únicas entidades no mundo com a 

tecnologia, os recursos, as capacidades e o alcance global requerido, para que seja 

alcançada a sustentabilidade global. Inclusive Hart (2006, p. 4) aponta 

“oportunidades maciças para as empresas, tanto para ganhar dinheiro, quanto tornar 

o mundo um lugar melhor, particularmente entre os quatro bilhões de pobres na base 

da pirâmide econômica”. 

Portanto, deve haver uma mudança do pensamento entre as empresas, de 

que as questões sociais e econômicas seriam externalidades negativas, ou 

responsabilidades com as quais as empresas deveriam lidar, além que de sempre 

eram considerados problemas “caros”. Como se o tempo todo as empresas tivessem 

que resolver seu “trade-off”, ou seja, sua escolha em sacrificar o desempenho 

financeiro para cumprir as obrigações sociais (HART, 2006). De acordo com este 

autor, na década de 80 houve uma crescente receptividade a questões ambientais e 

sociais dentro das empresas, nas chamadas escolas de negócios. “Por sorte, essa 

abertura se desenvolveu através da inovação em outra arena: a gestão da 

qualidade” (HART, 2006, p. 8). 

A união da qualidade e dos movimentos ambientais ocorreu, portanto no final 

dos anos 1980, e de maneira clara se identificou que a prevenção da poluição e 

outros impactos negativos são abordagens muito mais baratas e eficazes do que 

“tentar limpar a bagunça depois que ela tinha sido feita” (HART, 2006, p. 8). O 

surgimento de incentivos baseados no mercado, como as licenças de emissões 

negociáveis tornou a prevenção ainda mais atraente. Além disso, a disciplina da 

gestão da qualidade poderia ser facilmente expandida para incorporar questões 

sociais e ambientais. No início dos anos 1990, essa confluência produziu uma série 

de abordagens do chamado sistema de gerenciamento ambiental e dos protocolos 

de "gestão ambiental de qualidade total", culminando com o advento da ISO 14001, 

o equivalente ambiental da ISO 9000 Qualidade. 

Hart (2006) ainda aponta a importância dos painéis consultivos comunitários e 

o diálogo com as partes interessadas, os chamados stakeholders, destinados a 

envolver as partes afetadas nos negócios da empresa, em vez de lutar no tribunal, 

revelaram-se um meio muito mais eficaz de manter a legitimidade e o "direito de 



38 
 

operar" das empresas. 

À medida que as questões sociais e ambientais se tornaram mais 

profundamente incorporadas nas operações em curso das empresas, os gerentes 

começaram a ver que o desempenho corporativo e social não precisa ser separado. 

Considerando que as empresas anteriormente primeiramente pretendiam ganhar 

dinheiro através de suas operações de negócios e, em seguida, devolver à 

sociedade através da filantropia, agora essas duas agendas poderiam ser fundidas. 

O que tinha sido um firewall virtual separando negócios da filantropia agora estava 

se transformando em uma série de abordagens novas e criativas para combinar os 

dois através de parcerias corporativas com organizações não governamentais, 

filantropia estratégica e outras formas de inovação social. 

Além disso, em certas situações, a prevenção da poluição através de 

redesenho de processo ou produto poderia realmente economizar dinheiro, reduzir 

riscos e até mesmo melhorar os produtos para a empresa. Não é de surpreender 

que os desempenhos ambiental e social, fizeram com que ocorresse uma melhoria 

no desempenho econômico, pois as questões ambientais e sociais exigem um 

conjunto de capacidades de apoio ou complementares, além da capacitação, gestão 

da qualidade, cooperação interfuncional e envolvimento das partes interessadas. 

Isso significou de acordo com Hart (2006, p. 10) que “a revolução da ecologização 

não só conseguira elevar o significado das questões sociais e ambientais, mas 

também as converteu de problemas caros em oportunidades estratégicas para 

certas empresas”, considerando suas habilidades, visão de liderança, e capacidade 

necessárias. 

Fica claro para Hart (2006) que sob as circunstâncias adequadas, as 

empresas podem realmente melhorar sua própria posição competitiva, criando o 

chamado “valor societal”, uma mistura de social e ambiental. Pois podem, por 

exemplo, reduzir os custos através da internalização de externalidades através da 

prevenção da poluição. Além disso, por meio da administração de determinado 

produto, às vezes era possível fornecer bens públicos e alcançar um desempenho 

superior. Deve-se enfatizar, no entanto, a ressalva "sob as circunstâncias corretas”, 

pois somente através da criatividade, imaginação e o desenvolvimento persistente 

de habilidades e habilidades específicas as empresas poderão simultaneamente 

otimizar seu desempenho financeiro, social e ambiental. 

Conforme pode ser observada na Figura 5, que apresenta o resumo da 
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trajetória evolutiva na visão de Hart (2006), no qual as empresas seguiram desde 

1945, sendo que cruzaram o abismo de ver o desempenho da sociedade como um 

trade-off ou obrigação (o lado esquerdo da figura) para uma possível oportunidade 

win-win (o lado inferior direito) foi o maior avanço da década de 1980. Em meados 

da década de 1990, muitas grandes corporações haviam internalizado as 

capacidades e disciplinas associadas à “ecologização”, embora algumas ainda 

tivessem um longo caminho a percorrer. Como resultado, a frente competitiva migrou 

para o domínio "além do verde" (a parte superior direita). 

 

 
Figura 5 - A Longa e sinuosa estrada. Trajetória evolutiva das empresas. 
Fonte: Hart, 2006. 

 

Hart (2006) afirma que ao invés de buscar melhorias incrementais para o que 

já existe, avançar para além da “ecologização” muitas vezes significa buscar 

inovações que podem tornar obsoleto o que constitui atualmente o core business da 

empresa, e isto pode ser um ato inerentemente perturbador para os gestores. Assim, 

dado o seu foco em novas tecnologias e mercados, o espaço "além do verde" é 

poderá trazer oportunidades muito maiores, mas também com maiores riscos.  

Dessa forma, as organizações devem sim utilizar seus recursos e 

capacidades, para melhorar seus desempenhos ambiental, social e econômico, mas 

também suas ações devem estar alinhadas ao seu planejamento estratégico 

considerando os riscos dos cenários futuros.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Estando definido o tema de pesquisa, o problema, o objetivo e tendo sido 

justificado a importância do estudo no âmbito acadêmico e profissional, faz-se 

necessário abordar o método de pesquisa que viabilizou o processo de coleta e 

análise dos dados. De acordo com Martins e Theóphilo (2009), a metodologia deve 

buscar os melhores procedimentos e técnicas de pesquisa, pois esta será a trilha 

para chegar a determinado objetivo. 

Portanto, neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos 

para que seja alcançado o objetivo, configurando a natureza da pesquisa e as 

categorias teóricas seguidas. É descrito o método utilizado na abordagem do 

problema, forma de tratamento através de tabulações e tipos de análise que foram 

realizadas com os dados. Por fim, é explicado com quais técnicas foram realizados 

os procedimentos da pesquisa, configurando a forma como foi elaborado o 

instrumento de pesquisa, sua validação, além da realização de pré-teste, quais 

foram as unidades de análise e forma de coleta de dados. 

 

3.1 QUANTO AO OBJETIVO 

 

A presente pesquisa é um estudo de caso de natureza descritiva com corte 

transversal, pois buscou responder, através do levantamento de dados ao objetivo 

fim que é: Analisar a contribuição das capacidades dinâmicas para a 

sustentabilidade em uma Cooperativa Agroindustrial, na avaliação dos 

clientes. 

Diante disto, a descrição mostra-se como a característica deste estudo, pois 

de acordo com Cervo e Bervian (1983, p. 8), “o conhecimento científico vai além do 

empírico, procurando conhecer, além do fenômeno, suas causas e leis”. Hymann 

(1967) indica a pesquisa como descritiva, aquela que descreve um fenômeno e 

registra a maneira que ocorre. 

Como a presente pesquisa buscou descobrir se as capacidades dinâmicas 

estão colaborando para o atendimento aos requisitos de sustentabilidade exigidos 

pelos stakeholders, na percepção dos clientes, isto se aplica aos estudos descritivos, 

que são aqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, os 
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quais propõem investigar “o que é”, ou seja, descobrir as características de um 

fenômeno como tal (RICHARDSON, 1999). 

De acordo com Creswell (2007) as categorias teóricas de análise fazem a 

ligação entre o objetivo de pesquisa, para que ocorra o alinhamento dos itens de 

coleta de dados no levantamento dos dados. No Quadro 2 são apresentadas as 

categorias teóricas do estudo : 

Quadro 2: Categorias teóricas de análise utilizadas para desenvolvimento do instrumento de coleta 
de dados 
Categorias teóricas de 

análise 
Sub categorias 

teóricas de análise 
Autor (es) Objetivo 

Capacidades Dinâmicas 

Capacidade Adaptativa 
Wang; Ahamed 

(2007) 

Analisar a contribuição 
das capacidades 
dinâmicas para a 

sustentabilidade em 
uma Cooperativa 
Agroindustrial, na 

avaliação dos clientes 

Capacidade Absortiva 

Capacidade de Inovação 

Sustentabilidade 
Organizacional 

 

Enfoque Econômico 

Elkington (1997) Enfoque Social 

Enfoque Ambiental 

 
Sistemas de Gestão de 

Sustentabilidade 
Empresarial 

 
Corporate Sustainability 

Management System  

Azapagic (2003) 

Fonte: Autora, 2017. 

Para se chegar ao objetivo do estudo, as categorias teóricas de análise foram 

analisadas junto aos seguintes constructos: (I) Dinâmica do Ambiente; (II) 

Capacidades Dinâmicas; (III) Processos Internos da Organização, correlacionando-

os com as dimensões da sustentabilidade organizacional, considerando o tripé 

(econômico, social e ambiental). E para buscar a percepção dos clientes foi utilizada 

a escala de classificação de Likert conforme apresentada no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Escala de Likert utilizada no questionário 
Discordo 

totalmente 
Discordo em 

parte 
Nem discordo, 
nem concordo 

Concordo em 
parte 

Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Assim, foi possível verificar o nível de percepção dos clientes através da 

escala Likert correlacionando as categorias teóricas de análise voltadas as 

capacidades dinâmicas e sustentabilidade organizacional, além da dinâmica do 

ambiente e processos internos da organização. 
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3.2 QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

A abordagem do problema se deu com o método quantitativo, pois, de 

acordo com Creswell (2007, p. 161), o levantamento se dá através da “descrição 

quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população ao 

estudar uma amostra dela”. 

Foram seguidos os passos propostos por Sampieri et al. (2006) para o 

desenvolvimento desta pesquisa: (1) com base no arcabouço conceitual, alinham-se 

as ideias que fomentam a questão de pesquisa que levará às hipóteses; (2) as 

hipóteses foram testadas com base no modelo de pesquisa e instrumento elaborado 

para medir as respostas dos entrevistados de forma padronizada; (3) os dados 

coletados foram convertidos em valores numéricos para que pudessem ser 

analisados utilizando-se de ferramentas estatísticas com o objetivo de chegar ao 

objetivo de responder o problema de pesquisa com explicação embasada. Dessa 

forma, a pesquisa quantitativa se “propõe medir variáveis envolvidas, confiando na 

medição numérica para estabelecer padrões de comportamento e interação de uma 

população” (ALIGUERI, 2011, p. 80). 

Através do referencial teórico nas áreas das capacidades dinâmicas e 

sustentabilidade organizacional emergiram as hipóteses de investigação. Como 

forma de verificar a existência de uma relação positiva entre cada uma das 

dimensões de capacidades dinâmicas e o atendimento aos critérios de 

sustentabilidade foram desenvolvidas as seguintes hipóteses, considerando as 

opções dadas por Creswell (2007) em: hipótese nula, hipótese direcional e não 

direcional, optou-se por utilizar as hipóteses direcionais na qual o pesquisador prevê 

o resultado que pretende alcançar: 

 

- Hipótese 1: A existência de capacidades adaptativas está positivamente 

relacionada ao grau de preocupação com a sustentabilidade da organização 

pesquisada, a partir da percepção dos clientes . 

 

Acredita-se que a capacidade adaptativa, que é aquela que fará com a 

empresa seja eficaz em suas estratégias de prospecção e exploração, fará com que 

esta alcance o atendimento dos requisitos de sustentabilidade dos clientes. Esta 

hipótese demonstrará evidência de presença. 
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- Hipótese 2: A existência de capacidades absortivas está positivamente relacionada 

ao grau de preocupação com a sustentabilidade da organização pesquisada, a partir 

da percepção dos clientes. 

 

Acredita-se que a capacidade absortiva, que é aquela que fará com a 

empresa valorize determinado conhecimento, assimile e aplique, fará com que esta 

alcance o atendimento dos requisitos de sustentabilidade dos clientes. Esta hipótese 

demonstrará evidência de presença. 

 

- Hipótese 3: A existência de capacidades inovativas está positivamente relacionada 

ao grau de preocupação com a sustentabilidade da organização pesquisada, a partir 

da percepção dos clientes 

 

Acredita-se que a capacidade inovativa, que é aquela que fará com a 

empresa desenvolva novos produtos e/ou mercados, por meio do alinhamento da 

orientação inovadora estratégica com comportamentos e processos inovadores, fará 

com que esta alcance o atendimento dos requisitos de sustentabilidade dos clientes. 

Esta hipótese demonstrará evidência de presença. 

 

- Hipótese 4: Quanto maior o porte da empresa do cliente pesquisado, maior é o 

nível de exigência relacionado aos critérios de sustentabilidade. 

 

Acredita-se que os clientes pertencentes às organizações de maior porte 

serão os que terão maiores níveis de exigência relacionados aos critérios de 

sustentabilidade, pois têm sido cobrados a nível mundial para manterem uma 

carteira de fornecedores que garanta práticas sustentáveis. Esta hipótese 

demonstrará evidência de amplitude. 

 

Considerando a classificação no Sistema de Gestão de Sustentabilidade 

Empresarial, o qual tem cinco etapas: (1) desenvolvimento de políticas; (2) 

planejamento; (3) implementação; (4) comunicação; e (5) revisão e ação corretiva. 

Entende-se, a necessidade de verificação da etapa em que se encontra a 

organização, pois se estiver mais avançada ou já ter passado por ciclos de revisão e 



44 
 

ações corretivas, poderá entender e atender melhor as exigências relacionadas a 

sustentabilidade pelos clientes. Dessa forma, as hipóteses são apresentadas na 

Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Hipóteses de pesquisa. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após definidas as hipóteses, são apresentadas as variáveis, pois de acordo 

com Creswell (2007, p. 166) é importante “relacionar as variáveis, as questões de 

pesquisa e os itens do instrumento de pesquisa”. Sendo que o instrumento de 

pesquisa foi dividido em 7 blocos e cada um dos blocos foi sintetizado com base nas 

variáveis do modelo adaptado de Wang e Ahmed (2007) considerando os fatores 

componentes das Capacidades Dinâmicas que são: (1) Capacidade Adaptativa; (2) 

Capacidade Absortiva; (3) Capacidade de Inovação. Além dos processos 

subjacentes: (4) Integração; (5) Reconfiguração; (6) Renovação; e (7) Recriação. 

Além disso, inicialmente buscou-se a percepção dos clientes quanto ao dinamismo 

do mercado. E por fim, foi solicitada pela organização pesquisada a inclusão de uma 

questão que vincula o relacionamento comercial (fornecimento/compra) de produtos 

da organização pesquisada às ações voltadas à sustentabilidade. 

Todos os blocos estavam voltados para o atendimento aos critérios de 

sustentabilidade exigidos pelos clientes, considerando o tripé (econômico, social e 

ambiental). Que influenciarão, por fim, a performance da empresa. Dessa forma 

apresenta-se o modelo teórico utilizado na pesquisa na Figura 7: 

 

 

 

 

Sistemas de Gestão de Sustentabilidade Empresarial 

H4 H3 

H2 

H1 

Critérios de 
Sustentabilidade 

Exigências dos clientes por 
porte da empresa 

Capacidade adaptativa 

Capacidade absortiva 

Capacidade de inovação 
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Figura 7: Modelo de pesquisa das capacidades dinâmicas adaptado ao atendimento dos critérios de 
sustentabilidade. Fonte: Adaptado de Wang e Ahmed (2007) 

 

Após a coleta dos 122 questionários, as respostas das 25 questões do 

modelo (7 blocos) foram inicialmente verificadas para identificar distorções e 

compreensões incorretas. Para isso, foi realizada a verificação de assimetria e 

curtose. De acordo com Hair Jr. et al. (2005a) a normalidade que é o formato da 

distribuição, e que pode ser verificada com a análise de assimetria e curtose, é um 

dos parâmetros mais importantes. 

Foi adotado neste estudo, como parâmetro de assimetria os valores 

aceitáveis que estivessem entre -1 e +1, pois a assimetria revela o grau de desvio ou 

afastamento da simetria de uma distribuição quando esta é apresentada no gráfico 

de histograma (HAIR Jr. et al., 2005a), e a curtose que demonstra o grau de 

chatamento da distribuição, foi definida com parâmetro de valores entre -3 e +3. 

Dessa forma, as questões voltadas a identificar a percepção dos clientes sobre a 

dinâmica do mercado apresentou inconsistência, e algumas respostas necessitaram 

ser ajustadas ou excluídas. 

Depois foi realizada a Análise de Confiabilidade através do α (Alfa) de 

Cronbach que validou a confiabilidade do questionário utilizado, visto que 

confiabilidade quer dizer que a escala utilizada no questionário refletiu o constructo 

que se queria medir, ou seja, mantendo todas as outras informações iguais uma 

Dinamismo do 
Mercado 

Capacidades 
Dinâmicas  

Fatores Componentes 
- Capacidade Adaptativa; 
- Capacidade absortiva; 
- Capacidade de Inovação 

Processos Subjacentes 
- Integração; 
- Reconfiguração 
- Renovação; 
- Recriação 

Atendimento 
aos critérios de 
sustentabilidade

Performance da 
Empresa 

Porte dos  
clientes  
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pessoa (ou que pensam da mesma forma) sempre responderá aquela questão da 

mesma maneira no futuro. “Em termos estatísticos, a maneira padrão para analisar a 

confiabilidade é baseada na ideia de que itens individuais (ou um conjunto de itens) 

devem produzir resultados consistentes em todo o questionário” (FIELD, 2009, p. 

594). 

Após a compilação dos dados foi realizada a análise do melhor instrumento 

estatístico para ser utilizado, e com base na quantidade de 122 respondentes e nas 

hipóteses que se buscava confirmar, o instrumento utilizado foi a análise de 

agrupamentos ou análise de cluster. De acordo com Maroco (2013, p. 531), a análise 

de grupos ou de clusters, “é uma técnica exploratória de análise multivariada que 

permite agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogêneos relativamente a uma 

ou mais características comuns”. 

E de acordo com Mingoti (2007), este instrumento estatístico busca organizar 

os dados através de determinada matriz n, que levam em consideração suas 

dissimilaridades e similaridades com base em suas características individuais. 

Sendo que, a análise de cluster pode ser não-hierárquica e hierárquica. Mas, no 

caso da presente pesquisa, foi optado por um método de agrupamento/classificação 

ou clusters hierárquico das empresas respondentes através do método de Ward, 

pois é de acordo com Maroco (2003, p. 540), o método que “produz clusters mais 

homogêneos e melhor separados dos restantes clusters”, dessa forma usou-se a 

distância euclidiana quadrada como medida de dissemelhança entre os 

respondentes, através do SPSS Statistics (v. 21, IBM SPSS, Chicago, IL). 

Além disso, foi realizada a análise e tabulação das características das 

empresas, com base nas informações repassadas pelos respondentes no cabeçalho 

dos questionários, sendo possível verificar as frequências, percentuais de cada uma 

das características das empresas, sendo elas: ano de estabelecimento da empresa, 

número de colaboradores, porte da empresa; setor de atuação; percentual de capital 

internacional; se a empresa publica relatórios de sustentabilidade; qual é o nível de 

preocupação com sustentabilidade na empresa; e, qual o nível de exigência aos 

critérios de sustentabilidade da empresa (cobrança fornecedores). 

Também foi realizada a análise e tabulação das características pessoais dos 

respondentes, sendo elas: setor no qual a pessoa trabalha; cargo; gênero; formação 

e grau de instrução; idade; quanto tempo trabalha na empresa; e seu nível de 

preocupação com sustentabilidade (pessoal). 
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Para o teste de hipóteses 1, 2 e 3, foram calculados os coeficientes de 

correlação linear de Pearson, que visa saber como se associam duas variáveis, no 

caso específico do teste das hipóteses da presente pesquisa, se buscou verificar se 

havia a correlação positiva entre as capacidades dinâmicas (Absortiva, Adaptativa e 

Inovativa) e ao grau de preocupação com sustentabilidade da organização 

pesquisada.  

Para o teste da hipótese 4, foi realizado a análise da variância (ANOVA) e 

aplicado o teste Tukey com o objetivo de verificar se existem diferenças 

estatisticamente significativas em relação ao porte da empresa para identificar se 

quanto maior o porte da empresa (cliente), maior será o grau de cobrança aos 

fornecedores. 

 

3.3 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS  

 

A presente pesquisa é definida como estudo de caso, sendo que foi 

investigada uma única empresa, considerando a complexidade de todas as suas 

unidades de negócio, visto que, esta empresa detêm 5 indústrias, além de suas 

unidades de apoio. Foram analisadas, portanto, as capacidades dinâmicas e a 

percepção dos clientes quanto ao atendimento dos critérios de sustentabilidade por 

esta organização. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso é uma maneira de 

realizar a pesquisa social empírica, no qual se investiga o fenômeno atual no 

contexto da vida real, em que barreiras entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidas. 

Foram aplicados questionários junto aos clientes, portanto, o procedimento de 

pesquisa foi levantamento ou survey por se adequar ao objetivo de estudo. 

Pinsonneault e Kraemer (1993) vincula a pesquisa survey em relação à 

característica deste estudo, que é a descritiva, na qual busca-se identificar quais 

situações, eventos, atitudes ou opiniões estão manifestos em uma população. O 

levantamento “descreve a distribuição de algum fenômeno na população ou, ainda, 

faz uma comparação entre os subgrupos da população ou, ainda, faz uma 

comparação entre essas distribuições” (FREITAS et al., 2000, p. 106). 

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário fechado 

(Apêndice A), com 26 questões, divididas em 7 blocos conforme variáveis já 

apresentadas, do modelo adaptado de Wang e Ahmed (2007), além da verificação 
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da identificação do dinamismo do ambiente e da verificação da efetividade comercial 

quando a empresa tem ações voltadas a sustentabilidade organizacional, sendo que 

este respondeu utilizando a escala de Likert de 5 pontos (01 Discordo Totalmente a 

05 Concordo Totalmente). 

A escala de Likert (1932) foi desenvolvida por Rensis Likert em um trabalho 

seminal em 1932, no qual ele diminuiu o número de pontos de opções ou escolhas, 

sendo que anteriormente a forma como se mediam as respostas era contínuo, com 

numeração de 0 a 10, ou de 10 a 100 pontos (VIEIRA; DALMORO, 2008). A escala 

de 05 pontos é interessante, visto que, quanto maior for a escala (com mais 

números de pontos), maior será a complexidade na escolha das opções pelos os 

entrevistados (CAMPELL, 1988).  

Destacando que a escala de Likert, de acordo com Cummins e Gullone 

(2000), são confiáveis, válidas e sensíveis. Ao analisar uma questão ou afirmação, a 

pessoa que está respondendo irá processar em sua mente os dados disponíveis e 

as suas respostas dependerão das influências que poderão impactar em suas 

respostas, e este é objetivo desta pesquisa, pois o questionário foi direcionado aos 

clientes, sendo que se buscou a percepção do comprador considerando o 

atendimento aos critérios de sustentabilidade pela empresa objeto deste estudo. 

Como o questionário foi desenvolvido com base no referencial teórico, 

correlacionando as capacidades dinâmicas e sustentabilidade organizacional, foi 

necessário validá-lo, através da opinião de professor especialista e também foi 

encaminhado para a analista da área de gestão ambiental, que hoje coordena a 

gestão da sustentabilidade corporativa dentro da organização pesquisada. E foi no 

momento desta validação que a organização pesquisada solicitou a inclusão da 

questão que busca verificar a efetividade comercial vinculada aos processos de 

sustentabilidade, dessa forma a questão “Caso a Cooperativa * não tenha ações 

voltadas à sustentabilidade organizacional não farei negócios com ela” foi incluída no 

instrumento de pesquisa. Além disso, foram realizados dois pré-testes com clientes. 

O universo da pesquisa, de acordo com Saunders et al. (2007, p. 204) refere-

se ao “conjunto total de casos ou membros do qual se extrai uma amostra”. No caso 

específico poderiam ser considerados todos os stakeholders com os quais a 

organização tem relacionamento, sejam eles: cooperados; clientes; fornecedores; 

colaboradores; entidades interessadas como governo e universidades. 
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No entanto, esta pesquisa focará apenas no grupo de clientes dos 

stakeholders, portanto a população objeto desta pesquisa é composta por todos os 

clientes da empresa foco de estudo de caso, sendo que, sua carteira de clientes 

(contas a receber) é composta por 5.809 clientes (base 2016). Entretanto, como a 

pesquisadora possui tempo, energia e recursos econômicos limitados, não será 

possível trabalhar com todos os clientes da população. Um grupo de indivíduos será 

retirado da população e este grupo denomina-se amostra (LEVIN, 1987).  

Selltiz et al. (1976 apud ALVES, 2015) propõe a definição da amostra em 

termos de sua extensão, seus elementos e seu tempo/recursos: 

(1) Extensão: a amostra foi delimitada pelos clientes da organização foco do 

estudo de caso, considerando as localizadas no território brasileiro, mas 

também as com escritórios internacionais que tomam a decisão de compra 

para o Brasil; 

(2) Elementos: foi buscada a resposta dos questionários das empresas de 

maiores portes e que tem impactos maiores sobre as unidades de negócio, 

clientes que constem no relatório de faturamento com valores acima de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) anuais, atualmente há em torno de 300 

clientes com este elemento de avaliação/classificação; 

(3) Tempo: foram aplicados os questionários nos meses de dezembro de 2016 

e janeiro e fevereiro de 2017, portanto, o estudo tem característica 

transversal. 

Dessa forma, a amostra da pesquisa é classificada como “não probabilística”, 

já que se apoia em um banco de dados pré-existente, ou seja, há um viés de 

seleção não-aleatório (COOPER; SCHINDLER, 2003), no qual houve um esforço 

para que ocorresse a resposta aos questionário pelo maior número de clientes com 

a característica de maior porte. 

Inicialmente o questionário foi disparado por e-mail. A lista base que originou o 

envio por e-mail foi repassada pelo departamento de marketing e comercial da 

organização pesquisada, e continha os contatos de 1.220 clientes. Foi utilizada a 

plataforma de pesquisa on-line SurveyMonkey® para elaboração do questionário e 

envio aos clientes, segregando-os por unidade de negócio: Malte, Farinha, Nutrição 

Animal (Ração), Comercial de Grãos, Óleo e Farelo e Sementes. Após o envio inicial 

retornaram respondidos apenas 47 questionários pelo link do SurveyMonkey®, 

dessa forma a pesquisadora realizou a priorização dos maiores clientes e ligou para 
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cada um dos contatos responsável pela decisão de compra para solicitar a resposta 

do questionário por telefone. Sendo assim, foi possível conseguir um total de 122 

clientes que representam 70,23% do faturamento de 2016 da organização 

pesquisada, que foi de R$ 2,7 bilhões, ou seja, a amostra da pesquisa corresponde 

a R$ 1,9 bilhões do faturamento da organização pesquisada no ano de 2016. 

Dessa forma, a amostra apresenta nível de precisão de 8,5%, com um nível 

de confiança de 95% conforme apresentado na fórmula abaixo de técnica de 

amostragem, sendo considerada a população de 1.220 clientes para os quais se 

tinha o cadastro. 

 

 

Equação 1 - Fórmula Amostragem para determinar nível de confiança e nível de precisão 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Portanto, a amostragem foi a não probabilística, que de acordo com Freitas et 

al. (2000, p. 106), este tipo de amostra “[...] é obtida a partir de algum tipo de critério, 

e nem todos os elementos da população têm a mesma chance de ser selecionados, 

o que torna os resultados não generalizáveis”, mas este tipo de amostra tem a sua 

conveniência quando se quer analisar um grupo específico, que é o caso desta 

pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste tópico são descritos os procedimentos pelos quais se realizaram as 

discussões e análises para que fossem alcançados os resultados do estudo: a) 

caracterização da organização na qual se realizou a pesquisa; b) características dos 

clientes (empresas) questionados sobre as capacidades dinâmicas e o atendimento 

aos critérios de sustentabilidade da organização pesquisada; c) análise descritiva; d) 

análise de cluster. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

A pesquisa foi realizada em uma Cooperativa Agroindustrial localizada no 

interior do estado do Paraná, fundada em 1951 por imigrantes europeus, que vieram 

em busca de uma vida melhor após a segunda guerra mundial e com muita vontade 

de trabalhar e fazer o que eles já sabiam fazer na Europa muito bem, serem 

agricultores, e transformar a região em um celeiro produtor. 

Esta cooperativa tem em seu quadro societário 642 cooperados 

(RELATÓRIO ANUAL, 2016), que cultivam mais de 100 mil hectares na região, com 

uma produção agrícola centrada na rotação de culturas de verão (soja e milho) e 

inverno (cevada e trigo), mas cultivam ainda feijão, canola, aveia branca, triticale, 

batata, cebola, tomate, centeio, além de produção de leite e carne suína.  

O faturamento de seus produtos e serviços no ano de 2015 foi de R$ 2,5 

milhões, e no ano de 2016 foi de R$ 2,7 milhões, obtendo, portanto, um crescimento 

de 10%, mesmo em um ano de crise. A organização também conseguiu aumentar o 

número de colaboradores, gerando emprego e renda para a região com 1.500 

empregos diretos. Tem destaque nacional estando na 16ª colocação entre as 

empresa do setor de Produção Agropecuário da Revista Exame que elabora o 

Ranking “Melhores & Maiores” de 2016, já na Edição do da Revista Valor Econômico 

“Edição Valor 1000” foi classificada na 10ª posição no ranking da agropecuária 

brasileira em 2016. 

A cooperativa tem orgulho por fomentar integralmente sua cadeia produtiva, 

pois mantem uma Fundação de Pesquisa que gera, testa e divulga, todos os anos, 

novas tecnologias. A cooperativa transmite os conhecimentos e acompanha a 

propriedade dos agricultores cooperados, através de uma equipe de engenheiros 
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agrônomos próprios que mantem em sua assistência técnica, e estes dão todo o 

suporte para os cooperados para que haja uma agricultura profissionalizada, com 

alta produtividade e qualidade superior.  

Esse investimento em tecnologia e pesquisa faz inclusive com que a 

produção agrícola destes cooperados seja destaque nacional, com uma produção 

acima de 12 mil quilos de milho por hectare, média esta que é superior à média de 

produtividade dos Estados Unidos, que era considerado o país de referência em 

produtividade deste cereal. 

Toda a produção agrícola dos cooperados é destinada à cooperativa, que 

parte vende no mercado interno, e parte exporta. As vendas ocorrem após os 

cereais serem beneficiados em uma de suas 3 unidades de beneficiamento e 

armazenagem. A cooperativa destaca-se por investir ano após ano na ampliação de 

sua capacidade de armazenagem, sendo que no ano de 2016 inaugurou o maior silo 

graneleiro do Brasil, segundo a CONAB. Este investimento em armazenagem é 

importante para que os cooperados possam realizar a venda de seus produtos no 

melhor momento, com o melhor preço, obtendo assim maior rentabilidade, não 

ficando suscetíveis as variações de preço de mercado. 

Além de que, a armazenagem própria propicia a segregação de diferentes 

cultivares, com características e qualidades diferentes, às quais são importantes 

para a produção posterior nas indústrias, pois determinado cliente demandará 

determinado produto que deverá ser produzido com determinado cereal com 

características específicas, por isso a importância da rastreabilidade e segregação. 

Após a recepção, beneficiamento e armazenagem os cereais são 

industrializados em 5 indústrias, que integram a cadeia produtiva entre o cooperado 

e o atendimento aos clientes. A soja é industrializada em uma fábrica de 

esmagamento, que produz óleo degomado e farelo de soja, os quais são destinados 

aos clientes do mercado interno e também são exportados para vários países. 

O milho é industrializado em uma indústria de processamento que produz grits 

e flakes de milho destinados a indústria de alimentação humana e animal, além de 

cervejarias de todo o Brasil. A cevada é industrializada na maltaria que produz 25% 

de todo o malte consumido no Brasil na produção de cerveja brasileira, além de 

exportar para alguns países da América Latina, sendo que a Maltaria é a maior 

planta industrial da América Latina e tem a capacidade de industrializar 350 mil 

toneladas de cevada no ano. 
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O trigo é processado no moinho de trigo que fornece farinha principalmente 

para clientes que produzem biscoitos, além de massas, panificação e nutrição 

infantil, a qual exige um processo de alta qualidade e com produtos rastreados. Os 

subprodutos das indústrias são destinados a uma fábrica de ração que industrializa 

e fornece rações animais para toda a região sul, além do estado de São Paulo, 

através de 150 fórmulas de rações, concentrados e suplementos, com um vasto 

portfólio com amplas e completas linhas de produtos farelados, peletizados e 

triturados. 

A cooperativa ainda realiza o processamento e beneficiamento de sementes, 

o qual é realizado com um rígido padrão de qualidade dos seus produtos o que 

possibilita mais uma vez o controle da cadeia produtiva com rastreabilidade da 

produção de seus cooperados. A multiplicação das sementes de soja, trigo, cevada e 

aveia é realizada tanto por cooperados quanto em áreas de fomento, respeitando os 

parâmetros legais e técnicos, além de presar pela qualidade. 

Os produtos da cooperativa têm a qualidade atestada por análises realizadas 

pelo Laboratório Central da cooperativa. Já a captação de água para seus parques 

industriais ocorre de maneira sustentável e com posterior tratamento de efluentes 

que devolve a água aos rios em qualidade superior a captada. A preocupação com o 

ar e a instalação de sistema de tratamento de gases é outro item prioritário para a 

cooperativa, que busca sempre busca reduzir seus impactos na comunidade na qual 

está inserida. 

A cooperativa ainda conta com matriz energética própria, através de área de 

reflorestamento de mais de 4.500 hectares, que fornece parte do consumo de lenha 

e cavaco para as unidades de beneficiamento e indústrias da cooperativa. A 

cooperativa fez um investimento de grande porte voltado à produção própria de 

energia elétrica, através de geração oriunda de fonte renovável de uma usina 

hidrelétrica com capacidade instalada de 37,042 MW, construída em um rio da 

região, próximo aos parques industriais, e que fornece energia na modalidade de 

autoprodução, propiciando um custo competitivo e garantia de fornecimento de 

energia elétrica para seus parques industriais.  

Diante do seu compromisso com o futuro, a cooperativa investe ainda em 

educação, na preservação da cultura e na saúde e bem-estar de toda a comunidade, 

investindo em um colégio, em uma fundação cultural e em um hospital e farmácia, 

além de fomentar o trabalho voluntário entre seus colaboradores com a doação de 
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alimentos, agasalhos, doações de sangue e destinar todos os anos recursos a 

entidades beneficentes da região. 

A cooperativa emprega mais de 1.500 pessoas na região, sendo 1.258 

colaboradores, 30 estagiários, 57 colaboradores com necessidades especiais e 337 

prestadores de serviços terceirizados (RELATÓRIO ANUAL, 2016). Já na área de 

pesquisa a cooperativa emprega 33 pessoas que se dedicam exclusivamente a 

busca de inovações e melhoria nos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa 

aos seus cooperados e clientes, considerando a preocupação em desenvolver a 

cadeia produtiva do campo até os clientes. 

A estrutura de governança da cooperativa segue, em seu estatuto, o que rege 

a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, na qual o órgão supremo da sociedade 

cooperativa é a Assembleia Geral, podendo ser ordinária (AGO) ou extraordinária 

(AGE), a qual tem “poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da 

sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, 

e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes” 

(BRASIL, 1971). Dessa forma, na AGO ou AGE cada um dos cooperados tem direito 

a um voto, o que faz com que haja uma democracia em relação as decisões na 

cooperativa. 

A cooperativa é administrada por um Conselho de Administração composto 

por 9 (nove) membros, todos cooperados e eleitos pela Assembleia Geral Ordinária  

para um mandato de 3 (três) anos, constituído de uma Diretoria Executiva integrada 

por 4 (quatro) diretores e 5 (cinco) membros vogais. A Diretoria Executiva é 

integrada pelo diretor presidente, vice-presidente, secretário e financeiro. Ao fim de 

cada mandato, ou seja, a cada 3 anos, é obrigatória a renovação de 1/3 (um terço) 

dos membros do Conselho de Administração, sendo obrigatória a substituição de, no 

mínimo, um membro da Diretoria Executiva (ESTATUTO SOCIAL, 2016). 

A administração da cooperativa é fiscalizada, assídua e minuciosamente, por 

um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, 

todos cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, sendo 

permitida a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes (ESTATUTO SOCIAL, 

2016). Nota-se, portanto, nesta cooperativa um elevado grau de profissionalismo na 

gestão e no acompanhamento dos cooperados.  

Além disso, o organograma da cooperativa está estruturado em 10 (dez) 

gerências separadas por unidades de negócio com o objetivo no atendimento de 
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resultados individuais, alicerçadas principalmente no atendimento a diversos 

segmentos de clientes, através de parcerias de fornecimento de longo prazo, com 

garantia de qualidade diferenciada. 

 

Figura 8 - Organograma da organização 
Fonte: Cooperativa, 2017. 

 

Em seu estatuto social, em seu art. 2º, a cooperativa deixa claro seu objetivo 

social, “a cooperativa tem por objetivo fomentar e proteger os interesses econômicos 

de seus cooperados, buscando lhes proporcionar o bem estar social, por meio de 

auxílios mútuos e no interesse da prosperidade comum” (ESTATUTO SOCIAL, 

2016). Dessa forma, pode-se observar que a existência da cooperativa vai muito 

além do resultado econômico para estas famílias que compõem o quadro societário 

da cooperativa, mas sim tem um impacto social para toda a região na qual atua. 

Quando se trata da preocupação com sustentabilidade, a cooperativa está 

alicerçada no tripé apresentado por Elkington (1997), voltado ao desenvolvimento 

econômico, social e com a preservação do meio ambiente, conforme apresentado no 

capítulo 1 do seu Relatório Anual (2016). 

 

Os conceitos de cooperativismo e de sustentabilidade se entrelaçam em 
diversos momentos, de modo que o próprio planejamento estratégico da 
cooperativa converge para alcançar resultados e uma estrutura sustentável. 
Os fatores econômico, social e ambiental são prioridades nesse triângulo 
equilátero focado no crescimento e desenvolvimento do cooperado, dos 
colaboradores e da comunidade, respeitando-se todos os meios para 
alcançá-lo (RELATÓRIO ANUAL, 2016). 

 

Dessa forma, ano após ano esta cooperativa desenvolve projetos com foco na 
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integração e reconhecimento das pessoas, além de manter programas voltados à 

saúde, segurança e meio ambiente, como o programa de segurança denominado 

“De Olho” que tem como objetivo envolver as lideranças e toda a organização na 

redução do número de acidentes de trabalho, até chegar ao ano de 2018 com o 

atingimento da meta desafiadora de não ter um acidente sequer, ou seja, meta zero 

de acidentes, preservando assim, a saúde e segurança de todos os colaboradores. 

A agricultura sustentável é outra preocupação da cooperativa, que desenvolve 

junto aos seus agricultores cooperados o Programa de Gestão Ambiental 

denominado “PACR”, visando a perenidade dos negócios dos cooperados em toda a 

cadeia produtiva. Inclusive no ano de 2016, um cooperado da cooperativa, que é 

participante do programa PACR, recebeu o prêmio “Fazenda Sustentável” da Revista 

Globo Rural, prêmio esse que comprova e reconhece nacionalmente a preocupação 

e destaque desta cooperativa neste quesito. 

No ano de 2015 promoveu o primeiro Rally de Conservação do Solo e da 

Água, que contou com 102 participantes, cujo objetivo era realizar tarefas de 

difundiam boas práticas de conservação do solo e da água. A segunda edição do 

Rally de Conservação do Solo e da Água ocorreu em 2016 com a participação de 42 

veículos, que percorreram 190 quilômetros intercalando provas que remetiam à 

conservação do solo e da água, que são dois dos principais insumos naturais do 

agronegócio. 

A cooperativa também foi uma das lideres na criação do comitê brasileiro da 

SAI Plataform, que é uma iniciativa global de cadeia de valor para a agricultura 

sustentável, da qual a cooperativa é membro desde 2015. A SAI Platform, que na 

tradução literal significa Plataforma de Iniciativas de Agricultura Sustentável, é uma 

entidade internacional criada em 2002 pela indústria de alimentos para apoiar 

ativamente o desenvolvimento e a comunicação em todo o mundo sobre a 

agricultura sustentável, envolvendo as diferentes partes interessadas da cadeia 

alimentar.  

A SAI Plataform sendo uma organização sem fins lucrativos facilita a partilha, 

a nível pré-competitivo, de conhecimento e de iniciativas para apoiar o 

desenvolvimento e a implementação de práticas agrícolas sustentáveis envolvendo 

as diferentes partes interessadas da cadeia alimentar. Sobre a Plataforma SAI o 

Gerente Agrícola falou: 
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Ao nos associarmos na SAI, decidimos seguir este caminho, fazer parte 
significa mostrar para o cliente qual o nosso posicionamento com relação à 
sustentabilidade, pois fazer parte de um sistema reconhecido demonstrará 
que esta é a nossa linha de atuação (E1). 
 

A SAI Platform apoia práticas agrícolas e sistemas de produção agrícola que 

preservam a disponibilidade futura de recursos atuais e melhoram a sua eficiência, 

para a satisfação ótima de requisitos ambientais, econômicas e sociais da sociedade 

(SAI, 2016). 

 

 
Figura 9 - Princípios e Práticas da Agricultura Sustentável 
Fonte: SAI Platform (2016) 

  

O planejamento estratégico desta cooperativa também dá destaque a questão 

da sustentabilidade, sendo que o propósito estratégico atual, para o ciclo de 2014 

até 2018, é o acrônimo “SER” (Sustentabilidade, Ebitda, Rentabilidade), sendo que a 

Sustentabilidade tem a meta de zero acidentes de trabalho com afastamento, o 

Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 350 

milhões e rentabilidade do cooperado 5% superior à inflação até 2018.  

Este ciclo do planejamento estratégico foi elaborado tendo como 

direcionadores estratégicos sua missão, visão e valores, já definidos anteriormente. 

Sua visão é definida como “Ser referência nacional de produção agroindustrial e 

gestão cooperativista”. Já sua missão está descrita da seguinte forma: 

 
Desenvolver, produzir e comercializar produtos agroindustriais e serviços 
agregando valor com tecnologia adequada e qualidade superior, visando a 
satisfação dos clientes, respeitando o indivíduo, os princípios do 
cooperativismo e o meio ambiente (RELATÓRIO ANUAL, 2016). 
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Já seus valores que são os norteadores para fazer com que a cooperativa vá 

de sua missão até alcançar sua visão, são os seguintes: Ética; Inovação; Qualidade; 

Respeito; Humildade; Comprometimento; e, Tradição. O mapa estratégico que pode 

ser observado na Figura 10, que demonstra o desdobramento da estratégia nos 

pilares: pessoas; cooperado; cliente; produto; e expansão. Sendo que a produção 

sustentável encontra destaque no pilar produto com a produção sustentável, além da 

preservação da saúde de vida do colaborador no pilar pessoas com a diretriz de 

meta de acidente 0 (zero) e o relacionamento com a comunidade no pilar cooperado, 

voltado ao sociocultural. 

 
Figura 10 - Mapa Estratégico da organização 
Fonte: Cooperativa, 2016 

 

Como pode ser observado, a cooperativa busca estruturar o desenvolvimento 

de seus negócios de forma sustentável, remetendo ao modelo de Azapagic (2003), 

com o objetivo na perenidade de longo prazo, e buscando que este pensamento se 

dissemine por todos os níveis da organização, para que a sustentabilidade se torne 

uma prática corporativa. 

Observa-se, que o tema Sustentabilidade está presente nos documentos da 

organização, em seu site e informativos. Contudo, foi no ano de 2015 que a 

organização sentiu a necessidade de estruturar, através da sistematização a 
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comprovação das ações realizadas voltadas à sustentabilidade. Quando 

questionado sobre como vê a sustentabilidade dentro da organização o Diretor 

Presidente relatou: 

 

A sustentabilidade é uma necessidade, primeiramente está relacionada à 
nossa missão, ao nosso modo de trabalhar, inclusive está intrínseco no 
nosso slogan: “AMOR PELO TRABALHO E COMPROMISSO COM O 
FUTURO”. Mas há hoje, muito mais, uma demanda de mercado, na qual 
nossos clientes exigem a comprovação ou o trabalho de uma forma mais 
sustentável. A sustentabilidade para a organização pode ser uma vantagem 
competitiva, pois estamos presentes em todos os processos da cadeia 
produtiva, o que precisamos é ordenar, documentar e sistematizar para que 
a cadeia completa trabalhe de forma sustentável, com a preocupação com o 
meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, observância às leis, 
rentabilizando o cooperado. Mas ainda não estamos prontos, não podemos 
dizer que está pronto, no entanto, vejo que temos já presente o que se 
requer nos princípios de sustentabilidade (E2). 
 

Conforme observado na fala do diretor presidente, a cooperativa estrutura 

suas atividades em busca da melhoria contínua, não se acomodando com seu status 

atual, podendo ser identificado que se encontra atualmente no estágio 4 do modelo 

de Azapagic (2003), sendo que este modelo tem os seguintes estágios: (1) 

desenvolvimento de políticas; (2) planejamento; (3) implementação; (4) 

comunicação; e (5) revisão e ação corretiva. 

No ano de 2015 a cooperativa, mapeou junto aos seus stakeholders quais 

seriam os indicadores mais materiais, ou seja, os temas considerados mais 

relevantes relacionados à sustentabilidade organizacional, vinculados a metodologia 

dos indicadores ETHOS para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, das Diretrizes 

de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI) e EcoVadis Sustainable 

Supply Management. Os stakeholders pesquisados neste mapeamento realizado, 

foram: 
 

Quadro 4: Stakeholders pesquisados para elaborar a matriz de materialidade de sustentabilidade 
organizacional 

Público Total 
Academia (Universidades) 1 
Associações e ONGs 4 
Clientes e Consumidores 9 
Colaboradores da Cooperativa (inclui 
Conselheiros/Diretores) 111 

Comunidade e Entidades Interessadas 13 
Cooperados 23 
Empresas do mesmo segmento 2 
Fornecedores 5 
Governo e Órgãos Públicos 6 

Total Geral 174 
Fonte: Cooperativa, 2015. 
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E a lista dos temas pesquisados junto as estes stakeholders foi: (1) 

Governança da organização; (2) Promoção da sustentabilidade social, econômica e 

ambiental na agricultura e pecuária; (3) Gestão dos fornecedores (não considera 

cooperados como fornecedores nesta questão); (4) Compromisso com o 

Desenvolvimento Profissional; (5) Saúde e Segurança no Trabalho; (6) Clima 

Organizacional; (7) Relacionamento com clientes e consumidores; (8) Engajamento 

da comunidade local; (9) Engajamento de fornecedores; (10) Direitos humanos - 

trabalho forçado e/ou infantil; (11) Mudanças climáticas; (12) Emissões atmosféricas; 

(13) Prevenção da poluição; (14) Uso Sustentável de Recursos: Água; (15) Uso 

Sustentável de Recursos: Energia; (16) Proteção da biodiversidade e habitats 

naturais; e (17) Gestão de resíduos sólidos.  

Após a aplicação dos questionários junto aos stakeholders, a soma das 

respostas de cada tema (atribuídos os respectivos pesos de um a cinco), resultou no 

ranking ordenado do mais importante para o menos importante (Matriz de 

Materialidade), a qual pode ser observada na Figura 11, que demonstra que os 

indicadores mais materiais para os stakeholders externos e internos pesquisados 

foram: a) Saúde e Segurança no Trabalho; b) Promoção da sustentabilidade social, 

econômica e ambiental na agricultura e pecuária. Quando se trata de stakeholders 

externos ainda houve uma preocupação maior com: c) Relacionamento com clientes 

e consumidores; e d) Direitos humanos - trabalho forçado e/ou infantil. E quando se 

trata de stakeholders internos a priorização elencou: e) Compromisso com o 

Desenvolvimento Profissional; f) Governança da organização; g) Uso Sustentável de 

Recursos: Energia; h) Uso Sustentável de Recursos: Água. 

A matriz de materialidade, apresentada na Figura 11, auxiliou a cooperativa no 

direcionamento de projetos e ações, visto que foi priorizado quais eram os itens mais 

importantes (materiais) para o público de relacionamento, que são os stakeholders, 

dessa forma é possível identificar que a cooperativa estava cumprindo a etapa 3 do 

modelo de Azapagic (2003), que é a fase de implementação, pois foram realizados 

os seguintes itens desta etapa: identificação das ações prioritárias; alinhado os 

negócios e as prioridades relacionadas à sustentabilidade organizacional; 

identificado os projetos específicos; identificadas as ferramentas apropriadas para 

serem utilizadas; foi realizada a medição e monitoramento; realizados treinamento, 

com o objetivo de sensibilizar e motivar toda a organização; visando superar as 

barreiras para que a sustentabilidade estivesse institucionalizada em toda a 
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cooperativa. 

 

 

 
Figura 11 - Matriz de Materialidade 
Fonte: Cooperativa, 2015. 

 

Portanto, tendo cumprido a etapa 3 do modelo de Azapagic (2003), a 

cooperativa encontra-se na etapa 4, que é fase de comunicação tanto interna, que 

contempla seus colaboradores e cooperados, como externa através de relatórios de 
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sustentabilidade, visto que no relatório anual do ano de 2016, o tema de 

sustentabilidade teve destaque e uma abrangência maior que nos relatórios anuais 

anteriores. 

Na sequência, após ter sido apresentada a caracterização da organização 

pesquisada, seu sistema de gestão e governança, sua abordagem estratégica 

quanto à preocupação relacionada ao tema de sustentabilidade organizacional e seu 

status atual no modelo Azapagic (2003), com a aplicação de entrevistas junto às 

lideranças da cooperativa, que forneceram seus discursos para que fosse possível 

realizar a triangulação dos dados com os materiais publicados, como os relatórios 

anuais, informativos, site. Na sequência, são apresentadas as análises quantitativas 

e os resultados da pesquisa, sendo que se inicia pelas características dos 

respondentes do questionário. 

 
4.2 CARACTERISTICAS DOS RESPONDENTES DO QUESTIONÁRIO 

 

Apresentam-se as características dos 122 respondentes do questionário 

disparado para os clientes, incluindo questões das empresas e também pessoais 

dos respondentes. As características das empresas nas quais os respondentes 

trabalham, contemplam: ano de estabelecimento, número de colaboradores, porte da 

empresa; setor de atuação; percentual de capital internacional; se a empresa publica 

relatórios de sustentabilidade; qual é o nível de preocupação com sustentabilidade 

na empresa; e, qual o nível de exigência aos critérios de sustentabilidade da 

empresa (cobrança fornecedores). 

 
Tabela 1 - Variável tempo de fundação (estabelecimento) das empresas 

Tempo de Fundação Frequência Porcentual 

Empresas de até 1 ano 4 3,28% 

Empresas acima de 1 ano até 5 anos 29 23,77% 

Empresas acima de 5 anos até 10 anos 13 10,66% 

Empresas acima de 10 anos até 20 anos 22 18,03% 

Empresas acima de 20 anos até 30 anos 16 13,11% 

Empresas acima de 30 anos até 40 anos 7 5,74% 

Empresas acima de 40 anos até 50 anos 7 5,74% 

Empresas acima de 50 anos até 60 anos 7 5,74% 

Empresas acima de 60 anos até 70 anos 10 8,20% 

Empresas acima de 70 anos 7 5,74% 

Total 122 100,00% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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A maior faixa de tempo de fundação (estabelecimento da empresa) está entre 

1 e 5 anos de fundação, se somadas a década de 1 até 10 anos de fundação tem-se 

a frequência acumulada de 37,70% da amostra. As empresas dos respondentes têm 

em média 27,6 anos de fundação, o que representa que as empresas em sua 

maioria são maduras e estruturadas, visto que, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Planejamento e Tributação (IBPT, 2012), a idade média dos empreendimentos 

brasileiros é de 8,7 anos. Ainda de acordo com o IBPT (2012) o Índice de 

Mortalidade das Empresas Brasileiras vem caindo a cada década, mas 15,41% dos 

empreendimentos ainda morre no primeiro ano de vida, já entre um e cinco anos de 

vida, 41,86% dos empreendimentos desaparece e até 14 anos de vida mais de 75% 

das empresas encerram suas atividades. Fato este que diverge da amostragem 

sendo que 62,3% das empresas têm acima de 10 anos de fundação, o que dá a 

entender que a maior parte das empresas dos respondentes já está a mais de uma 

década no mercado, solidificando a possibilidade de parcerias de longo prazo, 

estratégia adotada pela organização pesquisada, sendo que a mesma busca sempre 

manter contratos de longo prazo com seus clientes e parceiros. 

 

 

Figura 12 - Gráfico com variável: Número de Colaboradores. 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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Considerando a variável que contempla o número de colaboradores, 44 das 

empresas pesquisadas tem de 1 a 19 colaborares, já na faixa de 20 a 99 

colaboradores 29 empresas encontram-se nesta faixa, 19 são as empresas que 

empregam mais de 1.500 colaboradores e têm, portanto, uma frequência de 15,57%. 

 

 

Figura 13 - Gráfico com variável: Porte da Empresa 
Fonte: Resultados da Pesquisa, 2017. 

 

Quando se trata do porte da empresa, 48 delas se classificaram como micro 

ou pequena empresa, 44 como médias empresas e 30 como grandes empresas. 

Destaca-se que esta classificação ficou a critério do respondente da pesquisa, não 

estando a questão atrelada ao número de empregados ou faixa de faturamento da 

empresa, mas sim a percepção do respondente em avaliar se a empresa na qual 

trabalha é de micro ou pequeno porte, médio porte ou grande porte. 

 
Tabela 2 - Variável segmento no qual a empresa tem seus produtos 

Segmento Frequência Porcentual 

Bebidas 50 26,18% 

Alimentação Humana 37 19,37% 

Nutrição Animal (Rações para Animais) 39 20,42% 

Sementes 11 5,76% 

Commodities 16 8,38% 

Outro (especifique) 38 19,90% 

Total 191 100,00% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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Para questionar o segmento no qual a empresa trabalha, foram colocados 

itens opcionais com base nas unidades de negócio da organização pesquisada, 

sendo: Bebibas (Maltaria); Alimentação Humana (Moinho de Trigo e Esmagadora de 

Soja); Nutrição Animal (Fábrica de Rações e Esmagadora de Soja); Sementes; 

Commodities (comercial de grãos); e Outro, no qual o respondente poderia colocar 

todos os outros segmentos nos quais a sua empresa atua. 

A variável “segmento no qual a empresa trabalha”, estava aberta para que os 

respondentes marcassem mais de uma opção, já que uma mesma empresa pode 

atuar em diversos segmentos, fato que se confirmou, já que apenas 70 empresas 

das 118 questionadas afirmaram fazer parte apenas de um segmento, ou seja, 

57,38% e, portanto, 52 empresas trabalham em mais de um segmento, equivalendo 

a 42,62%. Destaca-se, que 36 empresas marcaram a opção “Outro” especificando 

os mais diversos tipos de segmentos, como por exemplo: defensivos (21%); insumos 

(18%); fertilizantes (13%); agropecuária (10,5%). Além de biocombustíveis, logística, 

materiais de construção, lojas de peças e confecções. 

Quando questionados sobre a participação de capital internacional, apenas 12 

empresas afirmaram serem multinacionais ou terem capital aberto ou ainda um 

percentual de capital internacional, portanto, 9,84% da amostra analisada. Dessa 

forma, a grande maioria das empresas questionadas, ou seja, 90,16% da amostra 

de empresas são pertencentes a investidores brasileiros. 

 
Tabela 3 - Variáveis: Publicação relatórios de sustentabilidade; Nível de preocupação da empresa 
com sustentabilidade; Nível de exigência aos critérios de sustentabilidade (cobrança de fornecedores) 

Variável Tipo Frequência Porcentual 

Publica Relatórios de 
Sustentabilidade 

Sim 18 14,75% 

Não 104 85,25% 

Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade da 

Empresa 

Baixo 11 9,02% 

Médio 61 50,00% 

Alto 50 40,98% 

Nível atual de exigência 
aos critérios de 
sustentabilidade 

(cobrança fornecedores) 

Baixo 44 36,07% 

Médio 54 44,26% 

Alto 24 19,67% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Quando questionados se as empresas, nas quais trabalham, publicam 

relatórios de sustentabilidade apenas 18 respondentes afirmaram que sim. Se 

correlacionar com a variável capital internacional, das 12 empresas que afirmaram 
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terem investimentos estrangeiros ou serem de capital aberto, apenas 7 destas 

afirmaram publicar relatórios de sustentabilidade, fato este que corrobora com outros 

estudos (CASTRO; SIQUEIRA; MACEDO, 2009; MORAIS et al., 2015) que 

demonstram que as empresas brasileiras, por não terem a obrigatoriedade de 

publicar relatórios de sustentabilidade, não o fazem. Sendo que, os balanços sociais 

ou relatórios de sustentabilidade podem ser utilizados pelas organizações para 

comunicar de forma consistente e confiável, para os diversos stakeholders, o seu 

envolvimento no campo da responsabilidade socioambiental (PINTO; RIBEIRO, 

2004; RICO, 2004; CASTRO; SIQUEIRA; MACEDO, 2009). 

Os respondentes afirmaram que o nível de preocupação com o tema 

sustentabilidade de suas empresas encontra-se em sua maioria entre “Médio” e 

“Alto”, sendo que 50,00% classificam esta preocupação como “Médio” e 40,98% 

como “Alto”, fato este que também confirma outros estudos (ARAÚJO, 2006; 

BOLZAN; HERRERA, 2012) que afirmam que a reflexão sobre o tema de 

sustentabilidade vem crescendo e difundindo-se pela sociedade, mas que este fato 

deverá estar acompanhado de demonstrações efetivas de ações através de 

publicação de indicadores para que a sociedade e os stakeholders possam 

acompanhar. 

Já quando questionados sobre o nível de cobrança dos fornecedores aos 

critérios de sustentabilidade, houve um número maior de respondentes (36,07%) que 

classificou como “Baixo”, a classificação como “Médio” ficou em 44,26% e 19,67% 

classificaram como um nível de cobrança “Alto”. Aqui encontramos um fato 

relevante, visto que mesmo as organizações tendo um grau de “Médio” a “Alto” de 

preocupação com o tema de sustentabilidade, muitas vezes não repassam esta 

preocupação através do maior nível de cobrança e exigência aos critérios de 

sustentabilidade aos seus fornecedores, que são o elo anterior de sua cadeia 

produtiva. 

Correlacionando as variáveis sobre a publicação de relatórios de 

sustentabilidade e nível de cobrança de fornecedores quanto aos critérios de 

sustentabilidade, foi possível observar que para as 18 empresas que afirmaram 

publicar relatórios de sustentabilidade o nível de cobrança dos critérios de 

sustentabilidade para fornecedores é “Alto” para 13 das empresas, ou seja, para 

72,22% delas, e “Médio” para 5 empresas, ou seja, 27,78%. Não constando em 

nenhuma das 18 empresas que afirmaram publicar relatórios de sustentabilidade o 
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nível de cobrança dos critérios de sustentabilidade para fornecedores “Baixo”. Isso 

pode ser explicado por estas organizações que publicam relatórios seguirem as 

instruções da Global Reporting Initiative (GRI) ou da EcoVadis Sustainable Supply 

Management, que, na busca por gerar relatórios de sustentabilidade mais completos, 

consistentes, confiáveis, são padronizados internacionalmente através de diretrizes, 

entre elas a compreensão e controle da sua cadeia de fornecimento (GRI, 2015). 

Estas foram as características das empresas nas quais os respondentes dos 

questionários trabalham, já as características pessoais das pessoas que 

responderam pelas empresas abrangem: setor no qual a pessoa trabalha; cargo; 

gênero; formação e grau de instrução; idade; quanto tempo trabalha na empresa; e 

seu nível de preocupação com sustentabilidade (pessoal). 

 
Tabela 4 - Variáveis: Setor do respondente e Cargo do respondente 

Variável Tipo Frequência Porcentual 

Setor de trabalho do 
respondente 

Compras 56 45,90% 
Gestão, Diretoria e 
Superintendência 15 12,30% 

Administrativo 13 10,66% 

Produção 11 9,02% 

Proprietário 15 12,30% 

Comercial 12 9,84% 

Cargo dos respondentes 

Gerente 31 25,41% 

Proprietário 26 21,31% 

Comprador 25 20,49% 

Diretor 9 7,38% 

Coordenador 7 5,74% 

Supervisor 3 2,46% 

Analista 5 4,10% 

Administrador 2 1,64% 

Auxiliar 2 1,64% 

Assistente 2 1,64% 

Eng. Agrônomo 2 1,64% 

Outros 8 6,56% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 
Os questionários foram disparados para os clientes com base no banco de 

dados do departamento de marketing e departamentos comerciais das unidades de 

negócio da organização pesquisada, conforme organograma da organização já 

apresentado, e buscou questionar a visão do responsável pela compra dos produtos 

da organização pesquisada, ou seja, aquela pessoa que poderia informar 
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claramente como vê a cooperativa e se sua decisão e compra é influenciada ou não 

pelos critérios de sustentabilidade. 

Pode-se observar na tabela 4, que os setores nos quais os respondentes 

mais se encontram é o de Compras (45,90%), os demais setores: Gestão, Diretoria 

e Superintendência; Administrativo; Produção; Comercial; e dos que identificaram 

como Proprietários, estão distribuídos uniformemente na faixa de 9% a 12%. Isto 

porque, em empresas de menores portes o próprio responsável pela produção ou 

mesmo o proprietário é a pessoa responsável pela compra dos insumos. 

Os cargos dos respondentes apresentam uma variedade grande de 

respostas, estando as maiores concentrações nos cargos de Gerente (25,41%), 

Proprietário (21,31%) e Comprador (20,49%), nos demais cargos há uma variedade 

que vai desde a função de Diretor até a de Auxiliar Administrativo, e também de 

características técnicas, como é caso de Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, 

Engenheiro de Produção e Mestre Cervejeiro. 

Na tabela 5 podem ser observadas as informações pessoais dos 

respondentes, quanto ao gênero, grau de instrução e formação. Sendo que foi 

observado que a grande maioria dos respondentes é do sexo masculino 88,52%, 

sendo que apenas 11,48% dos respondentes eram mulheres. Quando se trata da 

idade dos respondentes a maior distribuição ficou entre 26 a 35 anos com uma 

frequência de 36,07%, e entre 36 a 45 anos, com uma frequência de 35,25%, um 

detalhe interessante sobre a faixa de idade de 60 anos ou mais, é que destas 4 

pessoas, 3 delas são funcionários e trabalham a mais de 15 anos na mesma 

organização e 1 (uma) delas é proprietário da empresa que fundou a menos de 10 

anos. 

 
Tabela 5 - Variáveis: Gênero e Idade 

Variável Tipo Frequência Porcentual 

Gênero 
Feminino 14 11,48% 

Masculino 108 88,52% 

Idade 

de 16 a 25 anos 6 4,92% 

de 26 a 35 anos 44 36,07% 

de 36 a 45 anos 43 35,25% 

de 46 a 60 anos 25 20,49% 

acima de 60 anos 4 3,28% 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Já a tabela 6, trata do grau de instrução dos respondentes, sendo que apenas 
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1 deles tinha somente o ensino fundamental, já com o Ensino Médio estão 19,67% 

dos respondentes, a maioria tem graduação (38,52%) ou pós-graduação (37,70%), e  

apenas 3,28% dos respondentes tinham o título de mestre e nenhum dos 

respondentes tinha a titulação de doutorado. 

Dos 97 respondentes que afirmaram ter graduação, pós-graduação ou 

mestrado, suas formações são diversas, mas há uma expressiva maioria no curso 

de Administração, com 43,30% de frequência, vindo na sequência a formação de 

Engenharia Agronômica com 12,37% de ocorrência, seguidas de Engenharia Civil e 

Ciências Contábeis, ambas com 6,19% de frequência, e posteriormente Medicina 

Veterinária e Química, as duas com 5,15% de ocorrência. 

 
Tabela 6 - Variáveis: Grau de instrução e Formação 

Variável Tipo Frequência Porcentual 

Grau de Instrução 

Fundamental 1 0,82% 

Médio 24 19,67% 

Graduação 47 38,52% 

Pós-Graduação (especialização) 46 37,70% 

Mestrado 4 3,28% 

Doutorado 0 0,00% 

Formação 

Administração 42 43,30% 

Ciências Contábeis 6 6,19% 

Direito 3 3,09% 

Economia 2 2,06% 

Engenharia Agronômica 12 12,37% 

Engenharia Civil 6 6,19% 

Engenharia de Alimentos 3 3,09% 

Engenharia de Produção 2 2,06% 

Marketing 2 2,06% 

Medicina Veterinária 5 5,15% 

Química 5 5,15% 

Zootecnia 2 2,06% 

Outros 7 7,22% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Na tabela 7 podem ser observadas as informações pessoais dos 

respondentes relacionadas há quanto tempo trabalha na empresa, além de seu nível 

pessoal de preocupação com o tema de sustentabilidade. Sendo que, a distribuição 

de quanto tempo a pessoa trabalha na empresa teve uma distribuição homogênea 

entre as faixas, demonstrando uma maior ocorrência de respostas na faixa entre 1 a 

3 anos com 22,95%, seguida da faixa acima de 15 anos com 20,49%. 
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Tabela 7 - Variáveis: Quanto tempo trabalha na empresa e Nível de preocupação com o tema 
sustentabilidade (pessoal) 

Variável Tipo Frequência Porcentual 

Quanto tempo trabalha na 
empresa 

menos de 1 ano 5 4,10% 

a partir de 1 ano até 3 anos 28 22,95% 

a partir de 3 anos até 5 anos 18 14,75% 

a partir de 5 anos até 10 anos 24 19,67% 

a partir de 10 anos até 15 anos 22 18,03% 

acima de 15 anos 25 20,49% 

Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade - Pessoal 

Baixo 5 4,10% 

Médio 49 40,16% 

Alto 68 55,74% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

A questão do nível de preocupação com sustentabilidade a nível pessoal, ou 

seja, qual era o nível de preocupação com sustentabilidade da pessoa (indivíduo) 

que estava respondendo ao questionário, foi elaborada para analisar se o 

respondente poderia ter um nível diferente de preocupação com sustentabilidade da 

empresa na qual trabalha, as respostas dos pesquisados pode ser observada na 

tabela 8. 

 

Tabela 8 - Variáveis: Nível de preocupação com sustentabilidade da empresa e Nível de preocupação 
com sustentabilidade pessoal 

Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade da 

Empresa 

Baixo 11 9,02% 

Médio 61 50,00% 

Alto 50 40,98% 

Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade –  

Pessoal 

Baixo 5 4,10% 

Médio 49 40,16% 

Alto 68 55,74% 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

A diferença entre os níveis de preocupação com sustentabilidade da empresa 

e pessoal confirmou-se, e pode ser observada na tabela 8, sendo que se comparado 

ao nível de preocupação com sustentabilidade das empresas o nível pessoal ficou 

superior, ficando com a maior ocorrência no nível “Alto” em 54,92%, enquanto o 

nível de preocupação com sustentabilidade das empresas apresentou maior 

ocorrência no nível “Médio” com 50,00%, conforme pode ser observado na 

comparação da tabela 6, que foi extraída da tabela 3 e tabela 7, nas quais haviam as 

análises do nível de preocupação com sustentabilidade das empresas e nível de 

preocupação com sustentabilidade pessoal, respectivamente. 
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A apresentação das características dos respondentes dos questionários foi 

relevante por apresentar o perfil dos principais clientes da organização pesquisada, 

pois buscou-se principalmente coletar as informações junto aos clientes com maior 

relevância no faturamento da organização, mas sem descuidar dos fatores 

estatísticos da coleta na pesquisa. 

 
4.3 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Com a análise descritiva é possível realizar as análises das médias, desvios 

padrão e também analisar a confiabilidade das respostas dadas pelos respondentes, 

através do cálculo de α Cronbach para validar a confiabilidade do questionário 

utilizado em relação aos constructos definidos sendo que se ele for superior a 0,7 ou 

0,8 é considerado aceitável (FIELD, 2009, p. 594). Mas, é importante destacar que o 

α Cronbach não é o único estimador para consistência interna, havendo outras 

opções, no entanto, no caso deste estudo optou-se por ele por ser o mais 

frequentemente utilizado, e por acreditar que ele demonstra a fidedignidade do 

instrumento. 

Antes de analisar o cálculo de α Cronbach, foi realizada a análise da 

normalidade da amostra através de testes paramétricos, entre eles: (1) distribuição 

normal dos dados; (2) homogeneidade da variância; (3) dados por intervalo; (4) 

independência (FIELD, 2009, p. 86). 
 

Tabela 9 - Distribuição dos dados com base nas Unidades de Negócio 

Unidade de 
Negócio 

Número de 
Questionários 

Disparados por 
Negócio 

Número de 
questionários 

respondido por 
Negócio 

Índice de 
retorno 

% de 
Faturamento 

Malte 385 49 12,73% 41,71% 
Farinha 82 16 19,51% 9,97% 
Ração 651 44 6,76% 4,09% 
Grãos 17 10 58,82% 2,75% 

Ind. Óleo 14 8 57,14% 41,22% 
Sementes 71 10 14,08% 0,26% 

Total 1220 137 11,23% 100,00% 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

A organização pesquisada tem 5.809 clientes, no entanto, o banco de dados 

com os contatos repassados para a realização da pesquisa foi de 1.220 clientes, 

para os quais foram disparados os questionários. O número de questionários que 

retornaram respondidos foi de 122, no entanto, existem alguns clientes que 
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respondem por mais de uma unidade de negócio, ou seja, tem relação comercial 

com mais de uma unidade de negócio, por exemplo, compram Farelo de Soja da 

Indústria de Óleo e Soja do Comercial de Grãos, os quais são pertencem a 

departamentos comerciais e gerências distintas, dessa forma equivalem a 137 

questionários se forem consideradas as unidades de negócio com quem tem 

relacionamento. 

Destaca-se, que o instrumento de pesquisa não visou analisar as capacidades 

dinâmicas das unidades de negócio, mas sim obter a percepção dos clientes, 

contemplando todas as unidades de negócios distintas, buscando obter sua visão 

geral sobre a organização e suas capacidades dinâmicas voltadas ao atendimento 

dos critérios exigidos pelos clientes, relacionados à sustentabilidade organizacional. 

Importante observar que foram disparados os 1.220 questionários, mas 

inicialmente poucos questionários voltaram respondidos pelo link, na sequencia 

foram realizadas ligações priorizando os clientes que tiveram historicamente os 

maiores de faturamentos, sendo que esta priorização possibilitou uma 

representatividade destes 122 questionários que equivalem 70,23% do faturamento 

total da organização em 2016, ou o equivalente a R$ 1,9 bilhão, já que a 

organização pesquisada teve um faturamento bruto no ano de 2016 no montante de 

R$ 2,7 bilhões. 

Dessa forma houve um empenho maior em buscar as respostas dos clientes 

de Malte, Farinha, Grãos e Indústria de Óleo, pois estes são clientes com maiores 

valores individuais de faturamento. Já os clientes de Ração, são em maior número, 

mas apresentam menores valores individuais de faturamento, por isso o índice de 

retorno para esta Unidade de Negócio foi menor (6,76%), o que não inviabiliza a 

amostragem visto que houve homogeneidade da variância.  

Foi realizada a análise de Assimetria e Curtose, sendo que a assimetria 

demonstra o grau de desvio ou afastamento da simetria de uma distribuição, ou seja 

sua demonstração através do gráfico de histograma. Sendo que, se a curva é 

simétrica, a média, a mediana e a moda coincidem, num mesmo ponto, 

demonstrando um equilíbrio na distribuição. Quando o equilíbrio não acontece, isto 

é, a média, a mediana e a moda recaem em pontos diferentes da distribuição esta 

será assimétrica; enviesada a direita ou esquerda. 

Dessa forma foi necessário ajustar a assimetria que se encontravam acima do 

limites aceitáveis de -1 e +1. Principalmente dos itens relacionados às capacidades 
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dinâmicas, visto que houve entendimentos diferentes por parte dos respondentes 

quanto à dinamicidade do ambiente nos quais as empresas estão inseridas. 

Para análise da curtose ela demonstra o grau de achatamento de uma 

distribuição, em relação a distribuição normal, sendo que “A curtose pode ser de três 

tipos: (a) Mesocúrtica - quando a distribuição é normal; (b) Leptocúrtica - quando a 

distribuição é mais pontiaguda que a normal; (c) Platicúrtica - quando a distribuição é 

mais achatada que a normal”. A curtose deve apresentar valores entre -3 e +3: 

Abaixo são apresentados os histogramas das dimensões DIAM1 e DIAM2, 

demonstrando a distribuição normal: 

 
Figura 14 - Histogramas dimensões DIAMB1 e DIAMB2 demonstrando normalidade (assimetria e 
curtose) 
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Observa-se na Figura 14 relacionados aos itens de verificação de assimetria e 

curtose, que os dados são simétricos e com normalidade. No tabela 10, são 

apresentadas as assimetrias e curtoses, demonstrando a normalidade na amostra 

utilizada no instrumento de pesquisa, foram necessário ajustes nas questões que 

questionavam os clientes quanto a sua percepção sobre a dinâmica do ambiente. 

Nas demais questões que tratam das capacidades dinâmicas e as dimensões de 

sustentabilidade, não foram necessários ajustes, pois entende-se que houve uma 

compreensão melhor dos clientes quanto as capacidades dinâmicas da cooperativa 

voltadas a sustentabilidade. 

 
Tabela 10 - Assimetria das questões antes e depois dos ajustes de normalidade 

Capacidade Dinâmica/Dimensão Descrição Assimetria Curtose  

DINÂMICA AMBIENTE 

DIAMB1 
O ambiente de concorrência de mercado, no 
qual nossas empresas estão inseridas, tem 
mudado muito rápido 

-0,99 -0,01 

DIAMB2 Os clientes têm se tornado cada vez mais 
exigentes -0,96 -0,15 

DIAMB3 
Os interesses dos clientes tem mudado 
muito rápido e são imprevisíveis -0,98 1,05 

DIAMB3 
A evolução tecnológica faz com que a 
produção agroindustrial também mude muito 
rápido 

-0,97 0,63 

Capacidade 
Adaptativa 

Econômica ADPTE 
A Cooperativa * explora e busca melhores 
práticas para desenvolver suas atividades 
econômicas e de seus cooperados 

-0,89 0,42 

Social ADPTS 
A Cooperativa * desenvolve a comunidade 
onde está inserida, através de prospecção e 
exploração de seus recursos 

-0,49 -0,79 

Ambiental ADPTA 
A Cooperativa * adapta as melhores práticas 
disponíveis no mercado para preservação 
dos recursos naturais 

-0,14 -0,82 

Capacidade 
Absortiva 

Econômica ABSTE 
A Cooperativa * reconhece o valor de novas 
informações, assimila e aplica para fins 
comerciais 

-0,76 0,22 

Social ABSTS 

A Cooperativa * com base na sua história 
utiliza seus conhecimentos para promover o 
bem estar da comunidade onde está 
inserida 

-0,73 -0,17 

Ambiental ABSTA 

A Cooperativa * transforma os 
conhecimentos externos e os combina com 
os conhecimentos internos, utilizando na 
redução do impacto no meio ambiente 
ocasionado por suas atividades 

-0,23 -0,75 

Capacidade 
de Inovação 

Econômica INOVE 

A Cooperativa * desenvolve novos produtos 
e/ou mercados, por meio do alinhamento da 
orientação inovadora estratégica com 
comportamentos e processos inovadores 

-0,90 0,72 

Social INOVS 

A Cooperativa * promove a qualidade de 
vida de seus colaboradores, cooperados e 
comunidade através de processos 
inovadores 

-0,12 -0,97 

Ambiental INOVA 
A Cooperativa * otimiza a utilização de seus 
recursos ambientais através de processos 
de inovadores 

-0,10 -0,92 

continua
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continuação Tabela 10 
Capacidade Dinâmica/Dimensão Descrição Assimetria Curtose 

Integração 

Econômica INTGE 

A Cooperativa * demonstra habilidade para 
integrar seus conhecimentos prévios aos 
conhecimentos externos para gerar 
resultados econômicos positivos em suas 
atividades 

-0,71 0,06 

Social INTGS 
A Cooperativa * integra-se com a 
comunidade na resolução de problemas 
causados pelas suas atividades 

-0,08 -0,68 

Ambiental INTGA 
A Cooperativa * consegue combinar novos 
conhecimentos aos seus processos para 
preservar o meio ambiente 

-0,20 -0,78 

Reconfigura
ção 

Econômica RECFE 
A Cooperativa * tem as habilidades 
necessárias para reconfigurar um novo 
conhecimento para suas atividades 

-0,52 -0,66 

Social RECFS 

A Cooperativa * deixa claro para a 
comunidade em que está inserida o seu 
papel social, e reconfigura-se caso seja 
necessário para cumprir uma exigência 

-0,39 -0,83 

Ambiental RECFA 
A Cooperativa * está disposta a mudar e 
reconfigurar seus processos para preservar 
o meio ambiente 

-0,14 -0,86 

Renovação 

Econômica RENVE 
A Cooperativa * sempre está em busca de 
novos conhecimentos para melhorar seus 
desempenho econômico 

-0,84 -0,09 

Social RENVS 
A Cooperativa * procura novas maneiras de 
manter um bom relacionamento com a 
comunidade em que está inserida 

-0,66 -0,10 

Ambiental RENVA 
A Cooperativa * busca novas formas de 
atuar para reduzir seus impactos no meio 
ambiente 

-0,28 -0,89 

Recriação 

Econômica RECRE 
A Cooperativa * tem competências para 
implantar um conhecimento novo em sua 
produção comercial 

-0,94 0,55 

Social RECRS A Cooperativa * adapta suas competências 
para cumprir seu papel social 

-0,53 -0,23 

Ambiental RECRA 
A Cooperativa * tem processos de recriação 
de conhecimentos voltados ao meio 
ambiente 

0,05 -0,82 

CONFRONTAÇÃO 
COMERCIAL X 
SUSTENTABILIDADE 

COMxS
US 

Caso a Cooperativa * não tenha ações 
voltadas à sustentabilidade organizacional 
não farei negócios com ela 

-0,02 -1,09 

Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) 

Concordo em parte; (5) Concordo totalmente. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Também se verificou a média e desvio padrão de cada uma das questões e 

que pode ser observada na tabela 11, de forma que as médias ficaram todas 

superiores a 3, e como não foi utilizado no instrumento de pesquisa nenhuma 

questão falsa positiva, ou seja, na escala de likert de 1 a 5, sendo (1) Discordo 

totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) Concordo 

em parte; (5) Concordo totalmente. Portanto, a média das respostas ficou no 

enquadrada em Concordo em parte.  

 



76 
 

Tabela 11 – Média e Desvio Padrão por questão. 

Capacidade Dinâmica/Dimensão Descrição Média 
Desvio 
Padrão 

DINÂMICA AMBIENTE 

DIAMB1 
O ambiente de concorrência de mercado, 
no qual nossas empresas estão inseridas, 
tem mudado muito rápido 

4,549 0,604 

DIAMB2 Os clientes têm se tornado cada vez mais 
exigentes 4,615 0,537 

DIAMB3 Os interesses dos clientes tem mudado 
muito rápido e são imprevisíveis 

4,107 0,801 

DIAMB3 
A evolução tecnológica faz com que a 
produção agroindustrial também mude 
muito rápido 

4,451 0,657 

Capacidade 
Adaptativa 

Econômica ADPTE 
A Cooperativa * explora e busca melhores 
práticas para desenvolver suas atividades 
econômicas e de seus cooperados 

4,270 0,834 

Social ADPTS 
A Cooperativa * desenvolve a comunidade 
onde está inserida, através de prospecção 
e exploração de seus recursos 

4,115 0,920 

Ambiental ADPTA 
A Cooperativa * adapta as melhores 
práticas disponíveis no mercado para 
preservação dos recursos naturais 

3,902 0,904 

Capacidade 
Absortiva 

Econômica ABSTE 
A Cooperativa * reconhece o valor de 
novas informações, assimila e aplica para 
fins comerciais 

4,098 0,931 

Social ABSTS 

A Cooperativa * com base na sua história 
utiliza seus conhecimentos para promover 
o bem estar da comunidade onde está 
inserida 

4,139 0,965 

Ambiental ABSTA 

A Cooperativa * transforma os 
conhecimentos externos e os combina 
com os conhecimentos internos, utilizando 
na redução do impacto no meio ambiente 
ocasionado por suas atividades 

3,918 0,914 

Capacidade 
de Inovação 

Econômica INOVE 

A Cooperativa * desenvolve novos 
produtos e/ou mercados, por meio do 
alinhamento da orientação inovadora 
estratégica com comportamentos e 
processos inovadores 

4,074 0,955 

Social INOVS 

A Cooperativa * promove a qualidade de 
vida de seus colaboradores, cooperados e 
comunidade através de processos 
inovadores 

3,926 0,911 

Ambiental INOVA 
A Cooperativa * otimiza a utilização de 
seus recursos ambientais através de 
processos de inovadores 

3,910 0,900 

Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) 

Concordo em parte; (5) Concordo totalmente. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 
Na tabela 11 é possível observar as dimensões vinculadas às capacidades 

dinâmicas relacionadas às dimensões da sustentabilidade organizacional 

(Econômica, Social e Ambiental). As maiores médias são apresentadas pelas 

capacidades dinâmicas na dimensão de sustentabilidade econômica (capacidade 

adaptativa e capacidade de inovação), com exceção da capacidade dinâmica 

absortiva na qual a dimensão de sustentabilidade com maior média é a social. Ou 

seja, quando se trata de capacidade adaptativa e de inovação, os clientes avaliam 

um maior preparo por parte da cooperativa para melhorar e desenvolver processos 

com foco no econômico. Importante ressaltar que as médias mais baixas estão na 
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dimensão ambiental, pois mesmo a cooperativa tendo programas voltado para as 

questões ambientais, muitas vezes os clientes não tem o conhecimento de seu 

desenvolvimento e a importância destes. 

Fato similar pode ser observado na tabela 12, que demonstra as médias e 

desvio padrão das questões relacionadas aos processos específicos das empresas 

vinculados às capacidades dinâmicas, correlacionado às dimensões da 

sustentabilidade (Econômica, Social e Ambiental). 

 

Tabela 12 - Média e Desvio padrão por questão dos processos específicos 
Processos Específicos das Empresas 

vinculados as Capacidades 
Dinâmicas/Dimensão 

Descrição Média Desvio 
Padrão 

Integração 

Econômica INTGE 

A Cooperativa * demonstra habilidade 
para integrar seus conhecimentos prévios 
aos conhecimentos externos para gerar 
resultados econômicos positivos em suas 
atividades 

4,057 0,947 

Social INTGS 
A Cooperativa * integra-se com a 
comunidade na resolução de problemas 
causados pelas suas atividades 

3,852 0,878 

Ambiental INTGA 
A Cooperativa * consegue combinar novos 
conhecimentos aos seus processos para 
preservar o meio ambiente 

3,926 0,901 

Reconfigura
ção 

Econômica RECFE 
A Cooperativa * tem as habilidades 
necessárias para reconfigurar um novo 
conhecimento para suas atividades 

4,098 0,922 

Social RECFS 

A Cooperativa * deixa claro para a 
comunidade em que está inserida o seu 
papel social, e reconfigura-se caso seja 
necessário para cumprir uma exigência 

3,992 0,958 

Ambiental RECFA 
A Cooperativa * está disposta a mudar e 
reconfigurar seus processos para 
preservar o meio ambiente 

3,877 0,923 

Renovação 

Econômica RENVE 
A Cooperativa * sempre está em busca de 
novos conhecimentos para melhorar seus 
desempenho econômico 

4,262 0,880 

Social RENVS 
A Cooperativa * procura novas maneiras 
de manter um bom relacionamento com a 
comunidade em que está inserida 

4,066 0,951 

Ambiental RENVA 
A Cooperativa * busca novas formas de 
atuar para reduzir seus impactos no meio 
ambiente 

3,984 0,927 

Recriação 

Econômica RECRE 
A Cooperativa * tem competências para 
implantar um conhecimento novo em sua 
produção comercial 

4,205 0,918 

Social RECRS 
A Cooperativa * adapta suas 
competências para cumprir seu papel 
social 

4,025 0,940 

Ambiental RECRA 
A Cooperativa * tem processos de 
recriação de conhecimentos voltados ao 
meio ambiente 

3,828 0,879 

CONFRONTAÇÃO 
COMERCIAL X 
SUSTENTABILIDADE 

COMxSUS 
Caso a Cooperativa * não tenha ações 
voltadas à sustentabilidade organizacional 
não farei negócios com ela 

3,066 1,258 

Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) 

Concordo em parte; (5) Concordo totalmente. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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Pode-se observar na tabela 12, que também as maiores médias se encontram 

na dimensão econômica, visto que os clientes observam as capacidades da 

organização pesquisada em integrar, reconfigurar, renovar e recriar seus produtos, 

serviços e processos. 

Depois de realizados os ajustes de normalidade e cálculo de médias e desvio 

padrão, foi realizado o teste de confiabilidade do instrumento, utilizando-se o α 

Cronbach. Destaca-se que mesmo antes dos ajustes de normalidade, o Alfa de 

Cronbach apresentou-se muito alto, com o valor de 0,9631. E após os ajustes de 

normalidade o Alfa de Cronbach apresentou o valor de 0,9614. 

 

 
Equação 2 - Alfa de Cronbach 

 
Sendo: 

K = número de variáveis (questões do instrumento de pesquisa) 
∑Si

2 = soma das variâncias das questões 
ST

2 = variância das somas dos totais de cada um dos respondentes 

 
Figura 15 - Apresentação do Cálculo do Alfa de Cronbach no instrumento de pesquisa 
 

Foi realizado o cálculos de confiabilidade Alfa de Cronbach no excel e 

também no SPSS (v. 21, IBM SPSS, Chicago, IL) conforme apresentado na Figura 

15 e Quadro 5.  

 
Quadro 5: Estatísticas de Confiabilidade – Alfa de Cronbach – resultado SPSS 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach com base 

em itens padronizados 

N de itens 

,961 ,958 26 

Fonte: Saída SPSS 

 

Como o Alfa de Cronbach apresentou valor superior a 0,7, que é o mínimo 
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aceitável, pode-se afirmar que o instrumento de pesquisa é fidedigno e válido, visto 

que a validade quer dizer que o instrumento mede o que se deseja (FIELD, 2009). 

Hayes (1998) afirma que a confiabilidade é mensuração de que o resultado da 

pesquisa representa o resultado verdadeiro, ou seja, quanto uma medida está livre 

da variância dos erros aleatórios. Dessa forma, é possível validar o instrumento de 

pesquisa utilizado de maneira que ele é muito fidedigno e válido, pois apresentou o 

com o valor de 0,96. 

Após o cálculo do Alfa de Cronbach geral, calculou-se também o α Cronbach 

por dimensão. E observou-se que as questões relacionadas a Dinâmica do ambiente 

apresentaram um Alfa de Cronbach baixo de 0,577.  

No entanto, Malhotra (2006, p. 277), afirma que o valor apresentado de 

confiabilidade pode ser de no mínimo 0,6, e que valores inferiores a 0,6 podem 

indicar uma consistência interna insatisfatória. Mas ainda de acordo com Hair Jr. et 

al. (2005a, p. 200), em alguns estudos, valores abaixo de 0,6 podem ainda ser 

considerados aceitos, além de que os itens com intensidade de associação inferior a 

0,3 devem ser removidos da escala, dessa forma, poderiam ser consideradas  

associação de intensidade entre 0,3 a 0,6 a depender do objetivo do estudo. 
 

Tabela 13 - Alfa de Cronbach Dinâmica do Ambiente 

Dimensão Descrição 
Alfa de 

Cronbach 

DINÂMICA AMBIENTE 

DIAMB1 
O ambiente de concorrência de mercado, no qual nossas 
empresas estão inseridas, tem mudado muito rápido 

0,577 
DIAMB2 Os clientes têm se tornado cada vez mais exigentes 

DIAMB3 Os interesses dos clientes tem mudado muito rápido e são 
imprevisíveis 

DIAMB3 A evolução tecnológica faz com que a produção 
agroindustrial também mude muito rápido 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
 

Dessa forma, mesmo as questões relacionadas a Dinâmica do Ambiente 

terem apresentado um valor inferior a 0,6 ou 0,7 sua apresentação para o estudo é 

relevante, pois demonstra a percepção dos clientes de diversos segmentos, 

inclusive com tamanhos de empresa diferentes e participando de mercados 

concorrenciais distintos, e isto faz com que as respostas relacionadas à Dinâmica do 

Ambiente tenham uma variação maior. Isto porque, estas questões buscaram 

verificar a percepção do respondente correlacionado ao ambiente na qual sua 

empresa esta inserida, por exemplo, houve respondentes agricultores e também 

compradores de grandes multinacionais do ramo cervejeiro e de alimentos, além de 

médias empresas. 
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Isto pode ser comprovado com base no apresentado na tabela 14, que 

demonstra as médias das respostas segregando-se por porte das empresas. Dessa 

forma, observa-se uma média maior junto as grandes empresas quando elas foram 

questionadas sobre o ambiente concorrencial de mercado (4,66), seguido das 

médias empresas (4,52) e tendo em último as micros e pequenas empresas (4,50) o 

que demonstra a avaliação por uma ambiente mais dinâmico e concorrido para as 

grandes empresas. 

Já quando questionados sobre os interesses dos clientes, o grupo que 

apresentou as maiores médias foram as médias empresas (4,70), o que demonstra 

que os mercados nos quais as médias empresas atuam têm sofrido um constante 

aumento de exigência pelos clientes e alteração de seus interesses. 

As médias empresas, portanto demonstram um impacto maior do ambiente 

dinâmico sobre suas atividades, dessa forma, considera-se que o nível de exigência 

dos clientes pode ser influenciado pela evolução dos processos das grandes 

empresas, e estas tem de adaptar ao ambiente dinâmico, muitas vezes com menos 

recursos e capacidades, demonstrando a necessidade de parcerias com seus 

fornecedores que já possuam estas capacidades, e que podem vir a colaborar na 

melhoria em seus processos. 

  

Tabela 14 - Média por porte das empresas 

Dimensão Descrição 

Médias 
Micro e 

Pequenas 
empresas 

n= 48 

Médias 
Médias 

empresas 
n= 44 

Médias 
Grandes 

Empresas 
n= 30 

DINÂMICA AMBIENTE 

DIAMB1 

O ambiente de concorrência de 
mercado, no qual nossas 

empresas estão inseridas, tem 
mudado muito rápido 

4,5000 4,5227 4,6667 

DIAMB2 
Os clientes têm se tornado cada 

vez mais exigentes 4,5833 4,7045 4,5333 

DIAMB3 
Os interesses dos clientes tem 

mudado muito rápido e são 
imprevisíveis 

3,8958 4,2727 4,2000 

DIAMB3 
A evolução tecnológica faz com 
que a produção agroindustrial 
também mude muito rápido 

4,3333 4,5682 4,4667 

Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) 

Concordo em parte; (5) Concordo totalmente. 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

A tabela 15 apresenta a média, desvio padrão e Alfa de Cronbach por 

capacidade dinâmica e processo vinculado às capacidades dinâmicas, na qual é 

possível observar uma maior média na capacidade adaptativa (4,096), seguida da 
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absortiva (4,052) e tendo a capacidade de inovação a menor média (3,970). 

Portanto, na visão dos clientes a capacidade de inovação é a que necessita de maior 

desenvolvimento e melhoria.  

Dessa forma, os clientes observam a cooperativa com um desempenho 

melhor voltado aos produtos, serviços e processos que concentram uma busca 

maior na geração eficaz de estratégias de prospecção e exploração, sendo que, o 

desenvolvimento da capacidade de adaptação é muitas vezes acompanhado pela 

evolução de formas organizacionais (CHAKRAVARTHY, 1982). 

Outro detalhe apresentado na tabela 15 é a maior média apresentada no 

processo de Renovação, que foi o processo específico vinculado às capacidades 

dinâmicas que recebeu a maior média (4,104) destacando a visão dos clientes no 

quesito do destaque da cooperativa na busca constante por melhores formas de 

produzir e melhorar seus produtos, serviços e processos.  

 

Tabela 15 – Média, Desvio Padrão e Alfa de Cronbach por Capacidade Dinâmica e Processos 
Específicos 

Capacidade Dinâmica Média Desvio Padrão Alfa de Cronbach 
Capacidade Adaptativa 4,096 0,897 0,858 
Capacidade Absortiva 4,052 0,939 0,852 
Capacidade de Inovação 3,970 0,923 0,884 
Integração 3,945 0,911 0,872 
Reconfiguração 3,989 0,936 0,850 
Renovação 4,104 0,925 0,840 
Recriação 4,019 0,923 0,836 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Na tabela 15, ainda é possível observar os Alfas de Cronbach das 

capacidades dinâmicas e dos processos específicos, visto que todos ficaram com 

valores entre 0,83 e 0,88, o que demonstra fidedignidade e validade do instrumento 

de pesquisa utilizado. 

Quando se trata da análise das dimensões de sustentabilidade, tendo por 

base o Triple Bottom Line (Planet, Profit and People) de Elkington (1994), na 

percepção dos clientes, a cooperativa apresenta maior média no pilar Econômico 

(4,152), seguida do pilar Social (4,016), e por fim, o Ambiental com 3,906. Destaca-

se que os stakeholders pesquisados foram os grupos de clientes, os quais têm 

realmente maior relacionamento comercial e, portanto econômico, com a 

organização pesquisada. 
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Tabela 16 - Média e Desvio Padrão por Dimensão de Sustentabilidade 
Dimensões 

Sustentabilidade 
Triple Botton Line (TBL) 

Média Desvio Padrão Alfa de Cronbach 

Econômica 4,152 0,914 0,932 
Social 4,016 0,934 0,943 

Ambiental 3,906 0,905 0,960 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

No entanto, foi possível notar na coleta das respostas dos questionários por 

telefone, que muitos clientes, principalmente, aqueles que não tinham visitado a 

cooperativa, não tinham a noção dos programas e projetos voltados aos pilares 

sociais e ambientais da sustentabilidade. Tem-se uma oportunidade de sugestão 

prática para a organização pesquisada voltada a uma maior divulgação junto aos 

clientes sobre seus programas voltados à sustentabilidade organizacional. 
 

Tabela 17 - Média das Capacidades Dinâmicas por porte das empresas 

Capacidade Dinâmica/Dimensão Descrição 

Médias 
Micro e 

Pequenas 
empresas 

n= 48 

Médias 
Médias 

empresas 
n= 44 

Médias 
Grandes 

Empresas 
n= 30 

Capacidade 
Adaptativa 

Econômica ADPTE 

A Cooperativa * explora e busca 
melhores práticas para 
desenvolver suas atividades 
econômicas e de seus cooperados 

4,0000 4,4091 4,5000 

Social ADPTS 

A Cooperativa * desenvolve a 
comunidade onde está inserida, 
através de prospecção e 
exploração de seus recursos 

3,8542 4,2500 4,3333 

Ambiental ADPTA 

A Cooperativa * adapta as 
melhores práticas disponíveis no 
mercado para preservação dos 
recursos naturais 

3,5417 4,1364 4,1333 

Capacidade 
Absortiva 

Econômica ABSTE 
A Cooperativa * reconhece o valor 
de novas informações, assimila e 
aplica para fins comerciais 

3,8542 4,2500 4,2667 

Social ABSTS 

A Cooperativa * com base na sua 
história utiliza seus conhecimentos 
para promover o bem estar da 
comunidade onde está inserida 

3,8750 4,2500 4,4000 

Ambiental ABSTA 

A Cooperativa * transforma os 
conhecimentos externos e os 
combina com os conhecimentos 
internos, utilizando na redução do 
impacto no meio ambiente 
ocasionado por suas atividades 

3,5625 4,1591 4,1333 

Capacidade 
de Inovação 

Econômica INOVE 

A Cooperativa * desenvolve novos 
produtos e/ou mercados, por meio 
do alinhamento da orientação 
inovadora estratégica com 
comportamentos e processos 
inovadores 

3,7917 4,3636 4,1000 

Social INOVS 

A Cooperativa * promove a 
qualidade de vida de seus 
colaboradores, cooperados e 
comunidade através de processos 
inovadores 

3,7292 4,1136 3,9667 

Ambiental INOVA 

A Cooperativa * otimiza a 
utilização de seus recursos 
ambientais através de processos 
de inovadores 

3,6667 4,1136 4,0000 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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Além da preocupação em segregar as médias e desvio padrão por porte de 

empresa no quesito voltado a dinâmica do ambiente, conforme apresentado na 

tabela 14, é interessante observar a avaliação das empresas separadas por porte 

nos quesitos relacionados às capacidades dinâmicas. 

Pode-se observar na tabela 17, que as maiores médias, quando se trata das 

capacidades dinâmicas absortiva e de inovação, encontram-se entre as empresas 

de médio porte. No entanto, mesmo as médias tendo ficado superiores para as estas 

capacidades dinâmicas, é importante verificar a significância estatística, para tanto 

foi realizada a análise da variância (ANOVA) e aplicado o teste Tukey, e dessa forma 

foi possível comprovar a significância estatística de cada uma das capacidades 

dinâmicas, tendo efetivamente diferenças estatísticas para as capacidades 

dinâmicas e o porte da empresa questionada. 

 
Quadro 6: Teste Tukey HSDa,b das Capacidades Dinâmicas relacionados aos porte das empresas 

 

CapInovativa 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

Micro ou Pequena 48 3,7292  

Grande 30 4,0222 4,0222 

Média 44  4,1970 

Sig.  ,252 ,609 
São exibidas as médias para os grupos em subconjuntos homogêneos. 
a. Usa o tamanho de amostra de média harmônica = 39,015. 
b. Os tamanhos dos grupos são desiguais. A média harmônica dos 
tamanhos de grupos é usada. Os níveis de erro Tipo I não são garantidos. 

Fonte: Saídas SPSS. 

 
Observa-se no quadro 6, que para a capacidade adaptativa e a capacidade 

absortiva os maiores valores se encontram nas empresas de grande porte, 

CapAdaptativa 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 2 

Micro ou Pequena 48 3,7986  

Média 44  4,265 

Grande 30  4,322 

Sig.  1,000 ,940 

CapAbsortiva 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconjunto 

para alfa = 0.05 

1 2 

Micro ou Pequena 48 3,763  

Média 44  4,219 

Grande 30  4,266 

Sig.  1,000 ,963 
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corroborando com as informações que constam na tabela 17, sendo as empresas de 

grande porte as que apresentam as maiores médias. Já para a capacidade de 

inovação o teste Tukey apresentou uma informação divergente da tabela 17, 

demonstrando uma maior valoração para as empresas de médio porte. 
 

Tabela 18 - Médias dos processos específicos por porte da empresa 

Processos Específicos das Empresas 
vinculados as Capacidades 

Dinâmicas/Dimensão 
Descrição 

Médias 
Micro e 

Pequenas 
empresas 

n= 48 

Médias 
Médias 

empresas 
n= 44 

Médias 
Grandes 

Empresas 
n= 30 

Integração 

Econômica INTGE 

A Cooperativa * demonstra 
habilidade para integrar seus 
conhecimentos prévios aos 
conhecimentos externos para 
gerar resultados econômicos 
positivos em suas atividades 

3,8542 4,2273 4,1333 

Social INTGS 

A Cooperativa * integra-se com a 
comunidade na resolução de 
problemas causados pelas suas 
atividades 

3,5417 4,0455 4,0667 

Ambiental INTGA 

A Cooperativa * consegue 
combinar novos conhecimentos 
aos seus processos para preservar 
o meio ambiente 

3,6250 4,1591 4,0667 

Reconfigura
ção 

Econômica RECFE 

A Cooperativa * tem as habilidades 
necessárias para reconfigurar um 
novo conhecimento para suas 
atividades 

3,9583 4,2727 4,0667 

Social RECFS 

A Cooperativa * deixa claro para a 
comunidade em que está inserida 
o seu papel social, e reconfigura-
se caso seja necessário para 
cumprir uma exigência 

3,7500 4,1364 4,1667 

Ambiental RECFA 

A Cooperativa * está disposta a 
mudar e reconfigurar seus 
processos para preservar o meio 
ambiente 

3,5625 4,1818 3,9333 

Renovação 

Econômica RENVE 

A Cooperativa * sempre está em 
busca de novos conhecimentos 
para melhorar seus desempenho 
econômico 

4,0625 4,4091 4,3667 

Social RENVS 

A Cooperativa * procura novas 
maneiras de manter um bom 
relacionamento com a comunidade 
em que está inserida 

3,8750 4,1818 4,2000 

Ambiental RENVA 
A Cooperativa * busca novas 
formas de atuar para reduzir seus 
impactos no meio ambiente 

3,6875 4,1818 4,1667 

Recriação 

Econômica RECRE 
A Cooperativa * tem competências 
para implantar um conhecimento 
novo em sua produção comercial 

4,0625 4,3182 4,2667 

Social RECRS 
A Cooperativa * adapta suas 
competências para cumprir seu 
papel social 

3,7500 4,2045 4,2000 

Ambiental RECRA 
A Cooperativa * tem processos de 
recriação de conhecimentos 
voltados ao meio ambiente 

3,5208 4,0682 3,9667 

CONFRONTAÇÃO 
COMERCIAL X 
SUSTENTABILIDADE 

COMxSU
S 

Caso a Cooperativa * não tenha 
ações voltadas à sustentabilidade 
organizacional não farei negócios 
com ela 

2,6458 3,4773 3,1333 

Legenda: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem discordo, nem concordo; (4) 
Concordo em parte; (5) Concordo totalmente. 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
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O que foi possível também constatar nas ligações feitas para as coletas de 

questionários, é que as médias empresas observam inclusive a organização 

pesquisada como referência para elas e que esta possui capacidades para 

desenvolver melhoria em seus processos, tanto na dimensão econômica 

(desenvolvimento e melhoria de produtos e serviços), social (desenvolvimento da 

comunidade e partes interessadas) e ambiental. 

Na tabela 18 é possível observar as médias dos processos internos 

analisando por porte da empresa, e é possível verificar que os valores de médias 

mais significativas encontram-se nas empresas de porte médio. Da mesma forma, 

foi verificada a significância estatística através da análise da variância (ANOVA) e 

aplicado o teste Tukey para os processos internos, conforme pode ser analisado na 

quadro 7. 

 

Quadro 7: Teste Tukey HSDa,b dos Processos Internos relacionados aos porte das empresas 

Integração 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 2 

Micro ou Pequena 48 3,6736  

Grande 30 4,0889 4,0889 

Média 44  4,1439 

Sig.  ,056 ,949 

 
 

Recriação 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 2 

Micro ou Pequena 48 3,7778  

Grande 30 4,1444 4,1444 

Média 44  4,1970 

Sig.  ,095 ,952 

 

 
Fonte: Saídas SPSS. 

 

Reconfiguração 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 2 

Micro ou Pequena 48 3,7569  

Grande 30 4,0556 4,0556 

Média 44  4,1970 

Sig.  ,232 ,717 

Renovação 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconj

unto 

para alfa 

= 0.05 

1 

Micro ou Pequena 48 3,8750 

Grande 30 4,2444 

Média 44 4,2576 

Sig.  ,084 
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Conforme apresentado no quadro 7, foi possível corroborar a informação da 

tabela 18 demonstra uma maior valorização entre as empresas de médio porte para 

os processos internos de integração, reconfiguração e recriação. No entanto, para o 

processo interno de renovação não há esta diferença, portanto, para esse processo 

interno, não há diferença na percepção dos clientes de empresas de diferentes 

portes. 

Finalmente, quando se trata da análise da questão de confrontação comercial 

versus a sustentabilidade, que foi a questão inserida, a pedido da organização 

pesquisada, para verificar a posição dos clientes caso a cooperativa não tivesse 

ações voltadas para a sustentabilidade, é possível verificar na tabela 18 que os 

clientes de médio e grande porte, apresentaram médias maiores, 3,47 e 3,13, 

respectivamente, e da mesma forma, foi verificada a significância estatística através 

da análise da variância (ANOVA) e aplicado o teste Tukey para a confrontação 

comercial versus a sustentabilidade conforme pode ser observado no quadro 8: 

  

Quadro 8: Teste Tukey HSDa,b da confrontação comercial versus a sustentabilidade relacionados ao 
porte das empresas 

COMxSUS 

Tukey HSDa,b   

PORTEMPR N Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

Micro ou 

Pequena 

48 2,6458  

Grande 30 3,1333 3,1333 

Média 44  3,4773 

Sig.  ,183 ,426 

São exibidas as médias para os grupos em subconjuntos 

homogêneos. 

a. Usa o tamanho de amostra de média harmônica = 

39,015. 

b. Os tamanhos dos grupos são desiguais. A média 

harmônica dos tamanhos de grupos é usada. Os níveis de 

erro Tipo I não são garantidos. 
Fonte: Saídas SPSS. 

 

Observa-se no quadro 8 que a significância estatística ficou nas grandes e 

médias empresas, e identifica-se que estes dão um valor maior para os critérios de 
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sustentabilidade, principalmente porque seus clientes, ou seja, a continuação da 

cadeia da organização pesquisada, já exige projetos e programas com ações 

voltadas para a sustentabilidade organizacional. 

 

 

4.4 ANÁLISE DE CLUSTER 

 

A análise de cluster é uma estratégia metodológica que se baseia na 

utilização de dados para a compilação grupos homogêneos, se existirem pelo menos 

três variáveis numéricas, dessa forma é possível realizar análises de múltiplas 

variáveis, o que potencializa a compreensão entre elas. A metodologia de cluster é 

uma ferramenta de análise estatística multivariada (JOHNSON; WICHERN, 1998). 

Na análise de clusters, o objetivo é organizar o conjunto de dados em grupos 

homogêneos, para que os indivíduos que pertencem a um grupo são mais parecidos 

entre si, e consequentemente, diferentes dos demais (REIS, 2000). Dessa forma, se 

busca classificar os grupos de objetos (sejam eles produtos, empresas, indivíduos, 

etc.) em categorias, grupos ou aglomerados com base nos valores observados nas 

variáveis, não havendo a necessidade de definir critérios para classificar os dados 

que fazem parte de determinado grupo (MALHOTRA. 2006). 

Existe a opção de utilização dos métodos hierárquicos e dos métodos não 

hierárquicos. Quando se trata dos não hierárquicos, a ferramenta estatística será 

aplicada diretamente nos dados originais, e deles se originará a divisão inicial dos 

objetos por número de grupos definidos pelo pesquisador. O método de k-médias é 

um exemplo de método não hierárquico, sendo que nele um objeto é transferido para 

o cluster no qual o centroide está a menor distância (HAIR Jr. et al., 1998; REIS, 

2001; PÉREZ, 2001).  

Já na utilização dos métodos hierárquicos, o pesquisador deve calcular a 

matriz de semelhança ou distância. De acordo com Hair Jr. et al. (2005), na 

utilização do método de Ward, que é um procedimento de agrupamento hierárquico, 

será verificado como medida de similaridade através da soma dos quadrados entre 

dois agrupamentos aplicada a todas as variáveis. Através da utilização deste método 

são apresentados agrupamentos com tamanhos relativamente iguais, pois é 

realizada uma minimização de variação interna. Dessa forma, em cada estágio são 

combinados dois agrupamentos que irão apresentar menor aumento na somatória 
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global dos quadrados dentro dos agrupamentos (SEIDEL et al., 2008). 

Dessa forma, utilizando o software estatístico SPSS (v. 21, IBM SPSS, 

Chicago, IL), foi realizado o agrupamento hierárquico, utilizando o método da ligação 

de Ward, sendo que nele a distância entre os agrupamentos é a soma dos desvios 

quadrados dos pontos aos centroides, e a meta do método de ligação de Ward é 

minimizar a soma dos quadrados dentro do agrupamento. 

Foi aplicado o método de ward para definir os clusters para os constructos: (1) 

Capacidades Dinâmicas; (2) Dimensões de Sustentabilidade; e, (3) Processos 

internos da organização. Sendo assim, foi possível visualizar a divisão em 2 clusters 

nos três constructos, demonstrando dois agrupamentos de clientes com visões 

distintas sobre a avaliação da organização pesquisada nos quesitos voltados às 

capacidades dinâmicas, dimensões de sustentabilidade (econômica, social e 

ambiental) e no conhecimento e impressões dos clientes sobre os processos 

internos da organização. 

 

4.4.1 Análise de Cluster do Constructo das Capacidades Dinâmicas 

 

As capacidades dinâmicas foram analisadas com base no modelo de Wang e 

Ahmed (2007), que trata as 3 capacidades dinâmicas: (1) Capacidade Adaptativa; 

Capacidade Absortiva; e, (3) Capacidade de Inovação, como sendo os fatores 

componentes que as organizações tem para responder ao dinamismo do mercado. 

Sendo assim, o constructo das capacidades dinâmicas tem como objetivo 

verificar junto aos clientes se as capacidades dinâmicas contribuem para o 

atendimento aos critérios exigidos pelos clientes, relacionados à sustentabilidade 

organizacional. Dessa maneira, através da aplicação dos questionários e coleta das 

respostas junto aos clientes, foi possível, através da utilização de métodos 

estatísticos, a análise das respostas, que demonstrou o agrupamento em 2 clusters, 

que significa que houve uma distinção de opiniões por parte dos clientes em 2 

grupos. 

Dessa forma, o método de Ward propicia a elaboração gráfica através de um 

gráfico denominado dendrograma, o qual relaciona os respondentes e os agrupa em 

número de clusters distintos. Sendo assim, o modelo estatístico apresentou o 

agrupamento em 2 clusters diferenciados quando de trata da percepção dos clientes 

com relação as capacidades dinâmicas, sendo que no cluster 1 estão 82 clientes e 
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no cluster 2 estão 40 clientes. Ou seja, há uma melhor avaliação (Cluster 1) por um 

número maior de respondentes, do que do grupo do Cluster 2, que representa um 

menor número, isto porque no cluster 1 contem o agrupamento dos clientes que 

avaliaram a cooperativa no quesito capacidades dinâmicas com as maiores médias 

e no cluster 2 há o agrupamento dos clientes que avaliaram a cooperativa com as 

menores médias. 

 

Figura 16 - Gráfico de apresentação dos clusters das capacidades dinâmicas 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

O Figura 16 apresenta os dois cluster, demonstrando as médias de cada 

umas das capacidades dinâmicas, sendo: a Capacidade Adaptativa (3,26 no cluster 

2 e 4,5 no cluster 1); a Capacidade Absortiva (3,09 no cluster 2 e 4,52 no Cluster 1); 

e a Capacidade Inovativa (3,06 no Cluster 2 e 4,41 no Cluster 1) 

 

Tabela 19 - Clusters Capacidades Dinâmicas e percentual em cada cluster – resultado SPSS  

Cluster Frequência Porcentual 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Válido 

1 82 67,2 67,2 67,2 

2 40 32,8 32,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Fonte: Saída SPSS 
 

As estatísticas dos clusters demonstraram que o maior número de clientes, ou 

seja, do cluster 1 que contem 82 indivíduos foi o que apresentou as maiores médias 

para cada uma das capacidades dinâmicas, ou seja, isto demonstra que da amostra 

analisada de 122 clientes, a maior parte (67,2%) avaliam a cooperativa muito bem 

quando se trata das capacidades dinâmicas para o atendimento aos critérios de 

sustentabilidade, conforme pode ser observado também na apresentação das 

médias abaixo.  

 
Tabela 20 - Estatísticas de grupo dos clusters – resultado SPSS 

Capacidade 
Dinâmica Cluster N Média Desvio padrão Erro padrão da média 

CapAdaptativa 
1 82 4,5041 ,48924 ,05403 

2 40 3,2583 ,57729 ,09128 

CapAbsortiva 
1 82 4,5203 ,44165 ,04877 

2 40 3,0917 ,53901 ,08522 

CapInovativa 
1 82 4,4146 ,57272 ,06325 

2 40 3,0583 ,43942 ,06948 
Fonte: Saída SPSS 

 
No aprofundamento da análise dos clusters relacionados às capacidades 

dinâmicas é possível observar, na tabela 21, em todos os segmentos de clientes 

uma ótima avaliação por parte dos clientes quando se trata das capacidades 

dinâmicas da cooperativa com foco no atendimento aos critérios de sustentabilidade. 

Analisando inicialmente o segmento malte, 30 das empresas estão no cluster 

1, ou seja, 61,22% das empresas deste, classificam a organização pesquisada de 

uma maneira mais alta e com destaque para suas capacidades dinâmicas com foco 

no atendimento aos critérios de sustentabilidade. 

Já os clientes os segmento de farinha, tem um expressivo agrupamento no 

cluster 1, sendo que 12 clientes, que equivale a 80% da amostra pesquisada 

avaliaram muito bem as capacidades dinâmicas da cooperativa.  
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Tabela 21 - Análises de clusters das Capacidades Dinâmicas – Unidade de Negócio 

Negócio Cluster 1 % Cluster 2 % Total Negócios % 

Malte 30 61,22% 19 38,78% 49 100,00% 

Farinha 12 80,00% 3 20,00% 15 100,00% 

Ração 28 63,64% 16 36,36% 44 100,00% 

Grãos 3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 

Ind. Óleo 5 83,33% 1 16,67% 6 100,00% 

Sementes 4 100,00% 0 0,00% 4 100,00% 

Total 82  40  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Fato similar ocorreu nos clientes do segmento de ração, no qual 28 clientes, 

ou 63,64% estão no cluster 1, que representa que estes têm a percepção de que a 

cooperativa detêm as capacidades dinâmicas. 

O segmento de grãos, da indústria de óleo e sementes têm menos clientes 

pesquisados, mas tiveram agrupamentos similares aos anteriores, sendo que dos 4 

clientes de sementes pesquisados, todos os 4 se enquadraram no cluster 1, que 

represente que todos os clientes pesquisados visualizam a cooperativa com as 

capacidades dinâmicas necessárias ao cumprimento dos requisitos de 

sustentabilidade organizacional. 

 
Tabela 22 - Análises de clusters das Capacidades Dinâmicas – Porte da Empresa 

Porte da 
Empresa 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Micro ou 
Pequena 
empresa 

28 58,33% 20 41,67% 48 100,00% 

Média empresa 33 75,00% 11 25,00% 44 100,00% 
Grande 

empresa 21 70,00% 9 30,00% 30 100,00% 

Total 82  40  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Quando se trata do porte da empresa (cliente) questionado, observa-se na 

tabela 22, que o cluster 1 que representa aqueles clientes que avaliaram a 

cooperativa como tendo as capacidades dinâmicas necessárias, estão em maior 

número (30 clientes médios) e também em percentual relativo no nível de porte de 

média empresa (25% das empresas médias), e tendo como menor percentual na 

distribuição de porte a micro e pequena empresa. 

Para os clientes que publicam relatórios de sustentabilidade, que são no total 
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de 18, conforme pode ser observado na tabela 23, 14 deles ficaram agrupados no 

cluster 1, ou seja, 77,78% da amostra, isto representa que para estes clientes, que já 

tem em sua cultura a rotina de publicação de relatórios de sustentabilidade e 

consequentemente um conhecimento maior sobre as capacidades dinâmicas 

necessárias para o atendimento aos critérios de sustentabilidade, a cooperativa 

apresenta ótimos níveis em sua avaliação.  
 

Tabela 23 - Análises de clusters das Capacidades Dinâmicas – Publicação de Relatório de 
Sustentabilidade 
Publica Relatório 

de 
Sustentabilidade? 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Sim 14 77,78% 4 22,22% 18 100,00% 

Não 68 65,38% 36 34,62% 104 100,00% 

Total 82  40  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Além do fato de questionar os clientes sobre a publicação de relatórios de 

sustentabilidade, também foi indagado a questão do nível de cobrança de 

fornecedores relacionados aos critérios de sustentabilidade, o interessante que pode 

ser observado na tabela 24, é que o maior número de clientes que afirmou ter baixo 

nível de cobrança aos critérios de sustentabilidade ficou no cluster 2, que representa 

que estes 25 clientes, ou 56,82% dos clientes que tem baixa cobrança também 

classificam como mais baixa as capacidades dinâmicas da cooperativa.  
 
Tabela 24 - Análises de clusters das Capacidades Dinâmicas – Nível de Cobrança de Fornecedores 

Nível de 
cobrança junto 

aos 
fornecedores 
relacionados 

aos critérios de 
sustentabilidade 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 19 43,18% 25 56,82% 44 100,00% 

Médio 42 77,78% 12 22,22% 54 100,00% 

Alto 21 87,50% 3 12,50% 24 100,00% 

Total 82  40  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Na tabela 24 ainda é possível analisar, que do contrário, aqueles clientes que 

afirmaram tem alto nível de cobrança junto aos seus fornecedores relacionados aos 

critérios de sustentabilidade, 21 deles, ou 87,5% dos clientes com alta cobrança, 
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classificaram a cooperativa muito bem em suas capacidades dinâmicas, o que pode 

representar que aqueles que acompanham e cobram mais tem maior entendimento 

das capacidades dinâmicas da cooperativa. 

 

Tabela 25 - Análises de clusters das Capacidades Dinâmicas – Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade PESSOAL 

Nível de 
preocupação 

com 
sustentabilidade 

pessoal 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 1 20,00% 4 80,00% 5 100,00% 

Médio 36 73,47% 13 26,53% 49 100,00% 

Alto 45 66,18% 23 33,82% 68 100,00% 

Total 82  40  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
 

Também foram questionados os clientes sobre o nível de preocupação com 

sustentabilidade pessoal e da empresa no qual eles trabalham. Sendo que no 

quesito pessoal, conforme pode ser analisado na tabela 25, apenas 5 empresas 

afirmaram ter baixo nível de preocupação com sustentabilidade, e destes 80% 

agrupou-se no cluster 2, que demonstra uma menor avaliação das capacidades 

dinâmicas. Já os respondentes que afirmaram ter um médio e alto nível de 

preocupação pessoal com o tema da sustentabilidade, tiveram uma distribuição 

maior no cluster 1 (73,47% e 66,18%), o que demonstra que para aqueles que 

realmente tem o interesse pessoal com tema de sustentabilidade as capacidades 

dinâmicas da cooperativa foram avaliadas de melhor forma. 
 

Tabela 26 - Análises de clusters das Capacidades Dinâmicas – Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade EMPRESA 

Nível de 
preocupação 

com 
sustentabilidade 

da Empresa 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 3 27,27% 8 72,73% 11 100,00% 

Médio 44 72,13% 17 27,87% 61 100,00% 

Alto 35 70,00% 15 30,00% 50 100,00% 

Total 82  40  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

As respostas à questão do nível de preocupação com sustentabilidade da 

empresa pode ser observada na tabela 26, que tem correlação com a questão 
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anterior sobre o nível de cobrança dos fornecedores, sendo que a maior parte dos 

clientes que afirmaram que suas empresas tem baixo nível de preocupação com o 

tema de sustentabilidade ficaram agrupadas no cluster 2 (72,73%), e este cluster 

contem as menores médias da avaliação das capacidades dinâmicas.  

Já para os clientes que afirmaram que suas empresas têm médio e alto nível 

de preocupação com sustentabilidade, estes se enquadram em sua maioria no 

cluster 1 (72,13% e 70%, respectivamente). Isto dá a entender, novamente, que 

aqueles clientes que tem processos internos voltados a sustentabilidade, questionam 

e verificam junto aos seus fornecedores suas reais capacidades voltadas a 

sustentabilidade, e portanto, podem avaliar melhor as capacidades dinâmicas da 

cooperativa pesquisada. 

 

4.4.2 Análise de Cluster do Constructo das Dimensões de Sustentabilidade 

 

Quando se trata das dimensões da sustentabilidade relacionadas ao Triple 

Bottom Line (Planet, Profit and People) de Elkington (1994), também ocorreu a 

divisão em dois clusters, conforme pode ser observado na Figura 17, em que as 

médias do cluster 2 ficou inferior se comparado ao cluster das capacidades 

dinâmicas. 

 
Figura 17 - Gráfico de apresentação dos clusters das dimensões da sustentabilidade 
Fonte: Saída SPSS 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Nas dimensões de sustentabilidade, os 2 clusters ficaram com números de 

formação distintos dos clusters das capacidades dinâmicas, sendo que no cluster 1 

estão 85 clientes e no cluster 2 estão 37 clientes, portanto, 3 clientes mudaram seu 

posicionamento em relação as capacidades dinâmicas, melhorando sua avaliação 

do desenvolvimento da sustentabilidade por parte da cooperativa. 

 
Tabela 27 - Clusters Dimensões Sustentabilidade e percentual em cada cluster – resultado SPSS 

Cluster Frequência Porcentual 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

1 85 69,7 69,7 69,7

2 37 30,3 30,3 100,0

Total 122 100,0 100,0

Fonte: Saída SPSS 
 

Na análise dos clusters das dimensões de sustentabilidade é possível 

observar, na tabela 28, que em todas as unidades de negócio da cooperativa a 

maioria dos clientes ficou agrupada no cluster 1, o que demonstra o mesmo 

raciocínio e avaliação entre todos os segmentos quando questionados sobre o 

desenvolvimento das dimensões de sustentabilidade pela organização pesquisada. 

 

Tabela 28 - Análises de clusters das Dimensões de Sustentabilidade – Unidade de Negócio 

Negócio Cluster 1 % Cluster 2 % Total Negócios % 

Malte 31 63,27% 18 36,73% 49 100,00% 

Farinha 12 80,00% 3 20,00% 15 100,00% 

Ração 30 68,18% 14 31,82% 44 100,00% 

Grãos 3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 

Ind. Óleo 5 83,33% 1 16,67% 6 100,00% 

Sementes 4 100,00% 0 0,00% 4 100,00% 

Total 85  37  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Da mesma forma, em todos os portes de empresa ficaram agrupados no 

cluster 1, que contém um maior avaliação das dimensões de sustentabilidade, sendo 

analisando proporcionalmente cada um dos portes, o porte de micro e pequena 

empresa apresenta a maior distribuição no Cluster 2. 
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Tabela 29 - Análises de clusters das Dimensões de Sustentabilidade – Porte da Empresa 
Porte da 
Empresa 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Micro ou 
Pequena 
empresa 

29 60,42% 19 39,58% 48 100% 

Média empresa 35 79,55% 9 20,45% 44 100% 
Grande 

empresa 21 70,00% 9 30,00% 30 100% 

Total 85  37  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Já quando se trata da avaliação das dimensões de sustentabilidade para os 

clientes que publicam ou não relatórios de sustentabilidade, o agrupamento em 

clusters foi o mesmo da análise de cluster das capacidades dinâmicas, sendo que os 

mesmos 14, dos 18 clientes que publicam relatórios de sustentabilidade também 

enquadraram-se no cluster 1, que representa uma melhor avaliação as dimensões 

de sustentabilidade, conforme pode ser analisado na tabela 30 em comparação a 

tabela 21, sendo que houve uma migração dos clientes que não publicam relatório 

de sustentabilidade, mas avaliaram de uma melhor forma as dimensões de 

sustentabilidade e dessa forma migram do cluster 2 para o cluster 1.  

 

Tabela 30 - Análises de clusters das Dimensões de Sustentabilidade – Publicação de Relatório de 
Sustentabilidade 
Publica Relatório 

de 
Sustentabilidade? 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Sim 14 77,78% 4 22,22% 18 100,00% 

Não 71 68,27% 33 31,73% 104 100,00% 

Total 85  37  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 
 

Referente ao nível de cobrança de fornecedores relacionados aos critérios de 

sustentabilidade é possível observar na tabela 31, o comportamento das respostas 

dos clientes que afirmaram ter baixo nível de cobrança junto aos seus fornecedores, 

sendo que eles agruparam-se em maior número no cluster 2 (54,55%). Já para os 

clientes que afirmaram ter médio e alto nível de cobrança junto a seus fornecedores, 

o agrupamento deu-se no cluster 1 (81,48% e 87,50%, respectivamente), o que 

representa que os clientes que tem maior grau de cobrança junto aos seus 

fornecedores também avalia de uma melhor forma as dimensões de sustentabilidade 

da cooperativa pesquisada. 



97 
 

 

Tabela 31 - Análises de clusters das Dimensões de Sustentabilidade – Nível de Cobrança de 
Fornecedores 

Nível de 
cobrança junto 

aos 
fornecedores 
relacionados 

aos critérios de 
sustentabilidade 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 20 45,45% 24 54,55% 44 100,00% 

Médio 44 81,48% 10 18,52% 54 100,00% 

Alto 21 87,50% 3 12,50% 24 100,00% 

Total 85  37  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Tendo como questionamento o nível de preocupação com sustentabilidade 

pessoal, poucos foram os que afirmaram tem baixo nível de preocupação com 

sustentabilidade, e destes 5 que fizeram esta afirmação, 60% destes, ou seja, a 

maior parte, agrupou-se no cluster 2, que tem uma avaliação menor nas dimensões 

de sustentabilidade. Já os respondentes que afirmaram tem uma preocupação 

maior, seja ela média ou alta, já tiveram a maioria das respostas agrupada no cluster 

1, com 73,47% e 69,12%, respectivamente. 

 

Tabela 32 - Análises de clusters das Dimensões de Sustentabilidade – Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade PESSOAL 

Nível de 
preocupação 

com 
sustentabilidade 

pessoal 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 2 40,00% 3 60,00% 5 100,00% 

Médio 36 73,47% 13 26,53% 49 100,00% 

Alto 47 69,12% 21 30,88% 68 100,00% 

Total 85  37  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

As respostas dos clientes sobre o nível de preocupação com sustentabilidade, 

conforme apresentado na tabela 33, demonstra uma distribuição maior de clientes 

que classificaram que sua empresa tem o nível de preocupação com 

sustentabilidade médio, pois 61 das 122 empresas realizaram esta classificação. 
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Tabela 33 - Análises de clusters das Dimensões de Sustentabilidade – Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade EMPRESA 

Nível de 
preocupação 

com 
sustentabilidade 

da Empresa 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 3 27,27% 8 72,73% 11 100,00% 

Médio 46 75,41% 15 24,59% 61 100,00% 

Alto 36 72,00% 14 28,00% 50 100,00% 

Total 85  37  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Importante observar também, na análise do cluster das dimensões de 

sustentabilidade, a melhor avaliação das empresas, ou seja, que tiveram o 

agrupamento no cluster 1, quando se correlaciona ao nível de preocupação com 

sustentabilidade, pois as empresas com maior preocupação tiveram médias maiores, 

o que significa que as empresas que realmente acompanham os processos de 

sustentabilidade e tem esta preocupação avaliam melhor as dimensões de 

sustentabilidade da organização pesquisada. 

 

4.4.3 Análise de Cluster do Constructo dos Processos Internos da Organização 

 

Para o constructo dos processos internos da organização, estes também 

fazem parte do modelo de Wang e Ahmed (2007), sendo que estes autores os 

classificam como processos subjacentes às capacidades dinâmicas, sendo eles: (1) 

Integração; (2) Reconfiguração; (3) Renovação; e, (4) Recriação. 

O termo subjacente significa algo que não se manifesta claramente, ou seja, 

que ficam encoberto ou está implícito. Dessa forma, a elaboração deste constructo 

teve por objetivo tentar mensurar a avaliação dos clientes nos processos internos 

vinculados às capacidades dinâmicas, sendo que a pesquisa partiu do pressuposto 

de que a cooperativa pesquisada tinha práticas e processos voltados ao tema de 

sustentabilidade organizacional, mas que o interessante é que os clientes percebam 

estes processos que acabam implícitos nas relações comerciais de compra e venda. 

Dessa forma, quando se trata do constructo dos processos internos da 

organização, o método estatístico apresentou o agrupamento em 2 clusters, mas se 

comparado aos clusters de capacidades dinâmicas e de sustentabilidade, é 

caracterizado pela composição maior de clientes que enquadraram-se no cluster 2 
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conforme pode ser observado no tabela 34. 

 

Tabela 34 - Clusters Processos Internos e percentual em cada cluster – resultado SPSS 

Cluster Frequência Porcentual 
Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

1 59 48,4 48,4 48,4

2 63 51,6 51,6 100,0

Total 122 100,0 100,0

Fonte: Saída SPSS 
 

Dessa forma, os processos internos subjacentes as capacidades dinâmicas 

estão realmente implícitos, e não estão sendo percebidos pelos clientes, já que um 

maior número de clientes os avaliou com médias menores, agrupando-os no cluster 

2. 

 

 
 
Figura 18 - Gráfico de apresentação dos clusters dos processos específicos 
Fonte: Saídas SPSS. 

Cluster 2 

Cluster 1 
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No entanto, é interessante observar na Figura 18, as médias do cluster 2, 

sendo que elas são superiores as médias dos clusters 2 dos constructos das 

capacidades dinâmicas e de sustentabilidade, se comparadas às figuras 16 e 17. 

Dessa forma, a avaliação dos clientes fez que houvesse um maior número de 

clientes com uma avaliação pior nos processos (cluster 2), no entanto, as médias da 

avaliação do cluster 1 e 2 estão maiores. 

 

Tabela 35 - Análises de clusters dos Processos Internos – Unidade de Negócio 

Negócio Cluster 1 % Cluster 2 % Total Negócios % 

Malte 20 40,82% 29 59,18% 49 100,00% 

Farinha 7 46,67% 8 53,33% 15 100,00% 

Ração 21 47,73% 23 52,27% 44 100,00% 

Grãos 3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 

Ind. Óleo 5 83,33% 1 16,67% 6 100,00% 

Sementes 3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 

Total 59  63  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Realizando a abertura dos clusters por unidade de negócio observa-se na 

tabela 35, que há uma maior migração dos clientes para o cluster 2, que é o que tem 

pior avaliação, nos negócios malte (59,18%), farinha (53,33%) e ração (52,27%). Já 

os clientes das unidades de negócio grãos, indústria de óleo e sementes mantêm a 

maioria no cluster 1, avaliando melhor os processos internos da cooperativa.  

 
Tabela 36 - Análises de clusters dos Processos Internos – Porte da Empresa 

Porte da 
Empresa 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Micro ou 
Pequena 
empresa 

16 33,33% 32 66,67% 48 100% 

Média empresa 25 56,82% 19 43,18% 44 100% 
Grande 

empresa 18 60,00% 12 40,00% 30 100% 

Total 59  63  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Quando se trata do porte da empresa das empresas, conforme pode ser 

observado na tabela 36, a maior parte do cluster 2, refere-se às empresas de micro 

e pequeno porte (66,67% das micro e pequenas empresas ou  50,79% das 

empresas do cluster 2). Portanto, as empresas menores não conseguiram avaliar de 
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uma maneira melhor os processos internos da organização pesquisada, enquanto as 

empresas de médio e grande porte já tiveram um maior agrupamento do cluster 1 

(56,82% e 60,00%, respectivamente), que equivale a uma melhor avaliação. 

No quesito publicação de relatório de sustentabilidade, conforme a tabela 37 

houve uma piora se comparado as tabela 23 e 30, que contêm os clusters dos 

constructos capacidades dinâmicas e sustentabilidade, respectivamente. O que 

demonstra ainda os clientes que publicam relatórios de sustentabilidade ainda 

avaliam de uma melhor forma a organização pesquisada ficando com a maior parte 

dos que publicam relatórios agrupados no cluster 1 (66,67%), no entanto, houve uma 

migração de 2 clientes, que estavam no cluster 1 nos constructos capacidades 

dinâmicas e sustentabilidade, e que agora agruparam-se no cluster 2. 

Dessa forma, tem-se um fato relevante, pois aponta uma necessidade de 

divulgação por parte da empresa pesquisada para estes clientes, agregando valor 

aos seus produtos e serviços, ao demonstrar que tem processos internos vinculados 

as capacidades dinâmicas voltadas ao atendimento aos critérios de sustentabilidade. 

 

Tabela 37 - Análises de clusters dos Processos Internos – Publicação de Relatório de 
Sustentabilidade 
Publica Relatório 

de 
Sustentabilidade? 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Sim 12 66,67% 6 33,33% 18 100,00% 

Não 47 45,19% 57 54,81% 104 100,00% 

Total 59  63  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Ao abordar o nível de cobrança dos fornecedores, de acordo com a tabela 38, 

é possível observar o mesmo comportamento já apresentado nos clusters 

constructos capacidades dinâmicas e sustentabilidade, relativo a esta questão. 

Sendo que, o maior número de clientes que está no cluster 2 (52,38%) tem como 

baixo o nível de cobrança dos fornecedores, relacionado aos critérios de 

sustentabilidade. E dentro das faixas médio e alto a participação no cluster 1 

aumenta, sendo 57,41% e 70,83%. Assim sendo, os clientes com maior nível de 

cobrança avaliaram melhor os processos internos da cooperativa. 
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Tabela 38 - Análises de clusters dos Processos Internos – Nível de Cobrança de Fornecedores 
Nível de 

cobrança junto 
aos 

fornecedores 
relacionados 

aos critérios de 
sustentabilidade 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 11 25,00% 33 75,00% 44 100,00% 

Médio 31 57,41% 23 42,59% 54 100,00% 

Alto 17 70,83% 7 29,17% 24 100,00% 

Total 59  63  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

O nível de preocupação com sustentabilidade pessoal, que consta na tabela 

39, teve resultados distintos quando comparados aos clusters dos constructos 

capacidades dinâmicas e sustentabilidade, relacionados a esta mesma questão 

conforme tabelas 23 e 29, pois aqueles que afirmaram ter um alto nível de 

preocupação pessoal com sustentabilidade ficaram mais agrupados no cluster 2 

(51,47%). Tendo apenas como maioria percentual na faixa apenas os que afirmaram 

ter um médio nível de preocupação com sustentabilidade (51,02%). 

 

Tabela 39 - Análises de clusters dos Processos Internos – Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade PESSOAL 

Nível de 
preocupação 

com 
sustentabilidade 

pessoal 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa % 

Baixo 1 20,00% 4 80,00% 5 100,00% 

Médio 25 51,02% 24 48,98% 49 100,00% 

Alto 33 48,53% 35 51,47% 68 100,00% 

Total 59  63  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Já quando se trata do nível de preocupação das empresas com 

sustentabilidade, conforme observado na tabela 40, esta questão seguiu o raciocínio 

dos outros constructos, ficando as faixas de médio e alto com a maioria no cluster 1 

que equivale a uma melhor avaliação, com 57,41% e 70,83% das faixas 

respectivamente. 
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Tabela 40 - Análises de clusters dos Processos Internos – Nível de Preocupação com 
Sustentabilidade EMPRESA 

Nível de 
preocupação 

com 
sustentabilidade 

da Empresa 

Cluster 1 % Cluster 2 % 
Total por Porte 

da Empresa 
% 

Baixo 11 25,00% 33 75,00% 44 100,00% 

Médio 31 57,41% 23 42,59% 54 100,00% 

Alto 17 70,83% 7 29,17% 24 100,00% 

Total 59  63  122  

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Portanto, é possível observar nas 3 análises dos constructos: (1) Constructo 

das Capacidades Dinâmicas; (2) Constructo das Dimensões de Sustentabilidade; e, 

(3) Constructo dos Processos Internos da Organização, algumas correlações como é 

o fato das empresas de médio e grande porte estarem agrupadas na maior parte no 

cluster 1 dos três constructos.  

Outro fato é que poucas são as empresas (clientes) que publicam relatórios 

de sustentabilidade, sendo que das 122 empresas pesquisadas apenas 18 publicam 

relatório de sustentabilidade, mas quando o fazem isto faz com que avaliem de 

melhor forma os constructos de capacidades dinâmicas, dimensões de 

sustentabilidade e processos internos da organização. O que dá a entender que 

estas empresas acompanham e possuem processos de verificação das capacidades 

dinâmicas voltadas ao cumprimento dos critérios de sustentabilidade exigidos. 

 

4.5 ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

Para testar as hipóteses de pesquisa, foi realizada a análise de correlações, 

através da Correlação Linear de Pearson, considerando as hipóteses 1, 2 e 3. Já 

para o caso específico da hipótese 4, foi realizada a análise da variância (ANOVA) e 

aplicado o teste Tukey. Sendo que a ANOVA busca identificar se as médias 

populacionais são iguais, através do teste considerando que as médias de todas as 

condições são iguais. Já o teste proposto por Tukey (1953) também é denominado 

por teste de Tukey da diferença honestamente significativa (com a sigla em inglês 

HSD) e teste de Tukey da diferença totalmente significativa (em inglês WSD). 

As hipóteses que se buscou testar estão descritas no Quadro 9, e estão 

alinhadas com o objetivo do estudo. 
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Quadro 9: Resultado das Hipóteses testadas 

Hipótese Descrição Correlação Resultado 
Teste 

Estatístico 

H1 

Capacidades Adaptativas  
X 

Grau de preocupação com a sustentabilidade 
da organização pesquisada, a partir da 

percepção dos clientes 

Direcional 
Positiva Confirmada 

Correlação 
Linear de 
Pearson 

H2 

Capacidades Absortivas 
X 

Grau de preocupação com a sustentabilidade 
da organização pesquisada, a partir da 

percepção dos clientes 

Direcional 
Positiva Confirmada 

H3 

Capacidades Inovativas 
X 

Grau de preocupação com a sustentabilidade 
da organização pesquisada, a partir da 

percepção dos clientes 

Direcional 
Positiva 

Confirmada 

H4 

Porte da empresa do cliente (stakeholder) 
questionado  

X  
Nível de exigência relacionado aos critérios de 

sustentabilidade 

Direcional 
Positiva Confirmada 

Análise da 
variância 
(ANOVA)  

e teste Tukey 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

O Quadro 10 apresenta as correlações das Capacidades Dinâmicas 

Adaptativa, Absortiva e Inovativa, comparado a Avaliação da Preocupação com 

Sustentabilidade da organização pesquisada na percepção dos clientes 

questionados. Sendo assim, é possível observar uma correlação positiva moderada, 

já que os valores ficaram em 0,558 (Adaptativa), 0,578 (Absortiva) e 0,513 

(Inovativa). 

 
Quadro 10: Correlação de Pearson das Hipóteses testadas no SPSS 
 AVA.PRE.S

UST 

Cap 

Adaptativa 

Cap 

Absortiva 

Cap 

Inovativa 

AVA.PRE.SUS

T 

Correlação de Pearson 1 ,558** ,578** ,513** 

Sig. (2 extremidades)  ,000 ,000 ,000 

N 122 122 122 122 

CapAdaptativa 

Correlação de Pearson ,558** 1 ,874** ,792** 

Sig. (2 extremidades) ,000  ,000 ,000 

N 122 122 122 122 

CapAbsortiva 

Correlação de Pearson ,578** ,874** 1 ,788** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000  ,000 

N 122 122 122 122 

CapInovativa 

Correlação de Pearson ,513** ,792** ,788** 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000  

N 122 122 122 122 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Saídas SPSS. 
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Observa-se também a forte correlação entre as capacidades dinâmicas entre 

elas, sendo que a correlação da Capacidade Adaptativa com a Absortiva é de 0,874, 

da Adaptativa com a Inovativa é 0,792, da Absortiva com a Inovativa é de 0,788 e da 

Inovativa com a Absortiva é de 0,788. Portanto, as capacidades dinâmicas com mais 

forte correlação são a Adaptativa e a Inovativa. 

Para a hipótese 4 que buscou testar a hipótese de quanto maior o porte da 

cliente, maior seria o nível de cobrança aos fornecedores dos critérios de 

sustentabilidade, para tanto foi realizado o teste da ANOVA e o teste de Tukey. 

 
Quadro 11: Descritivos Nível de Cobrança dos fornecedores relacionados aos critérios de 
sustentabilidade 
 N Média Desvio 

padrão 

Modelo 

padrão 

Intervalo de 

confiança de 95% 

para média 

Míni

mo 

Máxim

o 

Vari

ânci

a 

entre 

com

pone

ntes 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Micro ou Pequena 48 1,5833 ,67896 ,09800 1,3862 1,7805 1,00 3,00  

Média 44 1,8409 ,68005 ,10252 1,6342 2,0477 1,00 3,00  

Grande 30 2,2333 ,72793 ,13290 1,9615 2,5051 1,00 3,00  

Total 122 1,8361 ,73136 ,06621 1,7050 1,9672 1,00 3,00  

Modelo 

Efeitos 

fixos 

  ,69160 ,06261 1,7121 1,9600    

Efeitos 

aleatórios 

   ,18308 1,0484 2,6238   ,085

70 

 
ANOVA Nível de Cobrança dos fornecedores relacionados aos critérios de sustentabilidade 

 Soma dos 

Quadrados 

df Quadrado 

Médio 

F Sig. 

Entre Grupos 7,802 2 3,901 8,155 ,000 

Nos grupos 56,920 119 ,478   

Total 64,721 121    

Fonte: Saídas SPSS. 
 

Como pode ser observado no Quadro 11, que demonstra os descritivos dos 

níveis de cobrança dos fornecedores por porte de empresa (cliente) e a ANOVA, o 

teste F e de significância foi significativo, ou seja, igual a 0,000, dessa forma 

comprova conforme o Quadro 12 com o teste de Tukey a diferença entre o nível de 
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cobrança por porte de empresa, principalmente porque é mais alto entre os clientes 

de maior porte. 

 
Quadro 12: Teste Tukey HSDa,b do Nível de Cobrança dos fornecedores relacionados aos critérios de 
sustentabilidade 

PORTEMPR N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Micro ou Pequena 48 1,5833  

Média 44 1,8409  

Grande 30  2,2333 

Sig.  ,231 1,000 
São exibidas as médias para os grupos em subconjuntos 
homogêneos. 
a. Usa o tamanho de amostra de média harmônica = 39,015. 
b. Os tamanhos dos grupos são desiguais. A média harmônica 
dos tamanhos de grupos é usada. Os níveis de erro Tipo I não são 
garantidos. 

Fonte: Saídas SPSS. 
 

 
Figura 19 - Gráfico Nível de Cobrança dos Fornecedores por porte de empresa 
Fonte: Saídas SPSS. 
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A Figura 19 apresenta que o nível de cobrança de fornecedores é mais baixo 

para empresas de micro e pequeno porte, sobe um pouco mais para empresas de 

médio porte, mas quando se trata de empresas de grande porte este número 

aumenta expressivamente. Dessa forma, confirma-se a hipótese de que quanto 

maior o porte da empresa, maior será o nível de cobrança dos fornecedores aos 

requisitos de sustentabilidade.  

Destaca-se que das 18 empresas que afirmaram publicar relatórios de 

sustentabilidade 15 delas são de grande porte e demonstram médio e alto nível de 

cobrança de seus fornecedores aos critérios de sustentabilidade, o que demonstra 

uma aplicação ao conceito de Gestão de Sustentabilidade na Cadeia de 

Suprimentos (GSCS), no qual Dias et al. (2012, p. 529) afirma que a GSCS “pode 

reduzir o impacto ambiental da atividade industrial sem sacrificar qualidade, custo, 

confiabilidade, desempenho ou eficiência do uso de energia”. Mas, as dimensões da 

sustentabilidade (econômica, social e ambiental) irão influenciar todas as empresas 

envolvidas na cadeia produtiva, por isso confirmou-se nesta hipótese este aumento 

nas empresas de maior porte. 

Outra questão do estudo foi verificar se o nível de preocupação com 

sustentabilidade da empresa sendo alto, isto faria com que ela só adquirisse 

produtos da organização pesquisada caso esta tivesse ações voltadas para a 

sustentabilidade organizacional. Já que a questão estava elabora da seguinte forma: 

“Caso a Cooperativa * não tenha ações voltadas à sustentabilidade organizacional 

não farei negócios com ela”. 

No entanto, o que pode ser verificado na Figura 19, no grupo de clientes 50 

clientes que afirmaram que suas empresas tem alto nível de preocupação com 

sustentabilidade, eles responderam com a seguinte distribuição nas opções:  

1 = discordo totalmente = 3 respondentes (6% da amostra deste grupo);  

2 = discordo parcialmente = 14 respondentes (28% da amostra deste grupo);  

3 = nem concordo e nem discordo = 9 respondentes (18% da amostra deste grupo); 

4 = concordo parcialmente = 14 respondentes (28% da amostra deste grupo);  

5 = concordo totalmente = 10 respondentes (20% da amostra deste grupo). 

Ou seja, o que se pode concluir é que mesmo as clientes estarem 

aumentando seu nível de preocupação com sustentabilidade, este fato não faz com 

que só comprem de um fornecedor caso este fornecedor, que no caso da presente 
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pesquisa é a organização pesquisada, comprovar que tem ações de 

sustentabilidade organizacional.  

 

 
Figura 20 - Gráfico com a correlação entre o nível de preocupação com Sustentabilidade da empresa 
e sua resposta comercial as ações de sustentabilidade 
Fonte: Saídas SPSS. 

 

Mas, se comparar o grupo de baixo nível de preocupação com 

sustentabilidade com o grupo de médio nível, pode-se observar o aumento da 

avaliação, pois houve um número expressivo no grupo de médio nível de 

preocupação que respondeu com a opção 4 = concordo parcialmente = 17 

respondentes (28% da amostra deste grupo); e também com a 5 = concordo 

totalmente = 8 respondentes (13% da amostra deste grupo). O que demonstra um 

aumento no nível de preocupação com sustentabilidade e que a evolução deste 

nível fará com as empresas comecem a atrelar suas relações comerciais aos 

cumprimentos dos critérios de sustentabilidade. 
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Figura 21 - Imagem representando a média da avaliação dos clientes na questão da preocupação da 
Cooperativa com o tema de sustentabilidade (4 estrelas) 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2017. 

 

Finalmente ao questionar os clientes sobre qual era a sua avaliação da 

preocupação da cooperativa com o tema de sustentabilidade, em uma escala de 1 a 

5, a média das respostas ficou em 4, sendo que 49,18%, ou 60 respondentes 

avaliaram com nota 4 e 34 respondentes, ou 27,86% avaliaram com nota 5. Dessa 

forma, 77% dos respondentes avaliam com boas notas a preocupação da 

cooperativa com a sustentabilidade, confirmando assim a importância do tema para 

os clientes e, portanto do presente estudo com sua aplicação prática para a 

organização pesquisada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A dinâmica do ambiente, e consequentemente dos mercados, nas quais as 

empresas estão inseridas, faz com que elas, para manterem-se competitivas e 

atuantes no mercado, busquem melhores formas de gerir seus recursos tangíveis e 

intangíveis, em todos os seus processos de fornecimento, sejam de produtos ou de 

serviços. Estes processos de melhoria no fornecimento dentro das organizações 

também passaram a considerar as questões da sustentabilidade organizacional, 

visto que, há o entendimento por meio da sociedade, que a produção buscando 

apenas o lucro, sem considerar a sustentabilidade pode não ser mais aceita por 

clientes que tem uma visão voltada a ter uma cadeia de fornecimento sustentável. 

Dessa forma, as organizações que optarem por um posicionamento estratégico 

diferenciado no devem sempre ter ações, projetos e programas com a preocupação 

de reduzir seus impactos no meio ambiente, preservando-o, também com foco nas 

questões sociais, desenvolvendo e melhorando a qualidade de vida das pessoas, 

além, é claro, de gerar um resultado econômico positivo através de suas atividades. 

O tripé da sustentabilidade, com base no Triple Bottom Line (Planet, Profit and 

People) de Elkington (1994), está de certa forma intrínseco na forma de produção 

cooperativista agrícola e industrial do estado do Paraná, pois este vem crescendo 

em sua produção econômica, visto que ano de 2016, as cooperativas do Paraná 

tiveram um faturamento acima de R$ 70 bilhões, mas ao mesmo tempo 

desenvolvem as comunidades nas quais as cooperativas estão inseridas, além de 

que as cooperativas têm programas voltados a preservação do meio ambiente, visto 

que sua produção está pautada no uso racional do solo e da produção agropecuária. 

E foi com o objetivo de analisar a contribuição das capacidades dinâmicas 

para a sustentabilidade em uma Cooperativa Agroindustrial, na avaliação dos 

clientes, sendo que esta atua em um ambiente de mercado dinâmico, e, portanto, 

estas capacidades dinâmicas voltadas para a sustentabilidade podem ser um 

diferencial estratégico no atendimento aos critérios exigidos por esses clientes. 

Assim, foi desenvolvido um modelo para aplicação junto a uma Cooperativa 

Agroindustrial no estado do Paraná. Partiu-se do pressuposto que esta cooperativa 

tem ações e programas de sustentabilidade organizacional, mas necessitava-se 

verificar a percepção dos clientes (stakeholders) sobre as capacidades dinâmicas da 

cooperativa voltadas a sustentabilidade organizacional. 
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Nesse sentido, o estudo conseguiu demonstrar a existência do ambiente de 

mercado dinâmico no qual a organização pesquisada se encontra, juntamente com 

os clientes nos diversos segmentos em que atua. Também foi possível comprovar 

através da percepção dos clientes que a organização pesquisada possui as 

capacidades dinâmicas necessárias para atender aos critérios de sustentabilidade 

exigidos por eles, sendo que foi validado que existe diferença no grau de exigência 

dos critérios de sustentabilidade por porte de empresa, e também caso ela já 

publique relatórios de sustentabilidade. 

As hipóteses testadas foram comprovadas através de análises estatísticas, 

sendo que foi possível observar a correlação direcional positiva nas 3 hipóteses que 

correlacionavam as capacidades dinâmicas adaptativa, absortiva e inovativa, 

comparadas ao  grau de preocupação com sustentabilidade da organização 

pesquisada, a partir da percepção dos clientes. Ou seja, as empresas que tinham 

um grau de preocupação com sustentabilidade maior e já têm uma visão sobre a 

necessidade de melhoria nos processos tendo a preocupação com sustentabilidade, 

observaram e avaliaram de uma melhor forma as capacidades dinâmicas na 

cooperativa objeto do estudo. 

A hipótese que analisava a correlação direcional positiva entre o porte da 

empresa do cliente (stakeholders) questionado, versus o nível de exigência 

relacionado aos critérios de sustentabilidade também foi comprovada, visto que, 

clientes de maior porte, em sua maioria já publicam relatórios de sustentabilidade e 

precisam comprovar suas ações voltadas a sustentabilidade na cadeia de 

fornecimento e, portanto, já tem estruturada esta forma de exigência perante seus 

fornecedores. 

Portanto, através da pesquisa empírica e posterior análises dos dados através 

da utilização das análises descritivas, análise de cluster, correlações e análise de 

variância foi possível responder a questão de pesquisa, possibilitando as 

contribuições, tanto teórica para o tema de capacidades dinâmicas, sustentabilidade 

e cooperativismo, quanto prática para a organização pesquisada. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA 

 

A dinâmica de ambiente de mercado é um antecedente às capacidades 

dinâmicas conforme já afirmavam os precursores da teoria das capacidades 
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dinâmicas Teece, Pisano e Shuen (1997). Já Wang e Ahmed (2007) em seu modelo 

afirmavam a importância das capacidades dinâmicas em conduzir dentro da 

organização a estratégia da empresa, através de sua capacidade de 

desenvolvimento e, consequentemente, suas performances de mercado e financeira. 

Dessa forma, o presente estudo vem contribuir com a teoria das capacidades 

dinâmicas, sendo que elas puderam ser percebidas pelos clientes como um 

diferencial competitivo estratégico voltado ao atendimento dos requisitos de 

sustentabilidade. 

No que tange a teoria voltada à estratégia, vinculada às capacidades 

dinâmicas, houve uma contribuição através do foco dado aos stakeholders, no caso, 

específico aos clientes, complementando a teoria da sustentabilidade organizacional 

e ainda ao cooperativismo agroindustrial. Assim sendo, este trabalho trouxe esta 

discussão para dentro do cooperativismo, que é um setor de destaque nacional, que 

em seu princípio cooperativista busca desenvolver toda a sua cadeia produtiva, 

através da eficiência em seus processos, rentabilizando melhor o cooperado, 

baseado uma produção pautada nos critérios de sustentabilidade organizacional, 

com o objetivo de fazer com que estas organizações sejam perenes, e é importante 

destacar que estas organizações cooperativas também devem construir suas 

capacidades, para que estejam habilitadas a implementar e conduzir de forma 

adequada  suas estratégias. 

Outra contribuição desta pesquisa foi para tentar reduzir a lacuna apontada 

por outros trabalhos (EISENHARDT; MARTIN, 2000; PETERAF; DI STEFANO; 

VERONA, 2013; ALVES, 2015), que é a dificuldade em mensurar as capacidades 

dinâmicas, sendo que o presente estudo conseguiu, através do instrumento de 

pesquisa confiável, fidedigno e válido, mensurar a percepção dos clientes sobre as 

capacidades dinâmicas de um de seus fornecedores. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÃO PRÁTICA 

 

Devido a pesquisa ter sido direcionada para um grande número de clientes foi 

possível identificar os diferentes graus de percepção dos clientes externos nos 

diversos segmentos em que ela atua (Malte, Farinha, Ração, Grãos, Indústria de 

Óleo e Sementes), sendo que em todos eles foi apontada pela grande maioria, uma 

avaliação das capacidades dinâmicas da cooperativa como muito alta, ou seja, os 
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clientes reconhecem a cooperativa como tendo as capacidades dinâmicas 

(absortiva, adaptativa e inovativa) necessárias para o atendimento aos critérios de 

sustentabilidade, e essa vem sendo seu diferencial estratégico nos negócios. 

Este diferencial estratégico é importante, pois quando se comprovou a 

hipótese, de que quanto maior for o porte da empresa, maior será o grau de 

cobrança dos fornecedores aos critérios de sustentabilidade, isso corrobora com a 

necessidade de haver uma diretriz estratégica da alta administração informando a 

todos que os processos dentro da cooperativa sempre serão pautados nos critérios 

de sustentabilidade, assim, será possível fornecer para estes médios e grandes 

clientes, através de parcerias de longo prazo, pautadas na qualidade diferenciada do 

produto, com garantia de rastreabilidade da cadeia produtiva, e estes contratos de 

fornecimento irão representar por fim, em um desempenho econômico positivo para 

a cooperativa e seus cooperados. 

No desenvolvimento da pesquisa também foi possível observar que das 3 

capacidades dinâmicas (absortiva, adaptativa e inovativa), a que recebeu menor 

avaliação na percepção dos clientes foi a inovativa, à vista disso, a organização 

pesquisada necessita desenvolver mais projetos e ações para fomentar dentro da 

cooperativa esta capacidade dinâmica, que busca principalmente apresentar 

inovações para os clientes, ou ainda divulgar melhor junto aos clientes externos, pois 

os projetos e as ações vinculados a capacidade inovativa podem existir, mas os 

clientes não se aperceberam tão fortemente como da capacidade adaptativa e 

absortiva. 

Outra contribuição prática para a cooperativa foi a identificação de alguns 

clientes que hoje já publicam relatórios de sustentabilidade, e, portanto já devem ter 

seus processos de sustentabilidade mais avançados, mas avaliaram de maneira 

mais baixa os itens de sustentabilidade da cooperativa, dessa forma, é possível 

divulgar junto a estes clientes todas as ações e programas que a cooperativa já tem 

em seu escopo, pois pode ser que estes clientes não tenham conhecimento, ou 

ainda tratar individualmente das demandas de cada um destes clientes, já que são 

poucos, visto que dos 18 clientes que publicam relatórios de sustentabilidade apenas 

4 avaliaram de maneira mais baixa as dimensões de sustentabilidade da 

cooperativa. 

Foi também possível identificar uma percepção menor dos clientes 

relacionado aos processos internos da organização quando se trata das 
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capacidades dinâmicas, ou seja, os processos subjacentes das capacidades 

dinâmicas do modelo de Wang e Ahmed (2007), que conforme o próprio significado 

de subjacente já quer dizer encoberto ou implícito. Dessa forma, os clientes externos 

não se apercebem da mesma maneira quando se comparam a avaliação das 

capacidades dinâmicas e das dimensões de sustentabilidade. Mas neste caso, após 

a apresentação desta informação originada no presente estudo, a organização 

poderá tomar a decisão de fomentar a divulgação junto aos clientes dos seus 

processos (Integração; Reconfiguração; Renovação; Recriação), ou não, visto que 

isto demandará uma análise de seu posicionamento estratégico. 

Por fim, a cooperativa ao realizar a validação do instrumento de pesquisa 

solicitou a inclusão de uma questão para verificar a resposta dos clientes externos 

quanto a confrontação da questão comercial versus a questão da sustentabilidade 

organizacional, sendo que foi possível identificar que para os clientes de menor porte 

estes continuariam comprando da cooperativa mesmo que ela não tivesse ações de 

sustentabilidade organizacional, e estes clientes afirmaram nas respostas por 

telefone coletadas que o que importa no final é o preço, já para os clientes de médio 

e grande porte a questão da sustentabilidade organizacional importa, influenciando 

inclusive no momento da decisão de compra da cooperativa.  

Portanto, como a cooperativa quer firmar parcerias de longo prazo com seus 

clientes, comprovou-se como correto seu posicionamento voltado a utilizar suas 

capacidades dinâmicas como diferencial estratégico para atender aos critérios de 

sustentabilidade dos clientes. 

Além destas contribuições para a empresa objeto do estudo, também se 

considera que houve uma contribuição para os práticos da administração e também 

para o setor cooperativista do estado do Paraná e nacional.  

Com o instrumento de pesquisa utilizado neste estudo, foi possível verificar a 

importância da cooperativa em sua cadeia produtiva. Assim, com estudos aplicados 

dessa forma junto às cooperativas e suas cadeias produtivas é possível fomentar 

processos de melhoria contínua, visando principalmente a disseminação 

educacional, que é um de seus princípios básicos do cooperativismo voltada à 

promoção da formação das pessoas envolvidas com movimento cooperativista.  

Também foi possível disseminar boas práticas capazes de trazer resultados 

positivos para as cooperativas, que já são um instrumento tão importante para o 

desenvolvimento econômico e social nas regiões quais atuam. 
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5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Em virtude do tempo escasso, foi possível conseguir as respostas dos 

questionários junto a um pouco mais de cem clientes, sendo que a coleta de dados 

inicialmente foi realizada através de um link do surveymonkey® e depois os 

questionários foram coletados por telefone. Dessa forma há uma limitação do estudo 

quanto ao processo de coleta de dados. Sendo que, caso o prazo fosse maior, 

poderiam ter sido conseguidos um número maior de questionários respondidos. 

Outro detalhe é que por se tratar de uma pesquisa quantitativa com questões 

fechadas, o respondente deveria interpretar a afirmação e concordar ou discordar 

com ela, dessa forma há a subjetividade no entendimento de cada pessoa em cada 

um dos itens. 

Pois, se buscou verificar a percepção dos clientes (stakeholders), mas no 

momento da pesquisa não é possível identificar o conhecimento que este 

respondente tem sobre o assunto questionado e também sobre a cooperativa 

pesquisada, dessa forma a comunicação é importante no momento da elaboração 

do instrumento de pesquisa, com o objetivo de minimizar estes problemas. Mas o 

fator subjetivo do entendimento por parte da pessoa questionada é uma limitação. 

Como informado na metodologia, considerando os stakeholders, que são 

todos os grupos de interesse, foi delimitada a presente pesquisa em coletar apenas 

a visão dos clientes externos. Dessa forma, trabalhos futuros poderiam englobar 

outros grupos de stakeholders, inclusive clientes internos, como é o caso dos 

cooperados da cooperativa. 

A pesquisa foi aplicada em apenas em uma Cooperativa Agroindustrial do 

interior do estado do Paraná, sendo que o perfil da análise foi o transversal, visto 

que buscou apresentar o perfil atual e a opinião atual das capacidades dinâmicas e 

do atendimento atual aos critérios de sustentabilidade. Assim sendo, a pesquisa 

poderia ser replicada para outras cooperativas, sejam elas do estado do Paraná ou 

ainda de outros estados para identificar possíveis correlações e diferenças. Ainda 

poderia ser realizado um estudo longitudinal na organização pesquisada 

demonstrando a evolução da preocupação com a sustentabilidade e seus programas 

internos. 
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Apêndice A – Instrumento de Pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, PROPESP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO, PPGADM 

 

Questionário: Critérios de Sustentabilidade 
 
Prezado Cliente,  
Este questionário tem por objetivo mensurar o atendimento dos requisitos de 
Sustentabilidade Organizacional pela Cooperativa * Agroindustrial. 
Ressalto que esta pesquisa foi autorizada pela diretoria e superintendência da 
Cooperativa * Agroindustrial, e suas informações e de sua empresa serão mantidas 
em sigilo e servirão para a pesquisa acadêmica desenvolvida no Mestrado 
Profissional de Administração. O preenchimento deste questionário não é 
obrigatório, mas suas respostas pessoais são extremamente importantes para este 
trabalho. Peço que você responda com franqueza e a todas as questões. 
Muito obrigada por participar! 
 

Mestranda Merylisa Furlan (meryfurlan@hotmail.com) 
Orientador Prof. Dr. João Francisco Morozini (jmorozini@unicentro.br) 

 
 

1. Qual o nome da Empresa em que você trabalha? 
 
 
2. Sua empresa foi estabelecida em que ano? 
 
 
3. Quantos colaboradores sua empresa tem? 

1 a 19 colaboradores 
20 a 99 colaboradores 
100 a 499 colaboradores 
500 a 999 colaboradores 
1000 a 1499 colaboradores 
acima de 1500 colaboradores 

 
4. Qual o porte da sua empresa? 

Micro ou pequena empresa  
Média empresa 
Grande empresa 
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5.  Qual o setor de atuação da sua empresa? 
Bebidas 
Alimentação Humana 
Nutrição Animal (Rações para Animais) 
Sementes 
Commodities 
Outro (especifique) 

 
 
6. Qual o percentual de capital internacional? 
 
 
7. Sua empresa atualmente publica relatórios de sustentabilidade?  

(   ) SIM            (   ) NÃO 
 
 
8. Qual o nível de preocupação com sustentabilidade de sua empresa?  

(   ) ALTO      (   ) MÉDIO       (   ) BAIXO 
 
 
9. Qual é o nível atual de exigência aos critérios de sustentabilidade de sua empresa 
(cobrança fornecedores)?   

(   ) ALTO      (   ) MÉDIO       (   ) BAIXO 
 
 
10. Em qual setor você trabalha?  (ex: compras ou qualidade, etc) 
 
 
11. Qual o seu cargo? 
 
 
12. Qual o seu sexo? 
 
 
13. Qual a sua formação (ex. Administração, Economia, Direito, Engenharias, etc)? 
 
 
14. Qual seu grau de instrução? 
 
 
15. Qual a sua idade? 
 
 
16. Quanto tempo você trabalha nesta empresa? 
 
 
17. E qual o "SEU" nível de preocupação com a Sustentabilidade?   

(   ) ALTO      (   ) MÉDIO       (   ) BAIXO 
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Usando a escala abaixo, indique – por favor – o seu grau de concordância com as 
seguintes sentenças, sendo (1) Discordo totalmente; (2) Discordo em parte; (3) Nem 
discordo, nem concordo; (4) Concordo em parte; (5) Concordo totalmente: 
(Destaca-se que os itens da coluna em cinza os respondentes não visualizavam, 
mas foram a base da elaboração do instrumento de pesquisa) 
 

Questão DT DP ND 
NC CP CT Constructo Dimensão 

Sustentabilidade 

O ambiente de concorrência de 
mercado, no qual nossas empresas 
estão inseridas, tem mudado muito 
rápido 

[1] [2] [3] [4] [5] Dinâmica 
do ambiente 

Os clientes têm se tornado cada vez 
mais exigentes [1] [2] [3] [4] [5] Dinâmica 

do ambiente 

Os interesses dos clientes tem 
mudado muito rápido e são 
imprevisíveis 

[1] [2] [3] [4] [5] 
Dinâmica 

do ambiente 

A evolução tecnológica faz com que 
a produção agroindustrial também 
mude muito rápido 

[1] [2] [3] [4] [5] Dinâmica 
do ambiente 

A Cooperativa * explora e busca 
melhores práticas para desenvolver 
suas atividades econômicas e de 
seus cooperados 

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
Adaptativa Econômica 

A Cooperativa * desenvolve a 
comunidade onde está inserida, 
através de prospecção e exploração 
de seus recursos 

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
Adaptativa Social 

A Cooperativa * adapta as melhores 
práticas disponíveis no mercado para 
preservação dos recursos naturais  

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
Adaptativa Ambiental 

A Cooperativa * reconhece o valor de 
novas informações, assimila e aplica 
para fins comerciais 

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
Absortiva Econômica 

A Cooperativa * com base na sua 
história utiliza seus conhecimentos 
para promover o bem estar da 
comunidade onde está inserida 

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
Absortiva Social 

A Cooperativa * transforma os 
conhecimentos externos e os 
combina com os conhecimentos 
internos, utilizando na redução do 
impacto no meio ambiente 
ocasionado por suas atividades 

[1] [2] [3] [4] [5] 
Capacidade 

Absortiva Ambiental 

A Cooperativa * desenvolve novos 
produtos e/ou mercados, por meio do 
alinhamento da orientação inovadora 
estratégica com comportamentos e 
processos inovadores 

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
de Inovação 

Econômica 

A Cooperativa * promove a qualidade 
de vida de seus colaboradores, 
cooperados e comunidade através 
de processos inovadores 

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
de Inovação Social 

Cooperativa * otimiza a utilização de 
seus recursos ambientais através de 
processos de inovadores 

[1] [2] [3] [4] [5] Capacidade 
de Inovação Ambiental 

Continua 
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Continuação  

Questão DT DP 
ND 
NC CP CT Constructo 

Dimensão 
Sustentabilidade 

A Cooperativa * demonstra 
habilidade para integrar seus 
conhecimentos prévios aos 
conhecimentos externos para gerar 
resultados econômicos positivos em 
suas atividades 

[1] [2] [3] [4] [5] Integração Econômica 

A Cooperativa * integra-se com a 
comunidade na resolução de 
problemas causados pelas suas 
atividades 

[1] [2] [3] [4] [5] Integração Social 

A Cooperativa * consegue combinar 
novos conhecimentos aos seus 
processos para preservar o meio 
ambiente 

[1] [2] [3] [4] [5] Integração Ambiental 

A Cooperativa * tem as habilidades 
necessárias para reconfigurar um 
novo conhecimento para suas 
atividades 

[1] [2] [3] [4] [5] Reconfiguração Econômica 

A Cooperativa * deixa claro para a 
comunidade em que está inserida o 
seu papel social, e reconfigura-se 
caso seja necessário para cumprir 
uma exigência 

[1] [2] [3] [4] [5] Reconfiguração Social 

A Cooperativa * está disposta a 
mudar e reconfigurar seus processos 
para preservar o meio ambiente 

[1] [2] [3] [4] [5] Reconfiguração Ambiental 

A Cooperativa * sempre está em 
busca de novos conhecimentos para 
melhorar seus desempenho 
econômico 

[1] [2] [3] [4] [5] Renovação Econômica 

A Cooperativa * procura novas 
maneiras de manter um bom 
relacionamento com a comunidade 
em que está inserida 

[1] [2] [3] [4] [5] Renovação Social 

A Cooperativa * busca novas formas 
de atuar para reduzir seus impactos 
no meio ambiente 

[1] [2] [3] [4] [5] Renovação Ambiental 

A Cooperativa * tem competências 
para implantar um conhecimento 
novo em sua produção comercial 

[1] [2] [3] [4] [5] Recriação Econômica 

A Cooperativa * adapta suas 
competências para cumprir seu 
papel social 

[1] [2] [3] [4] [5] Recriação Social 

A Cooperativa * tem processos de 
recriação de conhecimentos voltados 
ao meio ambiente 

[1] [2] [3] [4] [5] Recriação Ambiental 

Caso a Cooperativa * não tenha 
ações voltadas à sustentabilidade 
organizacional não farei negócios 
com ela 

[1] [2] [3] [4] [5] CONFRONTAÇÃO COMERCIAL X 
SUSTENTABILIDADE 
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Apêndice B – Dendrograma do Constructo das Capacidades Dinâmicas 
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Apêndice C – Dendrograma do Constructo das Dimensões de Sustentabilidade 
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Apêndice D – Dendrograma do Constructo dos Processos Internos 

 
 


