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QUESTÃO 01 

A abordagem comportamental das organizações tem estudado diversas áreas 
relacionadas à dinâmica interativa entre os indivíduos e as organizações. Dentre estás áreas, a 
cultura organizacional é um tema advindo da antropologia para a administração e de, acordo 
com Schein, se propõem a estudar as crenças e valores compartilhados pelos indivíduos 
dentro das organizações. A cultura organizacional vai influenciar, de forma significativa, os 
padrões de ação e decisões dos indivíduos, uma vez que esta, sendo forte, é compartilhada e 
aceita pelo grupo determinando a forma de agir e pensar destes. Assim  Daft afirma que a 
cultura deve reforçar a estratégia e o projeto estrutural da organização, pois o sucesso ou 
fracasso desta, na maioria das vezes, é atrelado à sua cultura.  

Por sua vez, o clima organizacional é uma medida da cultura organizacional em um 
determinado momento, ou seja, o clima apresenta os sentimentos compartilhados pelo grupo 
em um dado momento, esta influencia de forma significativa o desempenho dos indivíduos na 
organização e vai ser determinado, tanto pelas relações dos grupos formais, quanto pelos 
grupos informais existentes no ambiente coorporativo.  

Os conceitos de motivação foram estudados na administração inicialmente por 
Maslow com o modelo teórico da pirâmide da hierarquia das necessidades e por Herzberg 
com a teoria dos dois fatores. Hoje os estudos acerca da motivação humana se apresentam 
como uma importante ferramenta estratégica para os gestores, pois de acordo com os estudos 
de Victor Vroom, a produtividade dos indivíduos nas organizações é determinada por fatores 
motivacionais nos quais ele destaca a expectativa, recompensas e relações entre expectativas e 
recompensas dos indivíduos, sendo estes determinantes da motivação dos indivíduos para o 
trabalho.  

Outra área estudada pela abordagem comportamental é o comprometimento 
organizacional, que segundo Kanter esta possui três dimensões que definem o tipo de 
comprometimento dos indivíduos com as organizações, sendo estes os comprometimentos 
afetivo, instrumental e normativo. Identificar o tipo de comprometimento que os indivíduos 
têm com a organização é um fator importante para se definir o direcionamento estratégico 
desta, uma vez que, tanto a elaboração, quanto a implementação e acompanhamento das 
estratégias organizacionais dependem dos indivíduos e das relações que estes mantêm com 
sua organização.   

O poder nas organizações pode ser visto como a imagem invertida da cultura 
organizacional no espelho, ou seja, enquanto a cultura promove a integração, o poder vai 
fragmentar a organização. Desta forma, Mintzberg apresenta o processo de formação da 
estratégia organizacional como um jogo aberto de influência, no qual o poder e a política 
serão utilizados para negociar estratégias favoráveis a determinados interesses que vão além 
dos econômicos. 

Por fim, pode-se afirmar que as áreas estudadas pelo comportamento organizacional 
estão relacionadas à estratégia organizacional, uma vez que estas se propõem a estudar as 
relações entre indivíduos e as organizações, sendo estas relações fundamentais para o 
direcionamento estratégico da organização.   



 QUESTÃO 2 
A) Assembléia Geral dos Sócios 

 
B)  
O órgão máximo de decisão das cooperativas é a Assembléia Geral dos Sócios. Cada 

cooperado tem direito a um voto independente do número de cotas partes subscritas, e ainda 
tem plenos poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade. Havendo 
quórum para aprovar deliberações, estas cabem aos cooperados presentes e ausentes, ainda 
que discordantes. No artigo 4 inciso VI é claro: o quorum para o funcionamento e deliberação da 

Assembléia Geral baseado no número de associados e não no capital. A legislação cooperativista 
traz a valorização da dimensão social da organização cooperativa, ainda no artigo 4º inciso III,  
ao ressaltar que há “limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais 
adequado para o cumprimento dos objetivos sociais”. 

As assembléias deverão ser convocadas com antecedência mínima de 10 dias e o edital 
deve ser fixado em locais de fácil acesso para possibilitar a participação do maior número de 
cooperados. A Assembléia Geral dos Sócios favorece a Gestão Democrática da organização 
cooperativa, um dos princípios cooperativistas estabelecido pela A.C.I, ao definir as 
cooperativas como organizações democráticas, controladas pelos seus membros, que 
participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões, 
corroborando assim para a autogestão, uma vez que, são os próprios cooperados participantes 
das decisões administrativas,  independente do capital subscrito e sem discriminação raciais, 
políticas, sociais e religiosas, como rege o princípio da Adesão Livre e Voluntária e conforme 
o artigo 4 inciso IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social, a única 
ressalva é quando há impossibilidade técnica da prestação do serviço. Cabe ainda ressaltar o 
princípio da participação econômica dos membros, que contribuem equitativamente para o 
capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente, apuradas as sobras da 
cooperativa esta poderá ser reinvestida, remunerar o capital  social até 12% ao ano, 
redistribuída e destinadas aos fundos obrigatórios e outros criados pela cooperativa. 

Ainda que o Conselho Administrativo operacionalize a gestão, cabe ressaltar que as 
deliberações advêm do órgão máximo, e há também uma renovação de um número mínimo 
dos membros dos órgãos sóciais estabelecida pela lei 5764/ 71, no caso do Conselho 
administrativo, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço).  No caso do 
Conselho Fiscal, cabe ao órgão acompanhar a execução e desenvolvimento do plano de ação 
da cooperativa aprovado em assembléia geral. 

No processo da autogestão, Conforme Bordenave (1994) e Cançado (2007), o grupo 
determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles pertinentes, sem 
referência a uma autoridade externa, e na organização cooperativa é assegurado não somente 
pela Gestão Democrática, mas também pelo princípio da Autonomia e Independência, ou seja, 
independente de estabelecerem acordos com outras organizações ou recorrerem a capital 
externo, deverá ser mantido o controle democrático pelos seus membros e a autonomia da 
cooperativa. Cabe destacar, que no caso brasileiro, da Lei 5764/71 até a Constituição Federal 
de 1988 parece limitar o avanço de um cooperativismo autogestionário, uma vez que, as 
cooperativas tinham que pedir autorização para funcionamento e eram fiscalizadas. Por 
conseguinte, Rigo (2008) enfatiza que no âmbito das ciências sociais a opinião prevalecente, 
desde o final do século XIX, “tem tendido a ser a de que as cooperativas são intrinsecamente 
instáveis, por estarem presas a um dilema estrutural”. Tal dilema consiste em, por um lado, 
correrem o risco de fracassarem porque sua estrutura democrática as torna mais lentas no 
processo de tomada de decisão em relação às empresas capitalistas, e também porque o 
princípio de “um homem, um voto” as impede de alcançar um nível de capitalização 
necessário para novos investimentos (WEBB e WEBB, 1897, apud, SANTOS e 
RODRÍGUEZ, 2005, p. 34).  Podemos acrescentar outro elemento que interferem no processo  



autogestionário da organização cooperativa como o nível de conhecimento de gestão dos seus 
cooperados para elaboração do planejamento, organização, sua execução e controle, e ainda 
conciliar a dupla natureza da cooperativa, em que os cooperados são ao mesmo tempo dono e 
usuário de seus serviços, rompendo com a relação patrão-empregado.  

Portanto, o investimento em Educação Cooperativa, através, por exemplo, do Fundo 
de Assistência Técnica, Educacional e Social, constitui uma forma de viabilizar a autogestão 
na organização, fazendo com que o cooperado concilie melhor o papel de dono e  
beneficiário. 


