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Resumo: As Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA) têm se consolidado 
no cenário econômico e social por sua característica específica de unir o 
desenvolvimento econômico ao bem-estar social do seu grupo de associados. Diante 
dessa especificidade, como auxiliar as cooperativas a identificar em quais atividades 
devem investir esforços? Na área dos negócios, a Avaliação de Desempenho 
(AD) oferece insumos. Assim, esse artigo objetiva construir, nos pesquisadores, o 
conhecimento necessário sobre o tema Avaliação de Desempenho de Cooperativas 
de Produção Agropecuária e explicitá-lo por meio da identificação de um Portfólio 
Bibliográfico que o represente e pelo mapeamento de suas características. Essa 
investigação caracteriza-se como exploratório-descritiva e adota o instrumento 
Knowledge Development Process – Construtivist (Proknow-C). Como resultado, 
verificou-se que o tema é representado por 14 artigos, cuja maioria foi publicada 
em periódicos vinculados ao assunto central desta investigação (Cooperativas e 
Agropecuária); “Environmental management and firm performance: a case study” 
é o artigo mais relevante; e inexiste autor com trajetória de pesquisa nesse tema. 
Como conclusão geral, constatou-se que a maioria dos artigos adota uma afiliação 
teórica de AD informada sob uma abordagem realista. Os autores sugerem a adoção 
de uma perspectiva construtivista para novas pesquisas nessa área.
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1. Introdução

O movimento cooperativista tem se conso-
lidado há muitos anos no cenário econômico e 
social do Brasil por sua filosofia capaz de unir o 
bem-estar social e o desenvolvimento econômico. 
Para Irion (1997), os referenciais básicos desse 
modelo consistem em atender às necessidades 
de um grupo, buscando prosperidade conjunta 
por meio da participação autônoma, solidária e 
democrática.

A importância desse modelo econômico de 
desenvolvimento remete principalmente à fun-
ção de inserção econômica de seus associados 
nos mercados concentrados, além de promover 
o aumento da renda local e o desenvolvimento 
do agronegócio nas regiões em que se insere 
(SOUZA, BRAGA e FERREIRA, 2011).

Dessa forma, o cooperativismo torna-se pre-
sente nos diversos setores da economia, princi-
palmente no setor agrícola, sendo constituído 
basicamente por produtores rurais ou agríco-
las cujos instrumentos de produção são de pro-
priedade individual dos próprios associados e a 
cooperativa encarrega-se de atividades coletivas, 
como armazenagem, beneficiamento e comercia-
lização, entre outros (LIMBERGER, 1996).

A organização de agricultores em coopera-
tivas de produção agropecuária pode gerar ao 
grupo vantagens e benefícios no que tange aos 

rendimentos obtidos da agricultura, tais como: 
o aumento do preço dos produtos ofertados no 
mercado, a redução do valor dos suprimentos 
comprados, a diminuição dos custos de processa-
mento das unidades beneficiadas e a melhora na 
qualidade dos bens ou produtos agrícolas produ-
zidos (PIRES, 2003).

Assim, as cooperativas diferenciam-se das 
demais empresas de capital gerenciadas para 
beneficiar os seus investidores. Essas organiza-
ções controladas e de propriedade de seus asso-
ciados buscam operar e beneficiar seus membros 
que são os produtores e fornecedores das maté-
rias-primas. Devido às suas características de 
serem controladas e operadas pelos seus asso-
ciados que também são os proprietários e forne-
cedores de matéria-prima da cooperativa, essas 
organizações contrastam com as demais entida-
des empresariais que são gerenciadas e operadas 
para beneficiar os investidores. Portanto, as coo-
perativas possuem a necessidade de priorizar e 
maximizar a satisfação de seus associados, ofe-
recendo serviços e condições de gerar bem-estar 
social, além de somente melhorar a lucratividade 
de seus envolvidos.

O instituto legal e doutrinário estabelece, 
para as cooperativas agropecuárias brasileiras, 
que o direito ao controle do proprietário é des-
vinculado das suas cotas de capital e do mon-
tante das transações econômicas que realiza com 
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a entidade, o que gera alguns problemas de con-
trole nas cooperativas (COSTA, CHADDAD e 
AZEVEDO, 2012). Assim, diante da complexi-
dade no agronegócio, exige-se dos produtores 
rurais uma permanente revisão de como são pla-
nejadas e organizadas as suas atividades, tanto 
no aspecto operacional de planejamento produ-
tivo como do relacionamento com seus fornece-
dores e clientes (MOREIRA et al., 2012).

A complexidade da atuação das cooperativas 
faz com que essas necessitem de instrumentos 
que lhes auxiliem na gestão das atividades a fim 
de garantir a qualidade dos serviços prestados 
e beneficiar econômica e socialmente seus asso-
ciados. Na área de conhecimentos dos negócios, 
a dimensão Avaliação de Desempenho oferece 
insumos para que a atividade de gestão se realize. 
Assim, a Avaliação de Desempenho nessas enti-
dades representa uma ferramenta importante no 
sentido de identificar onde estão ocorrendo desa-
linhamento de atividades, quais aspectos podem 
ser melhorados, quais são as atividades conside-
radas mais importantes, em quais atividades os 
associados e a cooperativa devem investir esfor-
ços para obter melhores resultados e o nível de 
satisfação dessa parceria.

Nesse contexto, várias dúvidas surgem: Qual 
instrumento é o mais indicado para auxiliar na ges-
tão das cooperativas que apresentam característi-
cas tão diferentes das organizações tradicionais? 
Qual aporte teórico pode melhor contribuir para 
esse segmento econômico? Quais abordagens 
científicas alinham-se à situação das cooperativas 
para contribuir na identificação do diagnóstico 
destas? A partir dessas e de muitas outras dúvi-
das que surgem quando um pesquisador inicia 
seu estudo, quer seja com o propósito científico, 
quer seja com o prático, acredita-se que o ponto 
de partida está na busca de conhecimento sobre o 
que a literatura científica apresenta sobre o tema. 
Nesse momento, novamente suscitam dúvidas: 
Onde selecionar materiais sobre o assunto diante 
da quantidade de veículos informativos qualifica-
dos e não qualificados pela academia científica?

Em decorrência desses problemas, emerge a 
pergunta que orienta o desenvolvimento desta 

pesquisa: Quais são as bases teóricas capazes de 
informar o fragmento da literatura científica rela-
tivo à Avaliação de Desempenho de Cooperativas 
de Produção Agropecuária? Para responder a 
esse questionamento, o objetivo formulado é 
construir conhecimento acerca do tema Avaliação 
de Desempenho das Cooperativas de Produção 
Agropecuária a partir da seleção do portfólio e 
de análise bibliométrica na área. Como tal obje-
tivo possui dimensão subjetiva e intangível, a 
resposta ao leitor será oferecida pela evidencia-
ção do Portfólio Bibliográfico (PB) das publica-
ções científicas relevantes que representam esse 
fragmento da literatura e pelo mapeamento das 
características desse PB em termos de: (i) quem 
é/são o(s) pesquisador(es) com trajetória nessa 
área de conhecimento; (ii) quais são os periódi-
cos que têm devotado espaço para publicação 
desse assunto; e (iii) qual/quais é/são o(s) artigo(s) 
de destaque. Adicionalmente os autores anali-
sam a abordagem que informa a Avaliação de 
Desempenho dos artigos do PB.

Para dar conta dessa tarefa, os pesquisado-
res selecionaram um instrumento de intervenção 
cuja abordagem científica fosse construtivista, 
alinhado, assim, ao objetivo da pesquisa. O ins-
trumento selecionado é o Knowledge Development 
Process – Construtivist (ProKnow-C), proposto por 
Ensslin et al. (2010).

A justificativa desta investigação é argumen-
tada por duas contribuições centrais: (i) a comu-
nidade científica e prática que estuda a Avaliação 
de Desempenho sob o ponto de vista do auxílio 
à gestão de cooperativas de produção agrícola – 
no sentido de destacar, em um único trabalho, as 
características de um conjunto de obras interna-
cionais reconhecidas cientificamente e relevan-
tes sobre o tema com base em aspectos julgados 
como relevantes pelos pesquisadores; e (ii) a 
comunidade científica e acadêmica ao apresentar 
a operacionalização de uma ferramenta de apoio 
para todos aqueles que desejam iniciar um pro-
cesso de pesquisa sobre algum assunto e desejam 
valer-se de um processo estruturado para realizar 
a seleção de artigos relevantes e realizar sua aná-
lise bibliométrica e sistêmica.
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Além desta seção introdutória, o presente 
trabalho abordará a revisão de literatura sobre 
avaliação de desempenho na área de cooperati-
vas agropecuárias na seção 2; a metodologia da 
pesquisa na seção 3, em termos de seu enquadra-
mento metodológico e do instrumento de inter-
venção selecionado para orientar o alcance do 
objetivo da pesquisa; na seção 4 serão apresen-
tados e discutidos os resultados da pesquisa em 
termos do Portfólio Bibliográfico selecionado, das 
características desse PB e das considerações dos 
autores sobre a afiliação teórica de AD utilizada 
na literatura científica de cooperativas de produ-
ção agropecuária; as considerações finais serão 
apresentadas na seção 5; e, ao final (seção 6), 
estão as referências utilizadas.

2. Revisão de Literatura – 
Considerações sobre afiliação 
teórica de Avaliação de 
Desempenho utilizada no contexto 
das Cooperativas de Produção 
Agropecuária para subsidiar a 
continuidade da pesquisa no tema

A necessidade de se proceder à Avaliação de 
Desempenho das cooperativas é manifestada nos 
estudos, fazendo uso do termo de forma direta 
ou indireta. Vargas e Garcıa (2003) afirmam que 
as cooperativas são organizações que possuem 
grande importância econômica no setor agrícola, 
e, portanto, a medição de sua eficiência torna-se 
uma área de investigação que atrai grande inte-
resse. Para Guzmán e Arcas (2008), a Avaliação 
de Desempenho nas cooperativas é fundamental 
devido às suas características, princípios e fun-
damentos e, por diferenciarem-se das demais 
empresas de caráter exclusivamente econômico, 
devem realizá-la considerando dimensões adicio-
nais àquelas análises baseadas em índices econô-
micos tradicionais. E Wilson, Hall e Fields (2011) 
argumentam que a qualidade do serviço prestado 
torna-se um importante indicador do desempe-
nho dos gestores das cooperativas. Os coopera-

dos ou clientes percebem e avaliam o serviço em 
termos de sua qualidade; sendo assim, as coope-
rativas devem avaliar seu desempenho.

Diante da constatação da percepção da 
importância da avaliação de desempenho, como 
os artigos do PB percebem e utilizam a avaliação 
de desempenho?

Alguns artigos associam a Avaliação de 
Desempenho a um resultado final, ou seja, efi-
ciente/ineficiente; satisfeito/insatisfeito, como é 
o caso do artigo de Singh, Coelli, Fleming (2001) 
que, por meio das ferramentas Stochastic Frontier 
Analysis (SFA) e Data Envelopment Analysis (DEA), 
avaliam a eficiência de ‘empresas’ de processa-
mento de laticínio, sendo 13 cooperativas e 10 pri-
vadas. A partir do diagnóstico das ‘empresas’ mais 
eficientes e das ineficientes, os autores da pre-
sente pesquisa se questionam: Como esse diag-
nóstico oferecerá subsídios para que cada uma 
das 13 cooperativas melhore seu desempenho?

Outros artigos percebem a Avaliação de 
Desempenho como uma ferramenta pontual 
para identificar um diagnóstico de uma atividade 
ou serviço prestado pela cooperativa ou ainda 
dos critérios necessários para prestar os serviços 
com qualidade. O artigo de Wilson, Hall, Fields 
(2011) propõe identificar quais são os aspectos 
mais importantes para 5.000 clientes quando da 
prestação de serviços da cooperativa agrícola 
AFC, do Alabama, por meio da ferramenta Retail 
Service QualityScale (RSQS). Nesse ponto, os auto-
res dessa investigação levantam alguns questio-
namentos para reflexão: Será que a percepção dos 
5.000 clientes que estão distribuídos em 10 esta-
dos dos EUA independe da região em que estão 
localizados? Será que a resposta por meio de 
Escala de Likert reflete a percepção dos clientes e 
servirá para atender às suas expectativas? A par-
tir do resultado identificado, como os gestores da 
cooperativa elaborarão estratégias de aperfeiçoa-
mento? Nessa mesma linha, encontra-se o artigo 
de Österber e Nilsson (2009), que faz uso das fer-
ramentas Anova e Ancova para avaliar, segundo 
percepção dos cooperados suecos, se o sucesso da 
cooperativa é reflexo da gestão e se sua participa-
ção na gestão da cooperativa é importante.
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Alguns artigos exploram a questão da avalia-
ção em termos dos reflexos que ações ou políti-
cas organizacionais promovem no desempenho. 
O artigo de Claver, López, Molina e Tarí (2007), 
por exemplo, explora a relação entre a estratégia 
ambiental da cooperativa agrícola Coato com o 
seu desempenho econômico. Durante o desen-
volvimento do estudo, devido às entrevistas 
com os gestores, os autores passaram a perceber 
o desempenho da Coato como a combinação do 
desempenho ambiental, da vantagem competi-
tiva da cooperativa e seu desempenho econômico. 
Sendo assim, tanto os autores como a própria 
cooperativa passaram a perceber o desempenho 
de forma mais holística, embora ainda não con-
siderando questões relacionadas aos cooperados. 
A partir do diagnóstico qualitativo identificado, 
os autores realizaram uma comparação da Coato 
com outras cooperativas e constataram, no que 
tange às questões ambientais, que a Coato é bench-
marking. Aqui emerge outra oportunidade de pes-
quisa: desmembrar esse diagnóstico qualitativo 
em suas partes constituintes e, por meio da evi-
denciação da percepção de importância de cada 
parte, transformá-lo em quantitativo, podendo, 
assim, identificar quanto cada ação estratégica 
pode contribuir para o desempenho global.

Como conclusão geral, constata-se que a 
maioria dos artigos do PB adota uma afiliação teó-
rica de Avaliação de Desempenho informada sob 
uma abordagem realista (normativista ou descri-
tivista) (ROY, 1993). Considerando que os autores 
da presente pesquisa seguem uma afiliação cons-
trutivista, qual seja Avaliação de Desempenho é 
o processo para construir conhecimento no deci-
sor/gestor, com base na própria percepção sobre 
o contexto específico que se propõe avaliar por 
meio de atividades que identificam, organizam, 
mensuram (ordinal e cardinalmente) e integram 
os critérios que serão avaliados, bem como evi-
denciam o desempenho do contexto e o possível 
impacto de ações apoiando a atividade de geren-
ciamento (AZEVEDO et al., 2011). Essa perspec-
tiva de abordar a Avaliação de Desempenho 
emerge como uma sugestão para novas pesquisas 
e evolução da área de cooperativas de produção 

agropecuárias. Sob essa perspectiva, as informa-
ções geradas pela Avaliação de Desempenho per-
mitirá “a geração do conhecimento para que a 
tomada de decisão seja realizada de forma coe-
rente com os valores e preferências dos gestores, 
os quais podem a qualquer momento alterar essa 
situação” (AZEVEDO et al., 2011, p. 87) e apoiará 
“o gestor no gerenciamento das potencialidades 
e fragilidades da organização, buscando alavan-
car o desempenho institucional (BORTOLUZZI, 
ENSSLIN e ENSSLIN, 2011, p. 636).

3. Metodologia da pesquisa

Esta seção tem por objetivo apresentar a 
metodologia utilizada para o desenvolvimento 
da presente investigação, sendo subdividida em: 
(i) enquadramento metodológico; e (ii) instru-
mento de intervenção: Knowledge Development 
Process – Construtivist (ProKnow-C).

3.1. Enquadramento metodológico

Esta subseção objetiva apresentar o enqua-
dramento metodológico da investigação a fim de 
informar aos leitores os pressupostos que orienta-
ram sua execução.

A presente pesquisa possui caráter explo-
ratório-descritivo: é exploratório, uma vez que 
o agente principal são os pesquisadores que 
geram conhecimento sobre o tema Avaliação de 
Desempenho das Cooperativas de Produção 
Agropecuária; é descritivo, uma vez que esse 
conhecimento é materializado e apresentado de 
forma objetiva em termos das características dessa 
área de conhecimento (VERGARA e PECI, 2003).

No que tange à natureza do artigo, a pes-
quisa classifica-se como teórico-ilustrativa, uma 
vez que demonstra, passo a passo, como ope-
racionalizar o instrumento Proknow-C (ALAVI e 
CARLSON, 1992).

O presente estudo é informado pela lógica 
indutiva, uma vez que um fragmento específico 
da literatura é investigado com base nas deli-
mitações dos pesquisadores e seus achados são 
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apresentados ao meio acadêmico para posterior 
aprofundamento (tema) e/ou replicação (instru-
mento) (IUDÍCIBUS, 2004).

No que se refere à coleta de dados, fez-se uso 
tanto de dados primários quanto de secundários. 
A etapa de seleção do Portfólio Bibliográfico fez 
uso de dados primários, uma vez que as delimi-
tações são feitas pelos pesquisadores em todas as 
escolhas demandadas durante o processo. Já a 
etapa de análise bibliométrica fez uso de dados 
secundários, uma vez que as características são 
buscadas no PB (RICHARDSON, 1999).

As análises ocorrem tanto de forma quali-
tativa quanto quantitativa. A abordagem quali-
tativa fica evidenciada durante toda a etapa de 
seleção dos artigos do Portfólio Bibliográfico, bem 
como na interpretação dos dados provenien-
tes da análise bibliométrica (VERGARA e PECI, 
2003). A abordagem quantitativa fica evidenciada 
na etapa da análise bibliométrica do PB, quando 
da identificação das características dessa litera-
tura científica, uma vez que é feita pela quanti-
dade de ocorrências (RICHARDSON, 1999).

Quanto aos procedimentos técnicos, carac-
teriza-se como bibliográfica na etapa da análise 
bibliométrica, uma vez que identifica as carac-
terísticas do tema nas publicações científicas, 
revisadas e indexadas nas bases de dados disponi-
bilizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes). Pode, 
ainda, ser classificada como pesquisa-ação, espe-
cialmente na etapa de seleção do PB em virtude 
da atuação dos pesquisadores; ou seja, esses, 
durante todo o processo de desenvolvimento da 
primeira etapa do Proknow-C, necessitam apre-
sentar suas delimitações e fazer escolhas. Dessa 
interação, resultará o Portfólio Bibliográfico.

O instrumento de intervenção utilizado foi 
o processo estruturado de revisão bibliográ-
fica denominado Knowledge Development Process 
– Construtivist (ProKnow-C), que descreve e 
apresenta um processo para construir, nos pes-
quisadores, o conhecimento necessário para 
investigar e analisar um tema. Esse processo será 
apresentado a seguir.

3.2. Instrumento de Intervenção Proknow-C

Ao iniciar uma pesquisa científica e construir 
conhecimento sobre o tema, Tasca et al.(2010) e 
Lacerda, Ensslin e Ensslin (2012) afirmam que a 
relação do pesquisador com as delimitações pos-
tas por ele tendem a ser influenciadas pelo con-
texto em que o pesquisador se insere, além da 
disponibilidade de acesso do referencial teórico 
pelos meios de divulgação de pesquisa. Tasca et 
al.(2010) afirmam que a dispersão da informação 
em uma grande variedade de fontes de pesquisa, 
dada a abundância de trabalhos científicos dispo-
níveis nas literaturas nacionais e internacionais, 
tornou complexo o processo de identificação de 
artigos relevantes que geram conhecimento e 
apoiam a realização de pesquisas científicas.

Neste estudo, o instrumento de intervenção 
é o Knowledge Development Process – Contrutivist 
(ProKnow-C), encontrado nos trabalhos de 
Azevedo et al. (2013), Ensslin, Ensslin e Pinto 
(2013), Lacerda, Ensslin e Ensslin (2012) e Tasca 
et al. (2010).

Desenvolvido a partir de 1994 pelo Labora-
tório de Metodologia Multicritério de Apoio à 
Decisão – Construtivista (LabMCDA-C), vincu-
lado ao Departamento de Engenharia de Produ-
ção e Sistemas da UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina), sob a coordenação do Prof. 
Leonardo Ensslin, esse instrumento investiga o 
tema Avaliação de Desempenho Organizacional 
(ADO) como instrumento de Apoio à Decisão 
por meio da metodologia Multicritério de Apoio 
à Decisão – Construtivista (MCDA-C), tanto em 
termos teóricos como em práticos, tendo seu 
reconhecimento científico alcançado pelas deze-
nas de publicações internacionais como resul-
tado dessas investigações (ENSSLIN, ENSSLIN e 
PINTO, 2012).

Diante da constatação dos pesquisadores do 
Laboratório da ausência de um processo estrutu-
rado para a seleção e análise da literatura cien-
tífica, a partir de 2005, eles desenvolveram um 
processo estruturado que objetivasse realizar 
buscas com a amplitude delimitada e foco orien-
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Figura 1. Etapas do Instrumento Proknow-C desenvolvidas no artigo

Pesquisador
deseja conhecer
“estado da arte”

de um Tema.

Seleção
Portfólio Bibliográfico

Bibliometria

Portfólio Bibliográfico
do assunto
da pesquisa
+ 20 artigos

Conteúdos:
- Fronteira de conhecimento;
- Passíveis de melhora.

Mais destacados:
- Artigos;
- Autores;
- Periódicos;
- Palavras-chave.

Pesquisador
conhece

“estado da
arte”

do Tema.Análise sistêmica

Pergunta da Pesquisa

Objetivos

Fonte: Extraído de Lacerda, Ensslin, Ensslin (2012) (baseado em TASCA et al., 2010).

tado pelo enquadramento propiciado pelos pes-
quisadores do assunto. Posteriormente, em 2007 
e 2008, surgiram as primeiras versões do instru-
mento sucedidas pelas primeiras publicações 
no ano de 2009, sendo em 2010 a primeira em 
âmbito internacional (TASCA et al., 2010). No final 
de 2010, para atender às solicitações de registro 
e de originalidade, os pesquisadores nomea-
ram o instrumento como ProKnow-C–Knowledge 
Development Process–Contrutivist. No ano de 2012, 
este se consolida como instrumento para orientar 
a construção do conhecimento, segundo as suas 
delimitações, percepções do tema e motivações, 
do pesquisador. Entretanto, os pesquisadores do 
LabMCDA-C continuam atentos às considerações 
dos pareceristas de seus trabalhos e do desenvol-
vimentos da realização desse processo por seus 
colaboradores, com vistas a identificar novas 
oportunidades de melhorias para o Proknow-C.

O processo desse instrumento é composto 
por quatro etapas: (a) seleção de um portfólio 
de artigos sobre o tema da pesquisa; (b) análise 
bibliométrica do portfólio; (c) análise sistêmica; 
e (d) definição da pergunta e do objeto de pes-
quisa. Nessa pesquisa, construiu-se parte do 
conhecimento necessário acerca do tema, pois 

foram desenvolvidas as duas primeiras etapas do 
processo: a seleção do portfólio e a análise biblio-
métrica. A Figura 1 destaca as etapas aplicadas no 
presente estudo.

A primeira etapa, como o próprio nome indica, 
objetiva identificar um Portfólio Bibliográfico (PB) 
sobre o tema investigado. Cumpre esclarecer 
que PB, no contexto do instrumento Proknow-C, 
é definido como um conjunto restrito de artigos 
científicos e relevantes. A cientificidade é aferida 
pela origem desses artigos: são coletas nas bases 
científicas (neste artigo, devido à acessibilidade 
dos pesquisadores, no portal de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Capes). A relevância é aferida 
pelo número de citações do artigo. O tema inves-
tigado representa o fragmento da literatura que os 
pesquisadores, por meio de suas escolhas e deli-
mitações, têm interesse de investigar (AZEVEDO 
et al., 2013; LACERDA, ENSSLIN e ENSSLIN, 
2012; TASCA et al., 2010; ENSSLIN et al., 2010).

A segunda etapa do Proknow-C objetiva iden-
tificar as características do PB. Cumpre esclarecer 
que, no contexto desse instrumento metodoló-
gico, a análise bibliométrica é definida como a 
atividade de contagem de ocorrência de determi-
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Figura 2. Eixos de pesquisas e palavras-chave que geram o fragmento da literatura investigado –
Avaliação de Desempenho das Cooperativas de Produção Agropecuária

- Co-operative
- Cooperative

- Measurement
- Evaluation
- Appraisal
- Assessment
- Management

- Agricultural
- Agriculture
- Rural
- Farmers

Avaliação de
Desempenho

Cooperativa Agropecuária

AD das
Cooperativas

Agropecuárias

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

nada variável (característica) nas publicações do 
PB, com vistas a construir o conhecimento inicial 
nos pesquisadores, de tal forma que saibam onde 
buscar mais informações sobre o tema (ENSSLIN, 
ENSSLIN e PACHECO, 2012; ROSA et al., 2011, 
2012; LACERDA, ENSSLIN e ENSSLIN, 2012).

A seguir, apresentam-se os resultados do 
desenvolvimento dessas duas etapas.

4. Apresentação e discussão 
dos resultados

Nesta seção, serão apresentados os proce-
dimentos seguidos e os resultados do processo 
de busca que resultaram na identificação de um 
Portfólio Bibliográfico relevante para os autores e 
a análise das características das publicações sobre 
Avaliação de Desempenho com enfoque nas 
Cooperativas de Produção Agropecuária. Cabe 
ressaltar que a realização dos procedimentos rea-

lizados nesta pesquisa ocorreu entre os meses de 
março e maio do ano de 2013.

4.1. Seleção do Portfólio Bibliográfico

O processo de seleção do Portfólio Biblio-
gráfico tem início com a definição dos eixos de 
pesquisa e das palavras-chave (em língua inglesa) 
que, segundo a percepção dos pesquisadores, 
representam o tema. Tal escolha é ilustrada na 
Figura 2.

Na Figura 2, a terminologia nos círculos evi-
dencia as áreas de conhecimento que delimitam 
o assunto a ser investigado, ou seja, os eixos de 
pesquisa que serão investigados; as terminolo-
gias nos colchetes são as palavras-chave que os 
pesquisadores (autores deste estudo) acreditam 
melhor representar esses eixos.

Após a definição das palavras-chave, reali-
zaram-se combinações destas nos três eixos da 
pesquisa, que resultaram em 40 combinações. 
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O segmento textual dessas combinações foi for-
mado utilizando-se a expressão booleana “AND”, 
que indica que o retorno para as buscas observa 
a inclusão de, pelo menos, uma palavra-chave de 
cada eixo nos campos da busca.

Na sequência, passou-se à identificação das 
bases de dados onde serão buscados os artigos. 
O critério para seleção dessas bases de dados 
observou os seguintes aspectos: (i) estar dispo-
nível gratuitamente no portal de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes); (ii) fazer parte da área 
de Ciências Sociais Aplicadas e possuir área de 
conhecimento alinhada com o tema de pesquisa; 
(iii) disponibilizar a possibilidade do uso de 
expressões booleanas nas pesquisas; (iv) possuir 
ferramentas que possibilitem a pesquisa das pala-
vras-chave nos seguintes campos: título, resumo 
e palavras-chave. Doze bases de dados atende-
ram a tais pré-requisitos.

A partir dessa etapa, verificaram-se quais 
bases de dados representavam maior relevância 
acerca do tema objeto de pesquisa. Nesse proce-
dimento, foram adotados outros critérios para a 
busca dos conteúdos, tais como: limite temporal 
de 13 anos (2000 a 2013), tipo de publicação (ape-
nas do tipo Journal Article) e o idioma do artigo 
(apenas em língua inglesa). A verificação deu-se 
pela consulta do alinhamento das palavras-chave 
com os resultados obtidos na pesquisa. Para 
tanto, foram selecionadas seis bases de dados 
que tivessem resultados significantes, considera-
das com potencial para a pesquisa, quais sejam: 
Scopus; ISI Web of Knowledge; Ebsco Host; 
Wiley; Science Direct; Emerald.

Assim, passou-se à busca dos artigos nessas 
seis bases de dados, que resultou em um banco 
de artigos bruto preliminar de 1.921 artigos. Na 
sequência, visando garantir um portfólio ali-
nhado ao tema, realizou-se o teste de aderên-
cia das palavras-chave. Para tanto, procedeu-se 
à leitura dos títulos e dos resumos dos artigos 
encontrados, buscando localizar dois que esti-
vessem amplamente alinhados para compa-
rar as palavras-chave desses dois artigos com as 
palavras-chave escolhidas pelos pesquisadores e 

utilizadas na busca inicial. Nesse processo, veri-
ficou-se que as palavras-chave dos dois artigos 
selecionados estavam contidas nas 12 palavras-
-chaves iniciais. Sendo assim, o processo poderia 
continuar, sem a necessidade de repeti-lo, incor-
porando as novas palavras-chave identificadas. A 
Figura 3 apresenta as subetapas descritas acima.

Após a identificação do ‘banco de artigos 
bruto’, passou-se ao desenvolvimento da pró-
xima subetapa, qual seja, a filtragem do banco de 
artigos.

Na fase de filtragem do banco de artigos, a 
primeira etapa refere-se à importação dos arti-
gos científicos para softwares de gerenciamento 
bibliográfico. Dessa forma, a presente pesquisa 
utilizou-se do software Endnote X6, para o qual 
os 1.921 artigos do banco de artigos bruto foram 
importados. Após o procedimento da impor-
tação, utilizou-se o recurso desse software que 
permite a exclusão automática dos artigos repe-
tidos. Esse procedimento resultou na exclusão 
de 808 artigos, restando 1.113 artigos considera-
dos não repetidos pelo procedimento de exclusão 
automática.

Na etapa posterior realizou-se a leitura dos 
títulos desses 1.113 artigos. Nos casos em que os 
títulos estavam claramente desalinhados, esses 
foram retirados do processo por não contribuí-
rem com o tema da pesquisa, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo pesquisador. Nessa 
etapa, também foram excluídos os artigos dupli-
cados que, por possuírem pequenas diferenças 
nos caracteres, não foram excluídos no processo 
automático do Endnote. Como resultado desse 
processo de leitura e revisão, foram excluídos 953 
artigos, permanecendo 160 artigos com título ali-
nhado ao tema.

A etapa seguinte constituiu-se na identifica-
ção do reconhecimento científico dos artigos. A 
aferição do reconhecimento científico nesse pro-
cesso é evidenciada pela quantidade de citações 
de cada artigo em outros trabalhos científicos. 
Com a finalidade de padronizar o processo, bus-
cou-se o número de citações de cada artigo no 
Google Acadêmico. Essa consulta foi realizada no 
dia 13 de abril de 2013. Depois disso, os artigos 
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foram ordenados decrescentemente pelo número 
de citações, e, por representação matemática, 
buscou-se identificar a proporção de cada artigo 
na representação total. Dessa forma, observou-
-se que 46 artigos são responsáveis por 93,5% das 
citações, ao passo que 114 artigos representam 
6,5% das citações. Assim, os 114 artigos com cinco 
ou menos citação foram separados da amostra 
por não possuírem, ainda, reconhecimento cien-
tífico. Cumpre salientar que serão analisados pos-
teriormente pelo processo.

Na sequência, os resumos dos 46 artigos de 
reconhecimento científico confirmado foram 
lidos a fim de verificar o potencial de contribuição 
desses artigos para a consecução dos objetivos e 
o alinhamento com o tema da pesquisa. Nessa 
leitura, 24 artigos foram reconhecidos como ali-
nhados ao tema de pesquisa, e esse conjunto de 
artigos é denominado pelo Proknow-C de ‘Banco 
de Artigos não Repetidos com Título/Resumo 
Alinhados e Reconhecimento Científico’. Esses 24 
artigos foram escritos por 66 autores.

Considerando-se que artigos publicados 
recentemente possuem a tendência de obter um 
menor número de citações, e com o objetivo de 
evitar a exclusão de artigos relevantes para a pes-
quisa, o Proknow-C demandou uma análise dos 
114 artigos que foram separados. Esses 114 arti-
gos foram divididos em dois grupos: os publi-
cados antes do ano de 2011, resultando em 57 
artigos; e aqueles cujas publicações compreen-
dem um período recente de dois anos da reali-
zação da pesquisa, ou seja, os publicados em 
2011 e posteriormente, também resultantes em 
57 artigos. Adicionaram-se ao grupo dos artigos 
recentes aqueles que, mesmo sendo anteriores 
a 2011, possuíssem pelo menos um dos 66 auto-
res dos artigos classificados no ‘Banco de Artigos 
não Repetidos com Título/Resumo Alinhados e 
Reconhecimento Científico’. Esse procedimento 
resultou na adição de três artigos ao grupo de 
57 artigos recentes cujos resumos seriam lidos 
novamente. A leitura do resumo desses 60 arti-
gos resultou na exclusão de 56 artigos por não 

estarem completamente alinhados ao tema da 
pesquisa. Os quatro artigos alinhados passam 
a ser denominados por ‘Banco de Artigos não 
Repetidos com Título/Resumo Alinhados e com 
Reconhecimento Científico Potencial’.

A fusão desses dois Bancos de Artigos – 24 
artigos mais quatro artigos – gera um banco único 
que passa à última análise: disponibilidade gra-
tuita dos artigos em sua forma integral e o alinha-
mento integral do mesmo.

Assim, realizando-se essa última análise, veri-
ficou-se que somente tornou-se possível a visu-
alização e disponibilidade do texto completo de 
forma gratuita de 23 artigos. No processo de lei-
tura integral, 11 artigos foram excluídos por terem 
foco em assuntos distintos ao estudado, restando 
12 artigos do ‘Portfólio Bibliográfico Primário’.

A última etapa do Proknow-C para seleção do 
Portfólio Bibliográfico consiste no teste de sua 
representatividade a fim de verificar se artigos 
com reconhecimento científico comprovado não 
foram incluídos no portfólio primário. Para isso, 
foram exportadas as citações das referências dos 
12 artigos do ‘Portfólio Bibliográfico Primário’ ao 
Endnote. Em seguida, as referências foram filtra-
das quanto ao formato de artigo científico, limite 
temporal superior a 2000, publicação em língua 
inglesa e alinhamento ao tema (procedimento 
idêntico ao realizado com os artigos coletados 
nas bases de dados). Posteriormente, realizou-se 
a pesquisa no Google Acadêmico a fim de quan-
tificar o número de citação de cada referência, 
sendo essas listadas em planilha auxiliar e orde-
nadas crescentemente quanto à sua relevância. 
Realizou-se a fixação do ponto de corte em 80% 
da representatividade das citações do total. Nesse 
procedimento, restaram 17 artigos com maior 
reconhecimento, e partiu-se, então, para a leitura 
do resumo desses para verificar o alinhamento 
com o tema da pesquisa. Concluiu-se, no teste de 
representatividade, que apenas dois artigos pos-
suíam alinhamento significativo com o estudo, 
sendo esses adicionados aos 12 artigos primários 
selecionados anteriormente.
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Quadro 1. Artigos científicos que compõem o Portfólio Bibliográfico

Portfólio Bibliográfico
1. CLAVER E., LÓPEZ M. D., MOLINA J. F., TARÍ J. J..”Environmental management and firm performance: a case study.” 

Journal of Environmental Management (2007).
2. WILSON N., THOMAS H., FIELDS D. “Measuring Retail Service Quality in Farm Supply Cooperatives.” International Food 

and Agribusiness Management Review (2010).
3. SINGH S., COELLI T., FLEMING E. “Performance of dairy plants in the cooperative and private sectors in India.” Annals of 

Public and Cooperative Economics (2001).
4. ÖSTERBERG P., NILSSON J. “Members’ perception of their participation in the governance of cooperatives: the key to trust 

and commitment in agricultural cooperatives.” Agribusiness (2009).
5. BAOURAKIS G., DOUMPOS M., KALOGERAS N., ZAPOUNIDIS C. “Multicriteria analysis and assessment of financial viability 

of agribusinesses: The case of marketing co‐operatives and juice‐producing companies.” Agribusiness (2002).
6. REZAEI-MOGHADDAM K.., KARAMI E. “A multiple criteria evaluation of sustainable agricultural development models 

using AHP.” Environment, Development and Sustainability (2008).
7. SOBOH, R. A. M. E., LANSINK G. G., DIJK G. “Performance measurement of the agricultural marketing cooperatives: The 

gap between theory and practice.” Applied Economic Perspectives and Policy (2009).

8. BOYLE, G. E. “The economic efficiency of Irish dairy marketing co‐operatives.” Agribusiness (2004).
9. GALDEANO‐GÓMEZ, E., CÉSPEDES‐LORENTE J., RODRÍGUEZ‐RODRÍGUEZ M. “Productivity and environmental performan-

ce in marketing cooperatives: an analysis of the Spanish horticultural sector.” Journal of Agricultural Economics (2006).

10. GUZMÁN I., ARCAS N. “The usefulness of accounting information in the measurement of technical efficiency in agricultu-
ral cooperatives.” Annals of Public and Cooperative Economics (2008).

11. CAMPOS-CLIMENT V., APETREI A., CHAVES-ÁVILA R. “Delphi method applied to horticultural cooperatives.” Manage-
ment Decision (2012).

12. LIN B., CHEN W. “Economic Performance Evaluation on Land Circulation in Modern Agricultural Planting Parks----Based 
on Survey Data in Chengdu.” Asian Social Science (2011).

13. CHEN P., HSU S., CHANG C., YU M. “Efficiency measurements in multi-activity data envelopment analysis with shared 
inputs: An application to farmers’ cooperatives in Taiwan.” China Agricultural Economic Review (2013).

14. ZHENGS.,WANG Z., SONG S. “Farmers’ behaviors and performance in cooperatives in Jilin Province of China: A case 
study.” The Social Science Journal (2011).

Fonte: Dados da pesquisa.

Dessa forma, conforme listado no Quadro 1, 
restaram 14 artigos que compuseram o Portfólio 
Bibliográfico (PB) sobre o tema Avaliação de 
Desempenho das Cooperativas de Produção 
Agropecuária segundo a percepção e delimitação 
do pesquisador.

Cumpre salientar que esse PB não repre-
senta o estado da arte dos eixos de pesquisa, 
mas, sim, da intersecção entre eles, considerada 
as delimitações dos pesquisadores. Ou seja, caso 
outros pesquisadores repliquem o desenvolvi-
mento dessa etapa, o PB, manterá o núcleo cen-
tral de artigos, mas alguns não serão selecionados 
e outros, aqui não incluídos, poderão ser. Tal 
característica ocorre devido ao caráter qualita-
tivo dessa etapa da pesquisa, em que a subjetivi-
dade do pesquisador se faz presente (VERGARA, 
2011). Resgatamos as palavras de Vergara (2011, 
p. 764) que elucidam esse aspecto: “[e]ntendo que 

em pesquisa qualitativa, por admitir-se a subjeti-
vidade do pesquisador, a confiabilidade é alcan-
çada pelo pesquisador pelo detalhamento da 
metodologia que utilizou na pesquisa, enquanto 
a validação é concedida pelo leitor, na medida em 
que o texto explicita o esforço de objetivação do 
pesquisador.”

A subetapa a seguir apresenta as carac-
terísticas das publicações sobre Avaliação de 
Desempenho com enfoque nas Cooperativas de 
Produção Agropecuária.

4.2. Análise bibliométrica

A análise bibliométrica será realizada em três 
etapas, quais sejam: (4.2.1) dos artigos da amostra; 
(4.2.2) das referências citadas; e, por fim, (4.2.3) da 
relevância acadêmica dos artigos do referencial 
teórico, conforme se pode visualizar na Figura 4.
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Figura 4. Processo de Análise Bibliométrica

- Por autor
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3.2.1. Análise dos artigos
da amostra
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3.2.3. Identificação dos
artigos com maior relevância
acadêmica

Fonte: Adaptado de Tasca et al. (2010).

Figura 5. Relevância dos periódicos no Portfólio Bibliográfico
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Fonte: Dados da pesquisa.

Nas duas primeiras etapas, levantou-se a 
representação do PB por autor e por periódico. Já 
na terceira etapa, quantificaram-se as citações dos 
autores nas referências do PB no intuito de deter-
minar a relevância acadêmica dos artigos. Sendo 
assim, abaixo serão demonstrados os resultado 
obtidos pela análise bibliométrica.

4.2.1. Avaliação dos artigos da amostra

No que tange ao grau de relevância dos 
periódicos no Portfólio Bibliográfico (Figura 5), 
destaca-se dos demais o periódico Agribusiness, 
visto que três dos 14 artigos foram publicados 
nesse periódico. Em segundo, com duas publi-
cações, aparece o Annals of Public and Cooperative 
Economics; os demais periódicos participaram 
com apenas um artigo.

Dos periódicos da amostra, sete estão direta-
mente vinculados ao tema central do trabalho, ou 
seja, ‘Cooperativas’ e ‘Agropecuária’; dois estão 
diretamente vinculados ao enfoque desejado 
‘Avaliação de desempenho/gestão’; e dois perió-
dicos foram receptivos ao tema por abordarem 
questões sociais.

A Figura 6 destaca os artigos com maior reco-
nhecimento científico do Portfólio Bibliográfico.

O artigo de maior reconhecimento científico 
intitulado “Environmental management and firm 
performance: a case study”, cujo autor é Enrique 
Claver, foi publicado em 2007 no periódico Journal 
of Environmental Management. O referido artigo foi 
citado 63 vezes por outros artigos científicos até a 
data do presente estudo (abril de 2013), refletindo 
o reconhecimento científico do artigo para o tema 
da pesquisa.
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Figura 6. Relevância dos artigos do Portfólio Bibliográfico
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Quanto à representatividade dos artigos 
por autor, nenhum dos 40 autores do Portfólio 
Bibliográfico foi evidenciado pela trajetória 
nessa área de conhecimento, uma vez que todos 
escreveram apenas um artigo nesse Portfólio 
Bibliográfico. Portanto, percebe-se que o tema 
Avaliação de Desempenho nas Cooperativas de 
Produção Agropecuária é um campo fértil que 
necessita ser explorado para contribuir com a 
área e com a prática desse segmento importante 
para a sociedade.

A análise referente às palavras-chave utiliza-
das nos artigos possibilita ampliar o conhecimento 
para o pesquisador acerca dos termos frequente-
mente utilizados no tema pesquisado. Tais infor-
mações são importantes para padronizar o uso de 
terminologias e facilitar a busca de pesquisado-
res que pretendem identificar novos artigos rela-
cionados ao tema. As palavras-chaves de maior 
representatividade nos artigos do Portfólio são: 
Agricultural Cooperatives, Co-operatives, Economic 
performance e agriculture.

4.2.2. Análise das referências dos  
artigos da amostra

Nessa etapa, foram analisadas as referências 
bibliográficas dos 14 artigos do referencial teórico. 
Utilizaram-se como amostra somente as referên-

cias com título alinhado ao tema de pesquisa, em 
língua inglesa e publicações de artigo científico a 
partir do ano 2000, totalizando 44 referências.

Em relação aos períodicos de maior rele-
vância (Figura 7), observa-se que os periódicos 
Agribusiness e Agricultural Economics participaram 
com a publicação de quatro artigos constantes 
nas referências do Portfólio Bibliográfico, o que 
demonstra relevância desses dentre os demais 
periódicos listados.

No que tange à identificação do reconhe-
cimento científico dos artigos do Portfólio 
Bibliográfico nas referências, efetivou-se a con-
tagem do número de vezes em que o artigo 
foi citado nas referências. Apresentam-se, na 
Figura 8, os três artigos que obtiveram destaque 
nessa etapa.

O artigo de maior destaque nas referências do 
Portfólio Bibliográfico é o intitulado “Performance 
of dairy plants in the cooperative and private sectors 
in India”, publicado por Satbir Singh, Tim Coelli 
e Euan Fleming, em 2001, no periódico Annals 
of Public and Cooperative Economics, citado duas 
vezes nas referências dos artigos do Portfólio 
Bibliográfico.

Durante a etapa de análise das referências 
dos artigos do Portfólio Bibliográfico, identificou-
-se um total de 99 autores, que passaram por um 
processo para estimar o grau de relevância para 
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Figura 7. Relevância dos periódicos nas referências do Portfólio Bibliográfico
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Figura 8. Reconhecimento científico dos artigos das referências do Portfólio Bibliográfico
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analisar os autores mais prolíficos referenciados. 
Conforme demostra a Figura 9, destacam-se, nessa 
etapa, os seguintes autores citados duas vezes: 
Galdeano-Gomez, Cespedes-Lorente, Balcombe, 
Rodríguez, Zeller, Izquiero e Coelli.

Diante dos resultados obtidos nas etapas 
apresentadas, permite-se identificar, a seguir, o 
perfil dos artigos sobre Avaliação de Desempenho 
nas Cooperativas de Produção Agropecuária, 
por meio da confrontação de duas fontes de 

informações, ou seja, dos trabalhos do Portfólio 
Bibliográfico e de suas referências.

4.2.3. Perfil do conjunto de artigos resultantes 
do cruzamento entre os dois bancos

No intuito de evidenciar os periódicos mais 
relevantes quanto ao número de publicações 
sobre o tema Avaliação de Desempenho nas 
Cooperativas de Produção Agropecuária, elabo-



RESR, Piracicaba-SP, Vol. 52, Nº 03, p. 587-608, Jul/Set 2014 – Impressa em Novembro de 2014

Processo de Mapeamento das Publicações Científicas de Um Tema: Portfólio Bibliográfico e Análise Bibliométrica sobre 
avaliação de desempenho de cooperativas de produção agropecuária

602 

Figura 9. Reconhecimento científico dos autores das referências do Portfólio Bibliográfico
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Figura 10. Relevância dos periódicos presentes no conjunto de artigos (PB e referências)
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rou-se um gráfico cartesiano, sendo que, no eixo 
das abscissas, apresenta-se o número de artigos 
das referências do Portfólio Bibliográfico no peri-
ódico, ao passo que o eixo das ordenadas mede 
o número de artigos do Portfólio Bibliográfico no 
periódico. Dessa forma, tende-se a confrontar os 
eixos no gráfico com o objetivo de destacar a rele-
vância dos periódicos tanto nas referências do 
Portfólio, traçando uma linha vertical no gráfico, 
quanto no próprio Portfólio, traçando uma linha 
horizontal. Assim, permitiu-se dividir o gráfico 

cartesiano em quadrantes, conforme apresentado 
na Figura 10.

A análise da Figura 10 permite concluir que 
o periódico Agribusiness possui o maior destaque 
no Portfólio Bibliográfico para o tema da pesquisa, 
pois é relevante tanto na quantidade de artigos do 
Portfólio Bibliográfico quanto nas suas referências. 
Já o periódico Review of Agricultural Economics pos-
sui destaque apenas nas referências do periódico.

A análise seguinte refere-se aos artigos e aos 
autores de maior destaque. Portanto, elaborou-



Sandra Rolim Ensslin, Leonardo Ensslin, Jhonatan Munaretto Imlau e Leonardo Corrêa Chaves 

RESR, Piracicaba-SP, Vol. 52, Nº 03, p. 587-608, Jul/Set 2014 – Impressa em Novembro de 2014

603

Figura 11. Artigos de destaque no conjunto (Portfólio e referências)

0 1 2

N
úm

er
o 

de
 c

it
aç

õe
s 

do
s 

A
rt

ig
os

do
 P

or
tf

ól
io

 n
o 

G
oo

gl
e 

A
ca

dê
m

ic
o

Número de Citações do Autor mais citado dos Artigos
nas Referências do Portfólio no Periódico

Environmental
management and firm

performance

Measuring retail service
quality in farm supply

cooperatives

Members’ Perception of
Their Participation in

the Governance of
cooperatives:

Performance of Dairy
Plants in the

Cooperative and Private
Sectors in India

Productivity and
environmental
performance in

marketing cooperatives

0

30

Artigos de destaque Artigo de destaque realizado
por autor de destaque

Artigos relevantes para o tema de pesquisa Artigo realizado por
autor de destaque

70

60

50

40

20

10

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

-se um gráfico cartesiano, cujo eixo das abscissas 
é representado pelo número de citações do autor 
mais citado do artigo nas referências do Portfólio 
Bibliográfico e o eixo das ordenadas é represen-
tado pelo reconhecimento científico do artigo por 
meio do número de vezes que o artigo foi citado 
no Google Acadêmico. Dessa forma, pretendeu-
-se identificar, para cada artigo do Portfólio 
Bibliográfico, o ponto de encontro da informação 
referente ao número de citações do autor mais 
citado nas referências do Portfólio (eixo das abs-
cissas) e o número de citações do artigo no Google 
Acadêmico (eixo das ordenadas). Com o objetivo 
de dividir o gráfico em quatro partes para facilitar 
a análise, traçou-se uma linha vertical para desta-
car os trabalhos do Portfólio Bibliográfico quanto 
à relevância do autor mais citado nas referência e 
uma linha horizontal para destacar aqueles com 
reconhecimento científico dentre o PB, conforme 
representa a Figura 11.

O artigo com mais destaque realizado por 
autor de destaque do Portfólio Bibliográfico 
intitula-se “Performance of Dairy Plants in the 
Cooperative and Private Sectors in India”, de Satbir 
Singh, Tim Coelli e Euan Fleming, de 2001, publi-

cado no periódico Annals of Public and Cooperative 
Economics.

O artigo que possui destaque entre os artigos 
do Portfólio Bibliográfico intitula-se “Members’ 
Perception of Their Participation in the Governance 
of Cooperatives: The Key to Trust and Commitment 
in Agricultural Cooperatives”, escrito por Peter 
Osterberg e Jerker Nilsson, em 2009, e publicado 
pelo periódico Agribusiness.

O artigo do Portfólio Bibliográfico reali-
zado por autor de destaque nas referências do 
Portfólio Bibliográfico quanto ao tema da pes-
quisa é “Productivity and environmental performance 
in marketing cooperatives: An analysis of the Spanish 
horticultural sector”,de Emilio Galdeano-Gómez, 
José Céspedes-Lorente e Manuel Rodríguez-
-Rodríguez (2008), e publicado no periódico 
Annals of Public and Cooperative Economics.

Conforme demonstra a Figura 12, a última 
análise refere-se aos autores que mais se 
destacaram:

Embora se constate a existência de pesquisa-
dores nas referências dos artigos do PB, percebe-
-se a ausência de um autor de destaque nesse 
tema (análise conjunta no Portfólio e nas referên-
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Figura 12. Autores de destaque no conjunto de artigos (Portfólio e referências)
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cias). Essa informação é crucial, embora os auto-
res apontem a Avaliação de Desempenho como 
necessária e como uma alternativa para auxiliar 
na gestão das cooperativas de produção agrícola, 
parece que nenhum pesquisador, ainda, engajou-
-se nesse nicho.

A partir da leitura dos artigos do PB e do 
conhecimento gerado, os autores, na subseção 
a seguir, tecem algumas considerações sobre a 
afiliação teórica de Avaliação de Desempenho 
que informou os artigos, com vistas a subsidiar 
futuros trabalhos.

5. Considerações finais

O cooperativismo tem se consolidado no 
cenário econômico e social devido à sua filosofia 
capaz de unir o bem-estar social com o desenvol-
vimento econômico. Os referenciais básicos desse 
modelo consistem em atender às necessidades 
de um grupo, buscando prosperidade conjunta 
por meio da participação autônoma, solidária e 
democrática.

Embora as Cooperativas estejam focadas 
no desenvolvimento social de seus cooperados, 
essas entidades possuem também característi-
cas semelhantes às das empresas, uma vez que, 

mesmo sem a intenção de obter lucro, o obje-
tivo principal de uma Cooperativa de Produção 
Agropecuária é beneficiar o conjunto dos seus 
associados por meio da produção de bens ou ser-
viços. Dessa forma, para melhor gestão e garan-
tir o sucesso das suas atividades, as Cooperativas 
necessitam de controles, técnicas e métodos de 
Avaliação de Desempenho como qualquer enti-
dade, o que requer uso de instrumentos de ges-
tão atualizados e competitivos.

Entretanto, mesmo sendo reconhecido o 
benefício advindo da Avaliação de Desempenho, 
essa prática é pouco explorada no contexto das 
cooperativas de produção agropecuária. Sendo 
assim, os autores da presente pesquisa argu-
mentam que o ponto de partida está na busca de 
conhecimento sobre o que a literatura científica 
apresenta sobre o tema. Nesse contexto, o objetivo 
desta investigação foi construir conhecimento 
acerca do tema Avaliação de Desempenho das 
Cooperativas de Produção Agropecuária a partir 
da seleção do Portfólio Bibliográfico e de Análise 
Bibliométrica na área. Diante desse objetivo, os 
autores selecionaram o instrumento metodoló-
gico Knowledge Development Process – Construtivist 
(ProKnow-C) por sua perspectiva construtivista.

De forma pontual e objetiva, os pesquisado-
res podem traduzir o conhecimento construído 
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em termos dos seguintes resultados: (i) o tema 
Avaliação de Desempenho das Cooperativas de 
Produção Agropecuária é representado, segundo 
a percepção dos pesquisadores, por 14 artigos 
que compõem o Portfólio Bibliográfico (PB); (ii) a 
maioria dos artigos do PB foi publicada em perió-
dicos vinculados ao assunto central desta investi-
gação (Cooperativas e Agropecuária), quais sejam: 
Agribusiness (tendo publicado três dos 14 artigos), 
o Annals of Public and Cooperative Economics (tendo 
publicado três dos 14 artigos) e o periódico Review 
of Agricultural Economics é destaque apenas nas 
referências dos artigos do Portfólio Bibliográfico; 
(iii) “Environmental management and firm perfor-
mance: a case study”é o artigo mais relevante, tendo 
sido citado em 63 trabalhos; (iv) inexistência de 
autor com trajetória de pesquisa nesse tema, uma 
vez que cada autor participa somente em uma 
única publicação do PB; entretanto pode-se citar 
como autores de relevância nas referências dos 
artigos do Portfólio: Emilio Galdeano-Gómez, 
José Céspedes-Lorente, Manuel Rodríguez-
-Rodríguez e Tim Coelli; e (v) as palavras-chave 
mais utilizadas no PB são Agricultural Cooperatives; 
Co-operatives e Agriculture.

O conhecimento gerado possibilitou aos auto-
res refletirem sobre a afiliação teórica de Avaliação 
de Desempenho que informou os artigos do PB, 
onde constou que a maioria dos artigos adotam 
uma abordagem realista, ou seja, as ferramen-
tas utilizadas buscavam encontrar uma “solução 
ótima” ou uma “solução única” para o contexto 
que está investigando nas cooperativas, a partir 
de dados externos a ela. Nesse aspecto, os autores 
questionam o auxílio que tais diagnósticos podem 
oferecer à gestão da cooperativa de produção agro-
pecuária e sugerem a adoção de uma perspectiva 
construtivista para novas pesquisas nessa área.

Com relação ao instrumento metodológico 
selecionado – Proknow-C –, os pesquisadores 
argumentam que seu processo estruturado leva 
o usuário a refletir sobre todas as variáveis e deli-
mitações e, com isso, gera conhecimento sobre 
o assunto, de tal forma que tenha condições de 
argumentar sobre quais são as escolhas e aportes 
teóricos mais alinhados à sua visão de mundo. O 

processo utilizado desde a identificação dos eixos 
de pesquisa para explicitar as áreas de conheci-
mento que os autores consideram como neces-
sárias e suficientes para delimitar as dimensões 
desse fragmento da literatura, passando pela 
constituição do portfólio bruto de artigos, pela 
sua filtragem e pelo teste de representatividade, 
permitiu expandir o entendimento, resultando 
no PB que representa o conjunto de artigos cien-
tíficos e relevantes (segundo as delimitações dos 
pesquisadores). Essa primeira etapa foi caracteri-
zada pela participação dos pesquisadores, propi-
ciando a cada escolha a reflexão e entendimento 
do assunto, fazendo com que, ao final, o Portfólio 
Bibliográfico se tornasse a representação do frag-
mento de conhecimento do tema ‘Cooperativas 
de Produção Agropecuária’ que buscavam 
conhecer. No segundo momento, a partir deste 
Portfólio Bibliográfico, buscaram conhecer as 
características objetivas desse tema, aqui repre-
sentadas pelos periódicos, artigos, autores e pala-
vras-chave que mais se destacam nesse PB. Como 
cada pesquisador percebe e analisa os fatos de 
acordo com sua visão, aqui não poderia ser dife-
rente. Assim, os pesquisadores deste artigo, por 
afiliarem-se a uma visão construtivista, ao proce-
derem à leitura dos 14 artigos do PB, perceberam 
que a maioria deles não se alinha à abordagem 
construtivista, e, dessa forma, acreditam que a 
proposta de investigar o tema sob essa perspec-
tiva pode gerar novos conhecimentos tanto para 
os próprios pesquisadores, mais ainda aos gesto-
res das cooperativas de produção agropecuária e, 
aí sim, auxiliar na gestão dessas entidades.

Em linhas gerais, os autores reconhecem que 
o conhecimento construído durante o processo 
tenha contribuído para o resgate do conheci-
mento existente e disponível em diversas bases 
de dados ao apresentar, ilustrar e analisar um pro-
cesso estruturado para selecionar artigos científi-
cos relevantes que poderão compor o referencial 
teórico de um estudo que investigue a Avaliação 
de Desempenho nas Cooperativas de Produção 
Agropecuária.

Dentre as delimitações da pesquisa, citam-
-se: (i) a busca bibliográfica restrita aos artigos 
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publicados em periódicos científicos; (ii) a utili-
zação somente das bases de dados do portal de 
periódicos da Capes; e (iii) a restrição pelo limite 
temporal dos artigos publicados posteriormente 
ao ano 2000. Portanto, recomenda-se para futu-
ras pesquisas: (i) a consulta e a busca em bases de 
dados não disponibilizadas pelo portal de peri-
ódicos da Capes; (ii) a ampliação do horizonte 
temporal anterior ao ano de 2000; (iii) a continui-
dade desta pesquisa, com o desenvolvimento das 
etapas ‘análise sistêmica’ e ‘identificação de opor-
tunidades de pesquisa’ por meio do ProKnow-C; 
e (iv) a proposta de uma ferramenta com abor-
dagem construtivista para avaliar o desempenho 
de uma cooperativa de produção agropecuária e 
apoiar sua gestão.
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