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RESUMO

Diferenciando-se das instituições financeiras tradicionais, as cooperativas de crédito possuem
como uma de suas características o fato de que os clientes são também os proprietários, logo
todos os membros da organização participam do sistema de governança. O Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil (Siccob) está presente em 98% dos municípios de Rondônia
e possui atualmente mais de 125 mil cooperados no estado, assim para sua gestão é necessário
que se tenha um sistema de governança eficiente para que todos os cooperados possam buscar
informações para tomada de decisão. Contudo, a governança generalizada pode deixar de
atender algumas peculiaridades das instituições financeiras cooperativas. Na busca do
aprimoramento da supervisão das cooperativas de crédito, o Banco Central do Brasil (BACEN)
realizou uma pesquisa entre os anos de 2006 e 2009, a partir da qual foi definido o conceito de
governança cooperativa como o conjunto de controles e mecanismos que possibilitam aos
cooperados definirem e assegurarem a execução dos objetivos da cooperativa, assim
contribuindo para perenidade da cooperativa como também o fortalecimento dos princípios
cooperativistas. Além disso, o Bacen em 2014 recomendou diretrizes para boas práticas de
governança cooperativa, pautando-se em três dimensões: Representatividade; Estrutura,
Conselho de Administração e Gestão; e Fiscalização. Sendo assim, o presente trabalho verificou
o nível de maturidade de governança cooperativa nas cooperativas de crédito singulares com
sede no estado de Rondônia filiadas à Cooperativa Central de Crédito da Região Norte do Brasil
– Sicoob Norte, no que se refere à adoção das três diretrizes do Banco Central do Brasil. Para
atingir esse objetivo, foi utilizada a abordagem de métodos mistos com a estratégia de estudo
de caso ao sistema Sicoob do estado de Rondônia, por meio do método proposto por Ribeiro
Filho (2016) de mensuração dos níveis de governança cooperativa agregados em um
questionário. O instrumento de coleta de dados foi aplicado em todas as cooperativas singulares
do sistema Sicoob de Rondônia. Foi constatado que as cooperativas, em média, adotam 17%
das práticas de nível iniciado, 22% de nível expandido, 31% de nível institucionalizado, 37%
de nível aprimorado e 34% de nível completo de maturidade em adesão as boas práticas de
governança cooperativa. Constatou-se ainda que a Diretriz Representatividade apresenta os
menores níveis de maturidade. Percebe-se, portanto que, ainda há um longo caminho a ser
percorrido pelas cooperativas de crédito participantes de várias ações que necessitam serem
implementadas para o alcance de níveis mais elevados de maturidade em adesão às boas práticas
de governança cooperativa. Sugere-se como estudo futuro a replicação da metodologia em
cooperativas de crédito singulares de outros sistemas financeiros cooperativos do estado de
Rondônia.
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativas de Crédito; Governança Cooperativa; Maturidade.

ABSTRACT
Differentiating from traditional financial institutions, credit cooperatives have as one of their
characteristics the fact that clients are also owners, so all members of the organization
participate in the governance system. The System of Credit Cooperatives of Brazil (Siccob) is
present in 98% of the municipalities of Rondônia and currently has more than 125,000
cooperatives in the state, so for perfect management it is necessary to have an efficient
governance system so that all members information for decision making. However, generalized
governance may fail to address some peculiarities of cooperative financial institutions. In order
to improve the supervision of credit cooperatives, the Central Bank of Brazil (BACEN)
conducted a survey between 2006 and 2009, from which the concept of cooperative governance
was defined as the set of controls and mechanisms that enable the cooperative define and ensure
the implementation of the cooperative's objectives, thus contributing to the cooperative's
perenniality, as well as the strengthening of cooperative principles. In addition, the Bacen in
2014 recommended guidelines for good practices of cooperative governance, based on three
dimensions: Representativeness; Structure, Board of Directors and Management; and
Supervision. Therefore, the present study verified the level of maturity of cooperative
governance in the singular credit cooperatives with head office in the state of Rondônia
affiliated to the Central Cooperative of Credit of the North Region of Brazil - Sicoob Norte,
with respect to the adoption of the three guidelines of the Brazilian central bank. In order to
reach this objective, the mixed methods approach was used with the case study strategy to the
Sicoob system of the state of Rondônia, using the method proposed by Ribeiro Filho (2016) to
measure the levels of cooperative governance aggregated in a questionnaire. The data
collection instrument was applied to all the singular cooperatives of the Sicoob system of
Rondônia. It was found that cooperatives, on average, adopted 17% of practices at the
beginning level, 22% at an expanded level, 31% at an institutionalized level, 37% at an
improved level and 34% at full maturity in adherence to good governance practices
cooperative. It was also verified that the Representativity Directive presents the lowest levels
of maturity. Therefore, there is still a long way to be covered by participating credit unions and
a large volume of actions that need to be implemented to reach higher levels of maturity in
adherence to good practices of cooperative governance. It is suggested as future study the
replication of the methodology in unique credit cooperatives of other cooperative financial
systems of the state of Rondônia

KEY WORDS: Credit Cooperatives; Corporate governance; Good Governance Practices.
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1 INTRODUÇÃO
Caracterizadas como organizações sem fins lucrativos, as cooperativas são associações
de pessoas com interesses comuns, economicamente organizadas de forma democrática, as
quais tem seus associados como proprietários, usuários e, na grande maioria dos casos, também
como administradores, ou seja, provedores de recursos para suas atividades e/ou demandantes
de serviços. Com legislação específica, a Lei nº 5.764/71, e norteadas por valores e princípios,
as cooperativas ainda apresentam a característica de que todos seus membros possuem direitos
iguais na participação nas tomadas de decisões, mediante seu voto na assembleia geral.
No Brasil, conforme a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB (2016), existem
13 ramos do cooperativismo, baseados nas diferentes áreas em que o movimento atua, quais
sejam: agropecuário; consumo; crédito; educacional; especial; habitacional; infraestrutura;
mineral; produção; saúde; trabalho; transporte; turismo e lazer. Essas denominações dos ramos
visaram facilitar a organização das cooperativas em centrais, federações e confederações.
O foco desta pesquisa são as cooperativas de crédito, que, conforme o Banco Central do
Brasil – BACEN (2018, p. 13), são “instituições financeiras formada por uma associação
autônoma de pessoas unidas voluntariamente, com forma e natureza jurídica próprias, de
natureza civil, sem fins lucrativos, constituída para prestar serviços a seus associados”.
Nesse modelo cooperativo, como os associados são os próprios donos, e estes
promovem tanto demanda quanto a oferta dos produtos financeiros, as cooperativas de crédito
realizam a intermediação entre seus cooperados (BRESSAN, 2009). Para Bialoskorski Neto e
Barroso (2012) a crescente busca por esse tipo de instituições financeiras deve-se a oferta de
melhores condições de seus produtos comparados as outras opções do mercado, crédito fácil e
barato, bem como taxas de remuneração sobre os depósitos aplicados na cooperativa mais
elevadas. Esses diferenciais acabam tornando as cooperativas de crédito agentes de
desenvolvimento local por proporcionar inclusão financeira por meio da formação da poupança
e do microcrédito.
A liberação do BACEN para livre admissão de associados contribui para fomentar a
procura pela associação em cooperativas de crédito, contudo também resultou na criação de
grupos de cooperados com interesses distintos, que por sua vez aumentou a propriedade difusa
que é típico da sociedade de pessoas. Em organizações com propriedades difusas, conforme
Costa, Azevedo e Chadad (2012), os proprietários, muitas vezes, acabam delegando o seu
direito de controle a um grupo, e essa delegação pode ocasionar interesses distintos entre os
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cooperados e a gestão do grupo, promovendo assimetria de informações, ou seja, conflitos de
agência.
Com vistas a solucionar os conflitos de agência tem-se a adoção de boas práticas de
governança que “exige processos adequados de decisão coletiva e exercício de controle sobre
as operações da organização” (BACEN, p. 12, 2009). A governança permite um maior controle,
eficiência e eficácia das organizações por meio de adoção de um sistema de regras e poderes
para a gestão da instituição (NOGUEIRA, 2015).
A adesão as boas práticas de governança corroboram na melhoria do desempenho das
organizações e no papel estratégico dos seus cooperados para com a alta performance de gestão
da cooperativa de crédito, contribuindo para atrair mais capital e alavancar o desenvolvimento
por intermédio do aumento da confiança. Organizações internacionais apontam que a adoção
de boas práticas de governança contribui com a redução da corrupção e levam ao sucesso
econômico (IMF, 2011), aumenta a confiança de investidores e a eficiência do mercado de
capitais (OECD, 2004), como também aprimora o desenvolvimento econômico sustentável que
por sua vez melhora o desempenho das empresas, facilitando assim o acesso a capital (WB,
2011).
Existem alguns modelos de diretrizes de boas práticas de governança voltados para as
organizações mercantis, porém esses modelos podem não contemplar os princípios norteadores
das atividades que constituem as especificidades das cooperativas de crédito. Com o objetivo
de estabelecer diretrizes de governança adequada aos modelos do cooperativismo de crédito, o
Banco Central do Brasil iniciou no ano de 2006 um projeto para identificar as melhores práticas
mundiais de governança cooperativa aplicadas as singularidades das cooperativas de crédito
(MELO SOBRINHO et. al., 2009).
O resultado culminou com a publicação no ano de 2008 do guia “Governança
Cooperativa - Diretrizes para boas práticas de governança em Cooperativas de Crédito”, e no
ano de 2009 com o lançamento do livro “Governança Cooperativa - Diretrizes e mecanismos
para fortalecimento da governança em cooperativas de crédito”, e esses frutos da pesquisa
tiveram o intuito de estimular e induzir a adoção de boas práticas de governança cooperativa
pelas cooperativas de crédito, pautadas na ética, transparência, responsabilidade social,
equidade e prestação de contas. Contudo, até aquele momento, era facultativo as cooperativas
a adesão dessas diretrizes.
No ano de 2014, por força da Resolução nº 4.327, o BACEN passou a exigir todas as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
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Brasil a possuírem diretrizes para a implementação de uma Política de Responsabilidade
Socioambiental, dentre elas, estabelecerem e manterem estruturas de governança.
Em 2015, a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.434, mudou o modelo de
segmentação das cooperativas, facilitando as normas para que qualquer pessoa possa obter
crédito e usar outros serviços financeiros de uma cooperativa, aproximando-as dos bancos
tradicionais. Em contrapartida, o BACEN pede às cooperativas um reforço na gestão de riscos
e na governança.
Os mecanismos de governança cooperativa favorecem o aprimoramento e a atuação
local a partir de aspectos como frequência de prestação de contas, atividades inerentes aos
dirigentes e controladores, tendo o apoio dos demais partícipes das cooperativas de crédito,
sobre os resultados das metas compromissadas, e quanto a assiduidade de cobrança por parte
dos cooperados e organizações sobre a efetivação e qualidade das práticas.
Após a publicação das Diretrizes de Boas Práticas de Governança Cooperativa pelo
BACEN (2008) e posteriormente a obrigatoriedade por meio de dispositivos legais para que as
cooperativas de crédito mantenham estruturas de governança, os estudos sobre governança em
cooperativas de crédito ganharam destaque acadêmico, bem como pesquisas mais específicas
voltadas a verificar mecanismos de mensuração de maturidade da governança em cooperativas
de crédito como visto nos estudos de Nogueira (2015), Ribeiro Junior (2016) e Paiva (2018).
Com a mensuração da maturidade da governança cooperativa torna-se mais fácil
identificar e resolver possíveis conflitos de agência decorrentes da singularidade e
complexidade de uma gestão em cooperativas de crédito.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Na contramão dos cinco maiores bancos do Brasil, os quais concentram 90% do crédito
do mercado e que nos últimos anos diminuíram a concessão de empréstimos e reduziram as
agências frente a crise econômica que assolava o país, as cooperativas de crédito, que oferecem
os mesmos produtos e serviços a taxas mais baratas, cresceram 20% ao ano em suas operações
(LEWGOY, 2018).
A região Norte do país apresenta um elevado potencial de desenvolvimento e
crescimento do cooperativismo de crédito, e entre seus estados destaca-se Rondônia que
apresenta maior participação do cooperativismo no ramo financeiro da região, como também
por possuir um segmento consolidado no Estado. E entre os sistemas que atuam no estado, o
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), é o sistema que mais atende o estado,
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estando presente em 98% dos municípios de Rondônia e alcançando cidades e distritos em que
os sistemas financeiros tradicionais não estão presentes.
Contudo, como a maioria das cooperativas de crédito de Rondônia são de livre admissão
de cooperados, ou seja, qualquer pessoa pode se tornar um cooperado desde que atenda os
dispositivos dos estatutos sociais, o que permite que em seus quadros societários não tenha
concentração de pessoas integrantes de segmentos econômicos específicos. Dessa forma, todos
buscam a otimização de sua riqueza, o que pode acarretar na maximiza os problemas de agência.
Com vistas a mitigar esses problemas o Banco Central do Brasil realizou estudos que
culminaram em diretrizes de boas práticas de governança cooperativa, sendo a princípio,
facultativo a adoção dessas práticas. Porém, em meados de 2015 por meio da Resolução nº
4.434, tornou obrigatória a adoção de práticas de governança cooperativa pelas cooperativas de
crédito, porém de maneira mais sucinta. Pretende-se nesse trabalho mensurar o nível de
Governança Cooperativa nas cooperativas de créditos após adotarem as recomendações das
diretrizes.
Considerando que as boas práticas preconizadas pela Governança Cooperativa
contribuem para a melhoria nos resultados das cooperativas de crédito que as adotam,
aumentando a segurança e confiança dos stakeholders, a presente pesquisa pretende responder
o seguinte questionamento: Qual o nível de maturidade em Governança Cooperativa das
cooperativas de crédito singulares do estado de Rondônia, particularmente as filiadas à
Cooperativa Central de Crédito da Região Norte do Brasil (Sicoob Norte), após a adoção das
diretrizes do Banco Central do Brasil?

1.2 OBJETIVOS
Para Creswell (2010) a declaração de objetivo estabelece a intenção de todo o estudo de
pesquisa, além do mais, apresenta as principais ideias de uma proposta e comunica a intenção
geral do estudo. Para encontrar a resposta à questão de pesquisa os objetivos foram divididos
em geral e específicos.
1.2.1 Objetivo geral

Mensurar o nível de maturidade de governança cooperativa nas cooperativas de crédito
singulares no estado de Rondônia filiadas à Cooperativa Central de Crédito da Região Norte do
Brasil (Sicoob Norte), a partir da adoção das diretrizes do Banco Central do Brasil.
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1.2.2 Objetivos Específicos:
a) Conhecer o perfil das cooperativas de crédito singulares no estado de Rondônia filiadas
à Sicoob Norte
b) Identificar se as boas práticas de governança cooperativa recomendadas pelo Banco
Central do Brasil já foram adotadas; e
c) Avaliar o nível maturidade em Governança Cooperativa a partir da adesão às diretrizes
de boas práticas de recomendadas pelo BACEN;
1.3 JUSTIFICATIVA
No Brasil, as cooperativas de créditos são as organizações pertencentes ao Sistema
Financeiro Nacional que mais cresceram desde a década de 1940. Elas auxiliam no
desenvolvimento econômico da região em que estão inseridas, por meio de inclusão financeira
com acesso fácil e menos oneroso a microcréditos, sendo uma alternativa, ao ver de Bressan,
Braga e Bressan (2003), que ampara a demanda por créditos de pessoas com limitações
econômicas ou insuficiência de garantias que os bancos comerciais exigem e assim acabariam
sendo recusadas no sistema financeiro tradicional (YUNUS; JOLIS, 2005), possibilitando o
fomento a criação de empregos e renda para população local.
As cooperativas de crédito, por meio dos seus fundos sociais, destinam anualmente um
percentual de suas sobras líquidas no exercício que são aplicados em assistência educacional,
cultural e ambiental, não apenas aos seus cooperados mais como também para comunidade
(SICOOB, 2017).
Quanto a governança, desde 2014 é exigido pelo Banco Central do Brasil a sua adoção
em cooperativa de crédito de livre admissão de associados, sendo essa exigência reforçada por
meio da edição da Resolução 4.454/2015 quando cria a entidade de Auditoria Cooperativa, que
por sua vez tem como um de seus objetivos verificar a adoção das práticas de governança.
Segundo Organização das Cooperativas do Brasil (2016), nas cooperativas de crédito, a
adoção de boas práticas de governança promove a aplicação da autogestão, aumenta a
participação dos cooperados nos processos de tomada de decisão, amplia a transparência, gera
melhores resultados econômico-financeiros, como também contribuição para perenidade das
cooperativas.

8

A adesão as boas práticas de governança cooperativa corroboram na melhoria do
desempenho das organizações e no papel estratégico dos seus cooperados para com a alta
performance de gestão da cooperativa de crédito. Contudo, é de responsabilidade e iniciativa
de cada cooperativa de crédito estabelecer subsídios de governança, que sejam compatíveis com
sua complexidade administrativa, além da necessidade de atender às exigências regulatórias do
Banco Central do Brasil (OLIVEIRA e BRESSAN, 2014).
O tema Governança Corporativa é bastante difundido no meio acadêmico, porém
quando se trata de Cooperativas de Crédito em específico, verifica-se incipiência de estudos
mais aprofundados como exposto por Ribeiro Junior (2016).
A pesquisa sobre maturidade de governança em cooperativas de crédito, entendendo-se
como maturidade o pleno desenvolvimento alcançado por meio da evolução de estágio ou níveis
de evolução, é atual e relevante, posto que os próprios órgãos reguladores do Sistema Financeiro
Nacional têm exigido e analisado procedimentos de controle e monitoramento das cooperativas
de crédito.
A temática começou a ganhar destaque com o estudo de Nogueira (2015) que teve como
objetivo diagnosticar o nível de maturidade da governança corporativa nas cooperativas de
crédito singulares do município de Guarulhos quanto a adoção dos princípios do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Verificou que os níveis de maturidade
apresentaram-se satisfatório, estando entre 50% e 70%, mas que contudo ainda resta uma
preocupação crescente para a adoção das boas práticas de governança corporativa”.
Em 2016, Ribeiro Junior pesquisou sobre a adoção as boas práticas de governança
corporativa recomendadas pelo BACEN nas cooperativas de crédito clássicas de livre admissão
de cooperados situadas no estado de Minas Gerais e filiadas ao Sicoob Central Cecremge, como
também qual era o nível de maturidade elas se encontravam. Constatou que o nível maturidade
de governança corporativa nas cooperativas está em 94% das práticas de nível iniciado, 69%
de nível expandido, 56% de nível institucionalizado, 37% de nível aprimorado e 31% de nível
completo. Percebeu a importante a gestão tomar conhecimento do nível de maturidade em que
a cooperativa se encontra permite estabelecer metas para sua total adesão.
Paiva (2018), em sua tese, objetivou estruturar um modelo para mensurar o nível de
maturidade da governança corporativa em cooperativas de crédito e delinear o perfil desse
mercado localizado no Sul Minas Gerais. O índice desenvolvido foi denominado de Índice de
Maturidade da Governança Corporativa para cooperativas de Crédito – IMGCcc, em que os
níveis de maturidade de governança corporativa foram classificados da seguinte forma:
IMGCcc 1 – Insuficiente; IMGCcc 2 – Fraco; IMGCcc 3 – Regular; IMGCcc 4 – Bom; e
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IMGCcc 5 – Excelente. Os resultados apontaram que predominam as cooperativas de crédito
com IMGCcc 5 eram de 40,74%, com IMGCcc 4 de22,22%), com IMGCcc 3 de 18,52% e com
IMGCcc 2 de 14,81%. Ainda explicou que o avançado desenvolvimento da maturidade de
governança deve-se ao fato de predominar na região do Sul Minas Gerais a associação por Livre
Admissão e pelas exigências legais da adoção das práticas de governança corporativa.
Contudo, nenhuma pesquisa foi encontrada sobre o nível de maturidade quanto a
implementação de boas práticas de governança cooperativa relativo as diretrizes propostas pelo
Banco Central do Brasil em cooperativas de crédito singulares na região Norte, que demonstrou
um percentual elevado no crescimento de pontos de atendimento no segmento nos anos de 2016
e 2017 (BACEN, 2017 e 2018). Mais especificamente, nenhum estudo em Rondônia, estado
este que apresentou maior participação no segmento financeiro da região, com cobertura de
98% dos seus municípios conforme o “Panorama do sistema nacional de crédito cooperativo”
divulgado em agosto de 2018 pelo Banco Central do Brasil.
Devido a lacuna existente na pesquisa científica em relação a governança cooperativa
em cooperativas de crédito na região Norte do Brasil, como também a obrigatoriedade de
adoção de mecanismos de governança em função dos normativos, o mais recente a resolução
4.454/2015, e as grandes contribuições que a adoção de boas práticas de governança
cooperativa possibilitam as cooperativas de crédito, pretende-se com essa dissertação contribuir
para que as cooperativas do estado de Rondônia possam analisar seus níveis de maturidade em
relação às boas práticas de governança cooperativa segundo as diretrizes do Banco Central do
Brasil.
A partir desta realidade, o estudo motiva-se por entender, que a aplicabilidade da
governança cooperativa é de suma importância para o desenvolvimento e perenidade das
cooperativas de crédito diante dos desafios inerentes a um crescimento sustentado. Portanto, o
presente trabalho visa contribuir para a discussão sobre as boas práticas de governança
cooperativa segundo as diretrizes do Banco Central do Brasil e sua efetiva adoção nas
cooperativas de crédito no estado de Rondônia, bem como possibilitar que essas cooperativas
analisem seus níveis de maturidade em relação às boas práticas de governança cooperativa. E
por esta de acordo com a linha de pesquisa 2 do programa de pós-graduação em administração
da Fundação Universidade de Rondônia, que trata da Governança, Sustentabilidade e
Amazônia, mais especificamente o eixo temático 2.3 que refere-se as organizações e ações
coletivas que visa compreender as formas de organização coletiva, capital social e seu produto
socioeconômico.
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, conforme pode ser observado na
Figura 1. A síntese do conteúdo apresentado consiste no seguinte:
Figura 1 - Estrutura da Dissertação

Fonte: Elaborado pela autora.

O primeiro capítulo é intitulado “Introdução” e apresenta a contextualização da
pesquisa, o problema a ser investigado, os objetivos a serem atingidos e a justificativa da
pesquisa;
No segundo capítulo, “Referencial Teórico”, aborda-se os principais conceitos que
possuem relação a Governança Cooperativa, Cooperativismo de Crédito e Níveis de
Maturidade;
O capítulo 3 da dissertação contempla a “Metodologia do Estudo”. Apresenta-se as
concepções filosóficas adotadas para o estudo, a classificação da pesquisa, do objetivo geral e
dos objetivos específicos, os procedimentos para coleta de dados e a operacionalização da
pesquisa com o passo a passo;
No capítulo 4, são apresentados os resultados encontrados sobre as cooperativas de
estado de Rondônia filiadas ao Sicoob Norte, a análise a aplicação das diretrizes de boa
governança cooperativa sugerido pelo Banco Central do Brasil, bem como o calculo do nível
de maturidade que cada cooperativa de encontra. Além disso, discute-se os resultados
encontrados a partir dos constructos teóricos apresentados;
No capítulo 5, são feitas as considerações e sugestões conclusivas, apresentadas as
principais contribuições, as limitações encontradas ao longo de sua construção e sugestões para
pesquisas futuras.
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Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as referências bibliográficas, abrangendo as
obras e documentos citados, assim como as principais fontes de pesquisa. Em anexo, apresentase o questionário utilizado para suporte à pesquisa:
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capitulo tem por objetivo discorrer o referencial sobre as cooperativas de crédito,
governança cooperativa e nível de maturidade em governança cooperativa, recorrendo-se a
autores seminais e contemporâneos cujas obras destacam-se no estudo de tais temas.

2.1 COOPERATIVISMO

Entendido como a união de pessoas em busca de um mesmo objetivo, o cooperativismo
possibilita que seus cooperados satisfaçam suas necessidades de maneira coletiva. Piccinini et
all (2003, p.1) define cooperativa como “uma associação autônoma de pessoas que se unem,
voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais
comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida”,
apresentando responsabilidades para os cooperados perante a sociedade e a comunidade, e
principalmente uns com os outros.
A primeira cooperativa de consumo da história surgiu no ano de 1844, na cidade de
Rochdale, Inglaterra, frente aos problemas ocasionados pela Revolução Industrial que afetava
a classe operária, tais como: a exploração da mão-de-obra; inexistência de provisão de recursos
para acidentes e para aposentadoria; falta de condições sanitárias e proibição de sindicatos.
Insatisfeitos, a classe operária começa a se organizar contra esse quadro, de formas
diferenciadas, uns por meio do enfrentamento direto e outros dando início ao movimento
cooperativista como forma estratégica para mobilizar e engajar o proletariado em cooperativas
onde eles mesmos seriam os donos (SCHNEIDER, 1999).
Os Pioneiros de Rochdale, 28 tecelões, reuniram-se em assembleia, na tentativa de
encontrar soluções para a precária situação econômica em que se encontravam. A iniciativa foi
bem-sucedida, aliaram o desenvolvimento econômico com o bem-estar social, o que deu início
a forma estrutural organizada das cooperativas como é conhecida até os dias atuas, norteadas
por valores e princípios (GONÇALVES, 2003).
Liderada por Charles Howard, a primeira cooperativa de consumo organizada de que se
tem registro, a “Rochdale Equitable Pioneers Society Limited” (Sociedade Equitativa dos
Pioneiros de Rochdale), apresentou duas propostas fundamentais e históricas: a primeira seria
distribuir proporcionalmente os excedentes das compras feitas; e segundo, de atribuir juros de
4% ao ano ao capital investido como forma de retribuição. Assim, no fim do primeiro ano, a
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cooperativa possuía um capital de 180 libras, tendo iniciado com 28 libras, e contava com a
participação de 74 sócios (SICOOB CREMEF, 2017).
O sucesso do novo modelo jurídico se expandiu, de modo que em 1881 contava com
mais de 1.000 (mil) cooperativas de consumo espalhadas por toda Inglaterra, possuindo um
total de 500.000 (quinhentos mil) cooperados.

O cooperativismo se difundiu por todo

continente surgindo novas formas de associação (SICOOB CREMEF, 2017).
Desde seu surgimento, o cooperativismo é o único movimento que se desenvolve sob a
mesma orientação doutrinaria, representadas por princípios e valores adotados universalmente
(MEINEN; PORT, 2014).
Conforme a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2017), o cooperativismo
é a forma ideal de organização pois busca prosperidade coletiva e não apenas individual; visa
a necessidade do grupo e não do lucro; é um movimento filosófico baseado em modelos
socioeconômicos que permite unir o desenvolvimento econômico e o bem-estar social.
Percebe-se com esses fatores que a preocupação do cooperativismo é com os ideais
humanitários, com os valores, uma das razões que o diferencia das demais iniciativas de caráter
empresarial.
Meinen e Port (2014) afirmam que, os valores possuem abrangência além do universo
cooperativista por ser uma exigência moral e permanente, quando se trata de cooperativismo, é
possível notar que dentre os diversos valores os mais utilizados são: responsabilidade,
transparência, democracia, honestidade, liberdade, responsabilidade socioambiental, equidade,
solidariedade.
Os valores foram vastamente discutidos no congresso da ACI (Aliança Cooperativa
Internacional) em 1988, oportunidade em que foi possível discutir sobre a importância de não
se perder diante do elevado crescimento das cooperativas, haja vista que há uma sujeição dos
valores em detrimento à eficiência econômico-financeira, e um alerta para que não se incorra
no risco de negar que o cooperado é usuário e o dono de fato da organização uma vez que essa
negação seria uma traição ao ideário cooperativista, cabe destacar que embora os objetivos
econômicos sejam importantes, eles não podem prevalecer sobre os valores do cooperativismo,
devendo apenas serem meios para viabilizar o alcance dos objetivo de propiciar melhor
condição de vida aos cooperados, promovendo a democracia, a solidariedade e os demais
valores (SCHNEIDER, 1999).
Os princípios são norteadores da prática dos valores para as cooperativas, e satisfazem
a necessidade da doutrina cooperativista. No estatuto formulado pelo Pioneiros de Rochdale em
1884, eram sete os princípios do cooperativismo. Já em 1995, em outro congresso da ACI
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realizado na cidade de Manchester, na Inglaterra, os princípios passaram por uma nova redação
como exposto no Quadro 1, que são utilizados em todas as cooperativas no mundo até os dias
atuais (MEINEN, PORT, 2012).

PRINCÍPIOS
Adesão livre e
voluntária
Gestão
democrática
Participação
Econômica dos
membros
Autonomia e
Independência
Educação,
formação e
informação
Intercooperação
Interesse pela
comunidade

Quadro 1 – Princípios do Cooperativismo
CONCEITOS
Por serem organizações voluntárias e abertas, o ingresso nas cooperativas é livre a quem
queira cooperar e assumir as responsabilidades como membros, sendo que ninguém é
obrigado a se associar ou permanecer como cooperados
Como organizações democráticas que são, as cooperativas são controladas por seus
membros, com atuação responsável, os quais possuem direitos iguais na formulação das
suas políticas e na tomada de decisões, pois cada membro tem direito a um voto.
Deve haver contribuição equitativa do capital da cooperativa por martes dos membros.
As sobras do final do exercício devem ser destinadas ao desenvolvimento da cooperativa
na constituição de reservas, benefícios aos membros e apoiando a outras atividades
Se as cooperativas fizerem acordos com outras organizações, que necessite de capital
externo, deve manter o controle democrático de seus membros, pois são organizações
autônomas e independentes, de ajuda mútua, controladas por seus próprios membros.
As cooperativas devem promover educação e formação de todos seus membros,
principalmente aos seus representantes eleitos e seus trabalhadores, de forma que estes
possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento de suas cooperativas.
Quando trabalham em conjunto, por meio de estruturas locais, regionais, nacionais e
internacionais, as cooperativas acabam por servir de forma mais eficaz aos seus
membros e dão mais força ao movimento cooperativo.
Por meio de políticas aprovadas pelos seus membros, as cooperativas além de atender
as necessidades de seus cooperados, também trabalham para o desenvolvimento
sustentado das suas comunidades.
Fonte: Adaptado de OCB (2016)

É preciso que os valores e os princípios sejam internalizados e praticados por todos os
membros do cooperativismo, pois a ausência da prática equivale ao desprezo da teoria e, por
extensão, do próprio movimento. Pinazza e Alimandro (2001, p.11) argumentam que: “nada
impede que as cooperativas operem práticas administrativas das empresas capitalistas. O
fundamental é o equilíbrio e a manutenção dos princípios essenciais”.
Os autores enfatizam ainda que, é comprometedor as cooperativas que enviesam apenas
o lado social, ou só o lado econômico, elas devem atuar no mercado competitivo pautadas em
todos seus valores e princípios, ou seja, não perdendo sua identidade, ao passo que possa
proporcionar agilidade e flexibilidade nos processos decisórios para se adequarem e se
manterem no mercado, independentemente do ramo de sua atuação.
Com a expansão do cooperativismo, vários ramos de atividades socioeconômicas
surgiram. Esse fenômeno deve-se ao fato de que as cooperativas buscam garantir sua eficiência
econômica, eficácia social ao passo que preservam seus princípios doutrinários fundamentais,
diferenciando-se das demais empresas mercantilistas (ROSSÉS, et al., 2010).
No Brasil a Organização das Cooperativas Brasileiras, em 04 de maio de 1993,
classificou as cooperativas conforme seu ramo de atuação para facilitar a organização política
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das cooperativas e possibilitar sua inserção no mercado competitivo. Conforme a OCB a
classificação permitiu também que a organização se aproximasse da realidade de cada ramo
possibilitando uma atuação mais impactante positivamente em “uma cadeia que leva todo
mundo junto para frente: pessoas, negócios, economia e o país”.
São 13 os ramos de atividades das cooperativas no Brasil de acordo com a classificação
da OCB conforme Figura 3:
Figura 2 - Ramos de atividade do cooperativismo no Brasil

Fonte: Adaptado OCB

Essa classificação possibilitou também a organização vertical das cooperativas em
confederações, federações e centrais. Nesta pesquisa o ramo “crédito será o único discutido,
ramo este que possuem instrumentos de controle interno, legislação específica e órgão
regulamentadores, apresentando-se como um dos ramos bem mais organizados.
2.2 COOPERATIVAS DE CRÉDITO

No povoado de Weyerbusch, Alemanha, surge em 1847 a primeira ideia de cooperativa
de crédito, quando o então prefeito Friedrich Wilhelm Raiffeisen, frente a dificuldade financeira
e a fome que atingia as pessoas da zona rural de sua cidade, formou uma associação com intuito
de vendas de pães e disponibilização de créditos, e depois a “União de Socorros Mútuos dos
Agricultores sem Recursos de Flammersfeld”, que embora não fosse ainda uma cooperativa,
servia de modelo para a futura atividade cooperativista de Raiffeisen. Como a tentativa de
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conseguir apoio da população mais rica de Weyerbusch foi frustrada, e como os agiotas estavam
chegando ao ponto de tomar a propriedades de alguns agricultores, a ideia do prefeito foi juntar
as economias dos próprios camponeses para o empréstimo entre os mesmos, originando assim
a idealização de cooperativa de crédito e suas variações posteriores (CUNA, 1966).
A primeira cooperativa de crédito de fato, voltada para a área urbana da cidade de
Delitzsch, também na Alemanha, foi criada em 1856 por Franz Herman Schulze, que organizou
sua primeira “associação de dinheiro antecipado”, promovendo o retorno das sobras líquidas
proporcionalmente ao capital, por remunerar seus dirigentes, e por não ter restrição na sua área
de atuação. Todas cooperativas que Herman Schulze fundou ficou conhecida como
“cooperativas do tipo Schulze-Delitzsch”, e hoje são conhecidas na Alemanha como “bancos
populares” (PINHEIRO, 2008). Em 1859 o modelo criado por Schulze já contava com 183
cooperativas e a adesão de 18.000 membros, todas voltados para as necessidades dos
proprietários dos comerciantes e artesãos da população urbana.
Alguns anos após a fundação de sua associação, em 1864, Raiffeise enfim constitui sua
cooperativa de crédito chamada “Heddesdorfer Darlehnskassenveirein” (Associação de Caixas
de Empréstimo de Heddesdorf), era tipicamente rural, e suas principais características eram a
responsabilidade solidária e ilimitada dos cooperados, individualidade dos votos de cada sócio
independentemente da quantidade de ações, a área restrita de atuação, a ausência de capital
social e a não-distribuição de sobras, excedentes ou dividendos (PINHEIRO, 2008).
O cooperativismo de crédito logo ultrapassou as fronteiras da Alemanha, e desenvolveuse em outros países como Áustria, Holanda, Inglaterra, França e Itália, tornando-se referência
para o mundo no desenvolvimento. Mas foi na Itália, em 1865, que outra vertente de
cooperativismo de crédito foi criada. O italiano Luigi Luzzatti desenvolveu um modelo que se
diferenciava dos padrões alemãs por sua livre adesão, por não exigir grandes investimentos de
capitais, por ter como público–alvo os assalariados, os artesãos e os pequenos empresários,
comerciantes ou industriais. Esse modelo, conhecido como “cooperativismo italiano” ou
“cooperativismo de crédito popular”, foi o mais adequado, nos anos de 1940 a 1960, para as
condições brasileira e se desenvolveu com uma velocidade espantosa (KNOB, 2010).
Em 6 de dezembro de 1900, na província canadense de Quebec, o jornalista Alphonse
Desjardins, inspirado nos modelos de Raiffeisen, Schulze-Delitzsch e Luzzatti, criou uma
cooperativa de crédito que teve como principal característica a reunião de grupos homogêneos,
como por exemplo funcionários públicos ou trabalhadores de uma mesma fábrica, que possuem
um vínculo em comum. O modelo de Desjardins agregava as funções de crédito popular com a
da poupança, tendo como objetivo, frente a ajuda mútua, gerar nos cooperados a prática de
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economizar sistematicamente para atender necessidades futuras, a educação para autogestão
democrática, como também desviar seus cooperados de possíveis abusos do sistema financeiro
da época (GERIZ, 2004). No Brasil, esse modelo ficou conhecido como cooperativa de crédito
mútuo, e é fonte de inspiração ainda hoje para diversas cooperativas de créditos em vários
países.
Com um modelo societário diferenciado dos modelos capitalistas, as cooperativas de
crédito prestam serviço financeiros aos seus associados, integrando-se a uma economia social
(SANTOS, 2012). Belhouari et al., (2005) consideram a sustentabilidade como parte integrante
dos valores das cooperativas de crédito, uma vez que seus serviços, desde a origem até sua
evolução, estão pautados na oportunizarão e satisfação das necessidades de grupos socialmente
excluídos do mercado, sendo esse um fator chave no desenvolvimento econômico das
comunidades onde operam.
As cooperativas de crédito, por terem como objetivo a prestação de assistência
financeira com a finalidade de atender às necessidades de créditos dos seus cooperados, visam
a independência de seus membros de outras instituições financeiras públicas ou privadas.
Segundo CUNA (1966, p.56), Thomas Doig em seu discurso disse:
Nós mensuramos a cooperativa de crédito pelo serviço que presta às suas pessoas. Nós
não estamos interessados em tamanho no movimento do cooperativismo de crédito.
Nós estamos interessados no coração da cooperativa de crédito que é estar próximo e
ao lado dos seus associados ajudando-os em toda e qualquer transação social,
econômica e financeira que surgir nas suas vidas.

Comportando-se como parceiras na promoção do bem-estar dos seus usuários, e não
apenas visando a maximização das vendas dos seus serviços como acontece de instituições
financeiras tradicionais, as cooperativas de crédito geram vantagens financeiras aos seus
cooperados como por exemplo menos juros e taxas e maiores dividendos, atendimento
diferenciado, e incentivo a educação, mas também buscam interagir com a maioria dos
membros da comunidade que estão inseridos firmando parcerias de diversas formas na
promoção do bem-estar social, independentemente de serem cooperados ou não, pois possuem
o senso de responsabilidade social, firmando parcerias (CUNA, 2005).
Em que pese existirem algumas semelhanças entre a constituição, forma jurídica e
econômica das cooperativas de créditos e dos bancos tradicionais por terem em comum o nome
de alguns produtos e serviços e serem autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil,
existem distinções essenciais entre essas duas instituições financeiras, como descritas no
Quadro 2:
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Quadro 2– Principais diferenças entre bancos comerciais e cooperativas de créditos
BANCOS COMERCIAIS
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
A atividade mercantil não é cogitada. Visa o
desenvolvimento econômico e o bem-estar social da
Propósito Mercantil. Visa o lucro do acionista.
comunidade. Busca a administração de poupanças,
empréstimos e prestação de serviços aos cooperados
Instituição sem fins lucrativos, cooperativas de
Instituições com fins lucrativos de
propriedade dos associados financiado em grande
propriedade dos acionistas. Sociedades
Tipo de
parte pelos depósitos voluntários dos membros.
sociedade de capital. Regidas pela Lei das
Sociedades de pessoas. Regida pela Lei
Sociedades Anônimas
Cooperativista.
Atende apenas aos membros que compartilham um
Normalmente atende aos clientes de vínculo comum. Os serviços aos mais necessitados
média e alta renda. Não existem restrições são misturados com um espectro mais amplo de
Usuário
à clientela. E estes não têm poder de serviços à população, o que permite que as
decisão.
cooperativas de crédito ofereçam taxas e tarifas mais
competitivas. O usuário vota e opina.
Os acionistas votam para um conselho de Os cooperados elegem um conselho voluntário dentre
administração pago que podem não ser da os seus membros. Cada um tem direito a um voto nas
comunidade ou não utilizar os serviços do eleições da diretoria, independentemente da sua
Governança
banco. O controle é exercido a partir da quantidade de poupança ou cotas na cooperativa de
participação do capital (mais cotas, mais crédito - o controle é democrático (1 pessoa = 1 voto).
votos). Decisões concentradas.
Decisões compartilhadas.
Os resultados são aplicados para baixar os juros dos
empréstimos, pagar juros mais altos nas poupanças ou
Os acionistas recebem uma parte dos em novos produtos e serviços. O que sobra é
Ganhos
lucros proporcional as suas ações.
distribuído entre os cooperados proporcionalmente ao
volume de operações que realizaram ao longo do
exercício
Historicamente não têm vínculos com a Possuem vínculos com a comunidade de onde vêm
comunidade, suas ações estão voltadas seus cooperados e se preocupam com o
Comunidade
para a competitividade e o lucro por desenvolvimento local, sendo um de seus princípios a
excelência.
preocupação com a comunidade.
Agência própria, agência compartilhada, Agência própria, agência compartilhada, caixas
caixas eletrônicos, dispositivos de pontos eletrônicos, dispositivos de pontos de vendas, PDAs,
Canais
de vendas, PDAs, celulares e Internet.
celulares e Internet.
A transferência do capital (ações) pode É vedada a transferência de cotas-partes (capital
Cotas
ser feita livremente (bolsas de valores). social) a terceiros
Incidência sobre o resultado de IRPJ e Sobre o resultado não incide tributação (Imposto de
Tributação CSLL, e sobre a receita, incidência de Renda e Contribuição Social (CSSL)), em face da
COFINS e ISSQN.
tributação se dar na pessoa física do associado.
Fonte: Adaptado de Woccu (2015), Pinho (2004), Meinen e Port (2014)

Percebe-se, então, que os bancos e cooperativas de créditos possuem características
diferentes umas das outras e assumem papeis diferenciados para a comunidade, mesmo que
possuam uma cartela de produtos semelhantes.
O movimento cooperativista começa a surgir no Brasil em 1889 na cidade de Ouro
Preto, estado de Minas Gerias, com a “Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários
Públicos de Ouro Preto”, caracterizada como cooperativa de consumo. Pinheiro (2008) salienta
que, embora essa cooperativa não previsse a captação de depósitos dos seus cooperados, existia
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uma “caixa de auxílios e socorros” prevista em seu estatuto que já estabelecia uma certa
semelhança com as cooperativas de crédito.
A primeira cooperativa de crédito brasileira surgiu no município de Nova Petrópolis, no
Rio Grande do Sul, em 28 de dezembro de 1902, impulsionada pelos anseios do Padre Jesuíta
Theodor Amstadt em estabelecer no Brasil um modelo de sociedade semelhante ao criado pelo
alemão Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), para ajudar principalmente, junto a
pequenas comunidades rurais ou pequenas vilas. Segundo dados do Portal do Cooperativismo,
essa cooperativa de crédito foi batizada inicialmente como “Caixa de Economia e Empréstimos
Amstad” em homenagem ao seu idealizador, foi a primeira cooperativa de crédito da América
Latina, posteriormente recebeu o nome de “Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados Pioneira da Serra Gaúcha – Sicredi Pioneira RS”, denominação que tem até os dias
atuais.
Os dispositivos legais acompanharam o movimento cooperativista, começando a surgir
também logo no início do século XX as primeiras leis que regulamentavam as cooperativas. No
ano 1903 foi aprovada a primeira norma que citava o movimento em seu dispositivo, o Decreto
do Poder Legislativo nº 979, permitindo que os sindicatos organizassem caixas rurais de crédito,
cooperativas de produção e de consumo. Porém foi o Decreto do Poder Legislativo nº 1.637 de
1907 a primeira norma a tratar especificamente das cooperativas, e mais especificamente as
cooperativas de crédito, estabelecendo estruturas que até a atualidade fazem parte do arcabouço
jurídico brasileiro.
Em 10 de novembro de 1958, foi emitido a Portaria 1.079 do Ministério da Agricultura,
por solicitação da Superintendência de Moeda e Crédito - SUMOC, que suspendia a criação de
novos registros de cooperativas de crédito no Serviço de Economia Rural – SER do Ministério
da Agricultura, órgão responsável à época pela fiscalização das cooperativas. Tal medida foi
reafirma por força do Decreto do Conselho de Ministros nº 1.503, de 12 de novembro de 1962,
no intuito de rever a legislação que vigorava, para que fosse possível enquadrá-la nos princípios
gerais de crédito e sem desatendimento das peculiaridades do sistema cooperativo.
Com a edição da Lei nº 4.595 de 1964, criou-se o Conselho Monetário Nacional – CMN
e o Banco Central do Brasil - Bacen. Este dispositivo legal, em seu art. 17, equiparou as
cooperativas de crédito às demais instituições financeiras e por meio do seu art. 55 passou as
competências para autorização de funcionamento e fiscalização das cooperativas de créditos ao
Bacen. Um ano após, o Bacen emitiu um normativo, a Resolução nº 11 de 1965, permitindo a
constituição de novas cooperativas de crédito.
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A criação da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, em 2 de dezembro de
1969, é considerado como um dos marcos históricos do cooperativismo de crédito, pois a partir
daí passam a contar com sua própria entidade de representação, defensora dos interesses do
cooperativismo nacional. A OCB é uma sociedade civil e sem fins lucrativos, com neutralidade
política e religiosa.
Outro marco histórico do cooperativismo no Brasil foi a edição da Lei nº 5.764 de 16
de dezembro de 1971, que, conforme Ribeiro Junior (2016) afirma, este dispositivo legal “se
tornou a viga mestra do Sistema Cooperativista”. A lei definiu a política nacional do
cooperativismo instituindo o regime jurídico das sociedades cooperativas, caracterizou as
cooperativas como sociedade de pessoas de natureza civil, estabelecendo toda sua
jurisprudência.
A promulgação da Constituição Federal em 1988 trouxe algumas considerações sobre o
sistema cooperativista, tais como a criação de cooperativas com a instituição de um regime
jurídico próprio, vedando a interferência do governo em seu funcionamento, começando assim
seu processo de autogestão. Outra colaboração foi a previsão de incluir as cooperativas de
crédito no Sistema Financeiro Nacional – STN, contudo essa medida só foi adotada anos após,
com a Lei nº 130 de 2009.
Quanto as classificações das cooperativas de crédito, o Bacen publicou no ano de 1992
a Resolução nº 1.914 divulgando o Regulamento do Sistema Cooperativista de Crédito, o qual
classificou-as em: 1) Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo - construída por pessoas físicas
que exercessem a mesma profissão ou estivessem vinculados a alguma entidade e
excepcionalmente pessoas jurídicas conceituadas como Micro ou Pequena Empresa com
atividades econômicas correlatas as pessoas físicas ou ainda sem fins lucrativos; 2) Cooperativa
de Crédito Rural – estabelecida por pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvessem atividades
extrativistas, pecuárias, agrícolas ou pesqueiras.
Em 2003 ocorreu o que Pinheiro (2008, p. 43) considerou como “uma nova era” com a
edição da Resolução nº 3.106, determinando que as cooperativas apresentassem ao Bacen um
projeto contendo a área de atuação, estimativa de cooperados, as condições de associação,
estrutura organizacional, cooperativa central filiada e descrição do sistema de controles
internos. Outro ponto importante que esta resolução trouxe foi permitir a constituição de
Cooperativas de Crédito de Livre Admissão e que outras cooperativas aderissem a esse novo
formato.
A Resolução nº 3.859/2010 alterou normas quanto à constituição e ao funcionamento
de cooperativas de crédito, e dentre os pontos abordados, estavam as novas classificações das
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cooperativas, em que era somente considerado a formação de quadro de cooperados, e dividiase conforme seu art. 12 em 6 tipos, de acordo com o Quadro 3:
Quadro 3 – Classificação da cooperativas conforme a Resolução nº 3.859/2010
CLASSIFICAÇÃO
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO DOS COOPERADOS
Formado por empregados de uma mesma empresa de uma ou mais
Cooperativas de Crédito Mútuo
pessoas jurídicas, públicas ou privadas, definidas no estatuto, cujas
de Empregados
atividades sejam afins, complementares ou correlatas
Constituía-se por pessoas que desenvolvam alguma profissão
regulamentada, como contadores, advogados, médicos, dentistas; que
atuassem em atividade especializada, como padeiros e eletricistas; ou
Cooperativas de Crédito Mútuo
ainda por pessoas que suas atividades tenham objetos semelhantes ou
de Profissionais Liberais
identificáveis por afinidade ou complementariedade, como é o caso de
engenheiros e arquitetos
Formava-se por pessoas que desenvolvessem atividades agrícolas,
pecuárias, extrativas ou de captura e transformação do pescado, desde
Cooperativas de crédito rural
que inseridas na área de atuação da cooperativa
Admitia-se por pequenos e microempresários que se dediquem a
Cooperativas de Crédito Mútuo
atividades comerciais, industriais ou até mesmo de prestação de
de Pequenos Empresários,
serviços, com receita bruta anual enquadrada nos limites de, no mínimo,
Microempresários e
R$ 360.000,00 e, no máximo, R$ 3.600.000,00
Microempreendedores
Instituía-se por empresários de um determinado segmento ou filiação de
Cooperativas de Crédito Mútuo
qualquer nível, em funcionamento, no mínimo, há três anos, quando da
de Empresários
constituição da cooperativa
todos podiam ser cooperados, desde que corresponda às exigências da
Cooperativas de Crédito de Livre
Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas) e das normas regulamentares
Admissão de Associados
emanadas do Banco Central, pode formar uma cooperativa de crédito
Fonte: Bacen (2010)

Mais recentemente o Banco Central do Brasil editou a Resolução Bacen nº 4.434 de 05
de agosto de 2015, apresentou mudanças consideráveis ao ramo do cooperativismo de crédito,
e dentre várias medidas que devem ser observadas e adotadas, esta norma modificou mais uma
vez a classificação dessas entidades, as quais passam a ser classificadas de acordo com suas
operações realizadas e riscos assumidos, e não mais por restrições ao quadro associativo,
facilitando assim as regras para que qualquer pessoa possa tomar crédito e usar outros serviços
financeiros de uma cooperativa, ponto que as coloca ainda mais próximas dos bancos. A atual
classificação das cooperativas de crédito passou a ser conforme descrita no Quadro 4:
Quadro 4 - Classificação da cooperativas conforme a Resolução nº 4.434/2015
CLASSIFICAÇÃO
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO DOS COOPERADOS
Cooperativa de Crédito Para as cooperativas de crédito que podem praticar todas as atividades permitidas
no mesmo dispositivo legal (art. 17 da Resolução nº 4.434/2015)
Plena
Estas ficam restringidas a realizar operações nas quais assumam exposição vendida
ou comprada em ouro, moeda estrangeira, operações sujeitas a variação cambial,
Cooperativa de Crédito commodities, variação de preço de ações, instrumentos financeiros derivativos,
aplicações em títulos de securitização, empréstimos de ativos, operações de venda
Clássica
compromissadas e aplicações em fundos de investimento que seja classificado
como Renda Fixa, DI, Fundos de Curto Prazo (art. 18 da Resolução nº 4.434/2015)
Cooperativa de Crédito Para essas cooperativas, além dos impedimentos que foram impostas as
Cooperativa de Crédito Clássica, fica restringido a captação de depósitos, ou seja,
de Capital e
seu funding será suas próprias operações o seu capital próprio
Empréstimo
Fonte: Bacen (2015)
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Salienta-se que tais classificações foram, a priori, de caráter provisório, tendo o Bacen
concedido prazo para que cada uma concordasse ou solicitasse mudança de categoria.
Desempenhando papel importante na solidez do sistema cooperativista de crédito no
âmbito nacional, a evolução da legislação de monitoramento e controle das cooperativas de
crédito possibilitou o sistema expandir sua atuação, permitindo operar com taxas de juros mais
baixas e concessão do crédito mais rápido, reduzindo a burocracia, aumentando a presença nas
cidades de menor porte e nas regiões não atendidas pelos bancos comerciais de varejo.
Essas melhorias refletem tanto no desenvolvimento local com o alcance de mais pessoas
atendidas seja diretamente ou indiretamente como é no caso da concessão de microcréditos a
micro e pequenos empreendedores que por sua vez fomenta a economia local e oferta novos
postos de trabalhos, bem como colabora também no desenvolvimento econômico do Brasil
devido sua participação crescente na composição do Sistema Financeiro Nacional.

2.2.1 Entidades de representação e estrutura do sistema cooperativista de crédito no
Brasil
A organização do cooperativismo de crédito no Brasil se relacionam com as principais
entidades de representação do cooperativismo do mundo. Pinheiro (2008) e Oliveira (2013)
apresentaram em seus estudos as principais entidades de representação do cooperativismo, tanto
no âmbito nacional como também no cenário internacional, como pode ser observado na Figura
4:
Figura 3 - Principais entidades de representação do cooperativismo

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2008) e Oliveira (2013)

A Aliança Cooperativa Internacional – ACI, fundada em Londres em 1895, e com sede
atual em Genebra na Suíça, é considera o organismo máximo do cooperativismo mundial.
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Organização não-governamental independente, tem por objetivo representar e servir as
organizações cooperativas de todos os ramos do mundo todo.
Já o World Council of Credit Unions – WOCCU ou, em português, Conselho Mundial
de Cooperativas de Crédito, é a referência internacional máxima no cooperativismo de crédito.
Sediada em Madison no estado de Wisconsin nos EUA, a WOCCU trabalha para o
desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo de crédito, como pontuado por Pinheiro
(2008), desenvolvendo as seguintes atividades:
O WOCCU representa as cooperativas de crédito em nível mundial, divulga matérias
de interesse do cooperativismo de crédito, promove intercâmbio entre cooperativas de
crédito, apoia a criação de entidades de representação de cooperativas de crédito,
propõe modelos de legislação, normas, estatutos, regimentos, fiscalização interna
(autogestão) e externa e fomenta o desenvolvimento de cooperativas de crédito,
prestando serviços de assistência técnica, fornecendo ferramentas de gestão e análise
de risco de crédito e implementando projetos de desenvolvimento (PINHEIRO, p. 17,
2008).

A Organização das Cooperativas da América – OCA representa todas as cooperativas
do continente americano, inclusive o Brasil. Fundada em 1963 na cidade de Montevidéu, no
Uruguai, é um organismo de integração que estabelece e mantém relações com movimentos
cooperativistas e com organizações internacionais, sejam elas governamentais ou não. Sua sede
atual é na cidade de Bogotá, na Colômbia.
No Brasil a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB é a representação das
cooperativas. Instituída durante o IV Congresso Brasileiro do Cooperativismo em 1969, teve
sua primeira sede na cidade de São Paulo, e hoje está estabelecida em Brasília/DF. A OCB de
acordo com seu site tem como missão “promover um ambiente favorável para o
desenvolvimento das cooperativas brasileiras, por meio da representação políticoinstitucional”, é uma entidade privada de representação formal do sistema cooperativismo
nacional de todos os ramos, prestando serviços de orientação, assistência e outros que sejam de
interesse do sistema cooperativo no Brasil.
As Organização das Cooperativas do Estado – OCE exercem as mesmas atividades da
OBC, porem em nível estadual. Cada estado brasileiro tem a sua OCE que prestam serviços às
suas filiadas, conforme o interesse e as necessidades das mesmas.
Quanto as Confederações, Centrais e Singulares, estas dizem respeito a estrutura do
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo – SNCC, e este sistema está estruturado conforme
Soares e Melo Sobrinho (2008) e Gozer (2012) em perfis verticalizados, horizontalizados e
independentes, em que a verticalização tem como característica a estrutura piramidal, onde as
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cooperativas singulares ocupam a base, as cooperativas centrais estabelecem-se na zona
intermediária e as confederações estão no nível mais alto, e essa organização tem como objetivo
a busca por centralização e os ganhos pela economia de escala.
No perfil horizontal encontram-se diversas cooperativas singulares que formam uma
rede de pequenas cooperativas solidária organizadas sob a forma radial vinculadas a
cooperativas centrais, e está por sua vez não está vinculada a nenhuma confederação. Já
independes, ou também chamadas de solteiras, são as cooperativas singulares que atuam sem
nenhuma filiação `a sistemas.
As cooperativas singulares, no primeiro nível, são aquelas que atendem diretamente o
público, constituída por no mínimo 20 pessoas físicas, sendo permitida a admissão de pessoas
jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas anuidades econômicas das pessoas
físicas, conforme o art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.764/71. Em complemento, o Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo (2016, p. 59) pontua que “as singulares, que atendem
diretamente os associados, podem constituir cooperativas centrais, que por sua vez podem se
organizar em confederações e também constituir bancos cooperativos”.
Já as cooperativas centrais, ou segundo nível, de acordo com o art. 8º, da Lei nº 5.764/71,
tem por objetivo “organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e
assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como
facilitando a utilização recíproca dos serviços”, sendo constituídas por no mínimo três
cooperativas singulares. Estas têm por finalidade centralizar os recursos captados, padronizar
os serviços oferecidos, e fornecer uma escala mais ampla dos sistemas operacionais,
tecnológicos (RIBEIRO JUNIOR, 2016).

As cooperativas centrais podem constituir

confederações.
As confederações objetivam também organizar em maior escala os serviços de suas
filiadas, sendo constituídas por no mínimo três cooperativas centrais e/ou federações. O Banco
Central do Brasil assinala que as confederações de cooperativas, ou de terceiro grau, orientam
e coordenam as atividades de suas filiadas, nos casos em que o volume dos empreendimentos
ultrapassa o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais ou federações.
Segundo o último “Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo” divulgado
em agosto de 2018 pelo Banco Central do Brasil, no final do ano de 2017, conforme Figura 5,
existem quatro sistemas compostos por cooperativas singulares, cooperativas centrais,
confederações: Sicoob e Sicredi, cujas confederações não prestam serviços financeiros, que são
fornecidos pelos respectivos bancos cooperativos; e a Cresol e Unicred, cujas confederações
são autorizadas pelo Bacen como instituições financeiras.
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Figura 4

– Distribuição das cooperativas em níveis no final de 2017.

Fonte: Adaptado do Banco Central do Brasil (2018)

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, SICOOB, surgiu com o intuito de
ofertar melhores condições de produtos e serviços bancários do que aquelas oferecidas pelo
mercado financeiro tradicional, bem como propiciar operar com uma elevada margem de
segurança para os seus credores em bases sólidas e democráticas, consecutivamente
propiciando melhores resultados financeiros (PORTAL DO COOPERATIVISMO DE
CRÉDITO, 2012). Atualmente é composto por 485 cooperativas singulares, 16 cooperativas
centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação), e
possui pontos de atendimento em todos estados brasileiros e no Distrito Federal, atendendo 3,7
milhões de cooperados (SICOOB, 2018).
O Sistema de Crédito Cooperativo – SICREDI, foi a primeira cooperativa de crédito
singular do Brasil, criada em 1909, no município de Nova Petrópolis, no Estado do Rio Grande
do Sul. Sua história de sucesso ao longo de todos esses anos fez com que a pioneira se tornasse
instituição financeira com credibilidade, atendendo 3,7 milhões de associados em suas 116
cooperativas espalhados por 21 estados do Brasil (SICREDI, 2018).
A Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred – UNICRED, criada 1994,
surgiu da necessidade de criação de uma instituição que representasse os interesses das
cooperativas de crédito singulares e centrais no âmbito nacional, à época. Presente em 24
estados da federação, possuindo 04 cooperativas centrais, 34 cooperativas singulares e 242
pontos de atendimento, atende atualmente 199.953 cooperados (UNICRED, 2018).
Criado em 1995 na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, o Sistema de Cooperativas de
Crédito Rural com Interação Solidária – CRESOL, tem por objetivo promover a inclusão

26

financeira e o desenvolvimento social na agricultura familiar, e como missão fortalecer e
estimular a interação solidária entre cooperativas e agricultores familiares por meio do crédito
e da apropriação do conhecimento. Presente em no ano de 2019 em 9 estados, com 04 centrais
e 110 cooperativas singulares, atendendo mais de 200.000 famílias agrícolas cooperadas
(CRESOL, 2018).
A Cresol passou a ser no ano de 2017 uma confederação, a Cresol Confederação, devido
a mudança da razão social da Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e
Economia Familiar e Solidária - CONFESOL, representando as cooperativas vinculadas ao
movimento de agricultura rural com interação solidária. Segundo o Portal do Cooperativismo
de Crédito.
Além dessas quatros principais confederações cooperativas, o ultimo “Panorama do
sistema nacional de crédito cooperativo” divulgado apresenta 06 sistemas de dois níveis
formados por centrais e filiadas que não foram classificados, como também apresentou 200
cooperativas independentes (ou solteiras), não vinculadas a nenhum tipo de sistema.
Observa-se também que o sistema Cooperativista de Crédito no Brasil possui dois
bancos cooperativos, o Bancoob e o Bansicredi, que, de acordo com o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (2016), tem como objetivo fornecer às cooperativas e
cooperados produtos e serviços próprios do sistema.
O Banco Cooperativo do Brasil S.A – Bancoob, é um banco comercial privado com
enfoque no atendimento as cooperativas de crédito, cujo controle acionário pertence as
entidades filiadas ao Sicoob, enquanto que o Banco Cooperativo Sicredi S.A – Bansicredi, tem
seu controle acionário pertencente as cooperativas filiadas ao Sicredi.

2.2.2 Cooperativismo de crédito no estado de Rondônia

Mesmo sendo a região com menor participação do cooperativismo de crédito no cenário
nacional, a região Norte do país apresentou crescimento no seguimento nos últimos anos. O
estado de Rondônia destaque por sua consolidação e abrangência do segmento no estado.
Conforme dados do Banco Central do Brasil, em 2017 ele foi responsável por aproximadamente
80% dos créditos fornecidos pelas singulares na região e se sobressai pelo número de
municípios atendidos por sede ou posto de atendimento, um total de 98%, Quadro 5, dos
municípios atendidos pelas cooperativas de créditos singulares (BACEN, 2018).
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Quadro 5 – Percentual de munícipios atendidos por estados e região
2013
2014
2015
2016
75%
79%
90%
94%
7%
10%
12%
17%
5%
5%
9%
14%
10%
10%
11%
11%
7%
7%
7%
7%
5%
8%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
15%
187%
19%
22%
Fonte: Bacen (2018).

2017
98%
19%
18%
12%
7%
6%
6%
23%

O cooperativismo de crédito no estado de Rondônia surgiu mediante o fechamento do
Banco Estadual e de outros bancos privados no estado na década de 90, como uma oportunidade
para comunidades localizadas fora dos grandes centros econômicos. Rondônia mais que dobrou
a quantidade de associados nos últimos cinco anos, atingindo um crescimento de 108%, ficando
reconhecida por sua importância no cenário encômio regional (OCB, 2018).
O Estado contava no ano de 2018, conforme o Banco Central do Brasil, com 19
cooperativas de crédito, das quais 2 são centrais e 17 singulares, como pode ser observado no
Quadro 6, com sedes nos munícios de Ariquemes (1), Buritis (1), Cacoal (1), Espigão D’Ostes
(1), Ji-paraná (5), Nova Brasilândia (1), Ouro Preto do Oeste (1), Pimenta Bueno (1), Rolim de
Moura (1), Vilhena (1) e Porto Velho (5), sua capital.
Quadro 6 - Sedes de cooperativas de crédito em Rondônia
COOPERATIVA SINGULAR
MUNICÍPIO
CONFEDERAÇÃO
Cooperativa de crédito de livre admissão de associados
Porto Velho
SICOOB
Unirondônia Ltda – SICOOB UNIRONDÔNIA.
Cooperativa de crédito de livre admissão do centro sul
Pimenta Bueno
SICOOB
rondoniense - SICOOB CREDIP.
Cooperativa de crédito de livre admissão da região
Ouro preto do
SICOOB
central de Rondônia - SICOOB OUROCREDI
oeste
Cooperativa de crédito de livre admissão do vale do
Ji-paraná
__
machado - CREDISIS JICRED
Cooperativa de crédito do norte de Rondônia Ltda Ariquemes
__
CREDISIS CREDIARI.
Cooperativa central de crédito do norte do Brasil Porto Velho
SICOOB
SICOOB NORTE
Cooperativa de credito do centro leste de Rondônia
Cacoal
__
Ltda - CREDISIS LESTE.
Cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste
Vilhena
SICOOB
da Amazônia Ltda - SICOOB CREDISUL.
Cooperativa de crédito e investimento do sudoeste de
Rolim de moura
__
Rondônia Ltda - CREDISIS SUDOESTE/RO.
Cooperativa de crédito de livre admissão do Vale
Porto Velho
SICOOB
Madeira-Mamoré - SICOOB PORTOCREDI.
Cooperativa central de crédito noroeste brasileiro Ltda
Ji-paraná
--– CREDISIS CENTRAL.
Cooperativa de economia e crédito mútuo dos
Porto Velho
SICOOB
integrantes das carreiras jurídicas e dos serventuários

CLASSE
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Central
Singular
Singular
Singular
Singular
Central
Singular
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de órgãos da justiça e afins, no estado de Rondônia SICOOB CREDJURD
Cooperativa de crédito e investimento do Oeste Espigão D'oeste
CREDISIS OESTE.
Cooperativa de Crédito da Amazônia - SICOOB
Buritis
AMAZÔNIA
Cooperativa de crédito e investimento D'Oeste de
Nova Brasilândia
Rondônia - CREDISIS CREDIBRÁS
D'oeste
Cooperativa de credito do centro do estado de
Ji-paraná
Rondônia - SICOOB CENTRO
Cooperativa de crédito rural com interação solidária de
Ji-paraná
Rondônia - CRESOL RONDÔNIA
Cooperativa de credito clássica dos funcionários e
prestadores de serviços das empresas ligadas ao grupo
Ji-paraná
Eucatur Ltda - CREDISIS EUCRED
Fonte: adaptado do Bacen (2018)

---

Singular

SICOOB

Singular

__

Singular

SICOOB

Singular

CRESOL

Singular

---

Singular

É possível observar no Quadro 6 que no estado de Rondônia, além do Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil – SICOOB, e do Sistema de Cooperativas de Crédito Rural
com Interação Solidária – CRESOL, ambos compostos pelos três níveis, existe ainda um
sistema, o Sistema de Crédito Cooperativo – CREDISIS, que é composto apenas por dois níveis
(central e singulares), fazendo parte daqueles 6 sistemas que não foram classificados pelo Banco
Central do Brasil.
O CRESOL possui apenas uma cooperativa singular e 10 Pontos de Atendimentos (PAs),
espalhadas por 11 municípios do estado. O Credissis, embora não possua o terceiro nível, ou
seja, uma confederação, tem uma atuação relevante para o estado de Rondônia, atendendo 50%
de seus municípios, ou seja, está presente em 26 munícipios, distribuídos entre 1 central, 8
cooperativas singulares e mais 24 PAs.
Já o SICOOB é o sistema com maior representatividade no estado, estando presente em
51 munícios mais 4 distritos, atingindo a marca de 98% de cobertura no estado, compostos por
1 central, 8 cooperativas singulares e 110 PAs.

2.3 GOVERNANÇA
De acordo com o historiador econômico Alfred Chandler o fortalecimento do
movimento de industrialização fez emergir, há cerca de 150 anos atrás, as questões sobre
governança das organizações mercantilistas, pois a necessidade de lidar com grandes
empreendimentos, com o crescimento da escala de produção e logo após com o surgimento do
sistema acionário, passou a exigir dos empresários especialização das funções de gestão
(McGRAW, 1998).

29

Um dos resultados dessa exigência foi a separação entre propriedade e controle, como
também o início da pulverização do capital das empresas, ou seja, a estrutura tradicional das
organizações em que o proprietário também era o dirigente do negócio, aquele que detinham o
poder sobre as decisões da empresa, passou a dar lugar a uma estrutura organizacional onde a
propriedade e gestão não se confundiam, sendo esta função delegada à profissionais
especializados. Tais fatos foram evidenciados pelos pesquisadores norte-americano Berle e
Means, em 1932, alertando sobre a separação da propriedade e da gestão como sendo uma das
mais importantes mudanças do capitalismo e da moderna corporação.
A nova estrutura organizacional deixou bem evidente a segregação de dois grupos de
pessoas, os quais nem sempre tinham interesses em comuns. De um lado tem-se os
proprietários/acionistas que visam a maximizar os resultados financeiros da empresa, uma vez
que são estes os responsáveis pelo aporte financeiro do negócio. E do outro lado tem-se os
profissionais especializados responsáveis em gerir a empresa, que por sua vez, além da
maximização dos lucros, visam também melhores remunerações, estabilidade na carreira, mais
poder e reconhecimento profissional.
Na tentativa bilateral entre proprietários e gestores em maximizar seus próprios
interesses ocorrem os chamados conflitos de agência, oriundos da assimetria de informação e
desequilíbrio de poder e autoridade, que por sua vez gera os custos das agências. Para Favalli
(2010) o surgimento dos problemas de agência advém das várias formas de relações econômicas
e sociais existentes que necessitam da contratação de terceiros para a produção, e essas relações
foram fortemente impulsionadas com o surgimento da manufatura e o concomitante movimento
de divisão e especialização do trabalho. Claessens e Yutorglu (2013) afirmam que o conflito de
agência é em decorrência da dificuldade que proprietários têm em assegurar que seu patrimônio
não seja expropriado ou que acaba resultando em prejuízos decorrentes de investimentos em
projetos com baixa rentabilidade.
Na intenção de reduzir os conflitos, otimizar o desempenho das organizações, alinhar as
ações entre os interessados e proporcionar maior segurança para os proprietários, realizou-se
estudos, os quais geraram estruturas de governança. A preocupação não está apenas voltada
para os resultados, mas também na forma como o poder é exercido, ou seja, busca-se a
transparência das ações tomadas pelos gestores, bem como da situação econômica e financeira
não apenas para os proprietários, como também para o governo e para a sociedade (ANDRADE,
2004).
Baseados em princípios como equidade, transparência, prestação de contas e
responsabilidade social, e o estabelecimento de procedimentos que disciplinam as relações
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entre os gestores, proprietários e o mercados, a governança tem o poder de contribuir para o
aprimoramento do exercício do direito de propriedade e do controle, seja interno ou externo.
A governança busca alinhar os interesses entre os diversos agentes que atuam nas
organizações, como também na diminuição dos diversos conflitos de agência, resultantes das
divergências entre gestor e proprietários.
Favalli (2010) chama a atenção para os impactos que a falta de governança pode
ocasionar nas organizações, podendo afetar a eficiência e o desenvolvimento das mesmas,
prejudicar o alcance dos seus objetivos ou até mesmo dificultar o atendimento dos anseios dos
stakeholders.
A palavra governança tem sua origem no latim, “gubernare” que significa governo, e
como explica Paiva (2002, p. 9) relaciona-se “com a administração no seu sentido mais
genérico”, contudo não há uma definição única para o termo uma vez que este foi conceituada
e caracterizada por organismos internacionais de diferentes maneiras, como é o caso do o
World Bank (Banco Mundial), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o Ministério do Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (Department for
International Development - DFID) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
A utilização, difusão e emergência do conceito derivam de eventos e processos de
transformação dos diferentes tipos de organização, em que cada ramo dessas organizações
acaba por atribuir sentido próprio ao conceito de governança. O termo governança, nas últimas
décadas, passou a ter conceitos distintos, que vão desde definições guarda-chuva, com um
significado mais genérico e descritivo, uma abordagem ou teoria, ou até mesmo uma agenda de
pesquisa interdisciplinar (LEVI-FAUR, 2012; PETERS, 2012; LYNN, 2010).
Segundo World Bank (1992), Jensen (2003), Monks e Minow (2004), Shleifer e Vishny
(2005), CMV (2010), Andrade e Rossetti (2014), IBGC (2015) e Paiva (2018), governança é
o conjunto de procedimentos e regulamentos, pautados em princípios, pelo qual as
organizações são dirigidas. Desta forma o poder é exercido visando proteger os interesses dos
stakeholders, em especial os direitos dos proprietários, ao passo que otimiza o desempenho da
organização.
O Banco Central do Brasil (2009, p. 31) aponta que, a adoção das práticas de governança
“torna um sistema mais seguro e confiável no que se refere a perspectiva de mercado e de
agentes externos”. As organizações que empregam as melhores práticas de governança
corporativa, acabam obtendo melhores desempenhos operacionais e como também avançam
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maximização nos seus resultados, aumentando a confiança do investidor e, por conseguinte, o
seu valor como empresa.
A difusão de boas práticas de governança não se aplica somente a grandes corporações,
ou olhando para o setor financeiro, apenas à grandes bancos, mas também a estruturas de
decisão e delegação presentes na maioria das organizações, como por exemplo as cooperativas
de crédito, contribuindo assim para a geração de mais confiança que por sua vez auxilia atrair
capital e alavancar o desenvolvimento.
2.4 GOVERNANÇA COOPERATIVA

As cooperativas de crédito se tornaram componente importante no cenário econômico e
financeiro brasileiro, pois é um modelo socioeconômico capaz de unir as pessoas, visando tanto
o desenvolvimento econômico quanto o bem-estar social dos seus membros. E como
representam iniciativas promovidas diretamente pelos cidadãos, torna-se essencial para o
desenvolvimento local de forma sustentável, principalmente porque as características de
formação de poupança e de financiamento por parte de empresas, acabam promovendo
benefícios para a comunidade com a geração de empregos e distribuição de renda (SOARES e
SOBRINHO, 2007).
Outro fator de destaque das cooperativas de crédito são suas relações com outros setores
da economia de significativa relevância, em que uma eventual falência do segmento pode gerar
“graves repercussões locais e consequências imprevisíveis” Bacen (2009, p. 67). Contudo, por
não estarem sujeitas a fiscalização dos investidores uma vez que não participam do mercado
acionário como é o caso das instituições financeiras tradicionais, ficam suscetíveis a geração de
conflitos de agência.
A priori, não era para existir conflitos de agência nas cooperativas de crédito, uma vez
que, conforme suas normas e princípios, as mesmas são administradas pelos cooperados, o que
contraria a segregação de agente e principal, em que o primeiro cumpre certas tarefas para o
segundo, que se compromete a remunerá-lo. Contudo, justamente pelo princípio da gestão
democrática no qual cada pessoa representa um voto, a estrutura de propriedade é altamente
difusa, e nesse tipo de gestão, segundo Costa, Azevedo e Chaddad (2012), acaba por delegar o
direito de controle formal a um grupo. Complementando, Soares e Ventura (2008) apud Lima
(2016), afirmam que mesmo que as cooperativas de crédito sejam dirigidas por um grupo eleito
pela maioria, este pode não ter os mesmos interesses e objetivos dos demais cooperados o que
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criaria uma segmentação, surgindo daí os conflitos de agência, problemas clássicos de
governança.
Bressan, Braga e Bressan (2012) lembram que, nas cooperativas de créditos os
cooperados poupadores querem receber a maior remuneração, enquanto os cooperados
tomadores desejam pagar a menor taxa de juros sobre suas linhas de crédito. Assim já fica
caracterizado um conflito existente, posto que nas cooperativas de crédito não se tem como
maximizar os retornos pagos aos cooperados aplicadores e minimizar as taxas pagas pelo
cooperados tomadores simultaneamente.
Outro conflito de agência nas cooperativas de crédito é quando esta possua entre seus
cooperados pessoas físicas e pessoas jurídicas de diversos ramos de atividade, pois os interesses
de cada um podem convergir em alguma altura da cooperação. Esses exemplos evidenciam que
pode existir sim nas cooperativas de créditos situações conflitantes, favorecendo a assimetria
de informações, ou seja, um ambiente perfeito para a Teoria da Agência.
A Teoria da agência é a base teórica que busca analisar as relações entre os envolvidos
em um sistema, em que propriedade e controle são designados a pessoas distintas, o que pode
resultar em conflitos de interesse entre os indivíduos. De acordo com Jensen e Meckling (1976),
Esta teoria trata do relacionamento entre agentes nas trocas econômicas, onde um ator (o
principal) tem poder sobre o comportamento de um outro ator (o agente) em seu favor, e o bemestar do principal sofre influência das decisões do agente.
Para Hendriksen e Breda (1999), Teoria da Agência é um modelo de tomada de decisão
para mais de um indivíduo, tem um enfoque prescritivo, embasado num modelo normativo que
envolve a teoria da utilidade.
Nesse modelo, no qual um dos indivíduos é o agente e o outro é o principal, o primeiro
cumpre certas tarefas para o segundo, que se compromete a remunerá-lo. O principal é o
avaliador das informações e o responsável pela escolha do sistema de informação, e o agente
assume o papel de tomador de decisão, optando pelas melhores alternativas de decisão do ponto
de vista do proprietário e das informações que a eles estarão disponíveis.
E como saída para redução desses conflitos, as cooperativas de crédito devem adotar as
boas práticas de governança cooperativa. Cheney et al (2014) pontuam que as cooperativas de
crédito, como sociedades de pessoas que são, têm em seu contexto de funções a de reestruturar
o mercado econômico como um todo, promovendo formas e mecanismos alternativos de
governança.
Neste sentido, Jasen (2017) destaca que as cooperativas são as organizações que estão
sempre em busca das melhores práticas de governança, uma vez que elas possuem um conjunto
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peculiar na disposição de direitos de decisão dos seus membros, das atividades de controle e de
propriedade de gestão (BIALOSKORSKI NETO; BARROSO; REZENDE, 2012), o que as
fazem necessitar de uma estrutura de governança com definição bem pontual dos cargos de
conselho, direção e fiscalização, posto que essas organizações se constituem a partir do
investimento de capital de seus cooperados.
Para a discussão de estrutura de governança em cooperativas de crédito, imperioso
abordar a conceituação de governança e gestão, pois em muitos estudos ambos os termos podem
parecer sinônimos, confundindo-se um com o outro. Roth et al (2012) destaca que:
A governança encarrega-se da definição da estrutura organizacional, do detalhamento
de sua coordenação, da instituição de mecanismos regulatórios e do processo de
tomada de decisão, enquanto a gestão se encarrega de planejar, executar e controlar
as estratégias e ações, dentro dos limites estabelecidos pela governança. [...] Cabe ao
sistema de governança constituir normas, regras, autonomia e limites de
funcionamento da rede, e à gestão a prática de atos gerenciais. Dessa forma, o papel
da governança não é gerir, mas delimitar a gestão, tarefa que incumbe aos gestores da
rede. Dentro dos limites impostos pela governança da rede interorganizacional, os
gestores têm liberdade para usar seus conhecimentos e habilidades para planejar e
executar estratégias para alcançar os objetivos estabelecidos (ROTH et al, 2012, p
120).

Percebe-se então que a governança é o conjunto de normas e práticas que asseguram o
cumprimento de deveres com todos as partes envolvidas enquanto que a gestão é processo
decisório relativo as atividades gerenciais, fazendo-se cumprir o que foi determinado pela
governança. E é por meio desse conjunto de elementos que o funcionamento do arranjo
cooperativo se mantém, envolvendo processos de tomadas de decisão, a maneira com que o
conselho administrativo busca solucionar conflitos, os instrumentos de controle utilizadas, os
níveis de autonomia dentro da organização e principalmente a participação dos membros nas
decisões que normatizam as atividades desenvolvidas consiste na estrutura de governança
cooperativa (ROTH et al, 2012).
Segundo Jasen (2017) a governança corporativa e governança cooperativa se
complementam e se influenciam mutuamente, sendo que a segunda possui uma base teórica
relativamente limitada quando comparada com a primeira. O autor ressalta também que os
estudos de governança em cooperativas começam a ser cada vez mais debatidos e
desenvolvidos na literatura acadêmica só no início do século XXI, destacando ainda que as
cooperativas atualmente são as organizações que buscam as melhores práticas de governança.
O Banco Central do Brasil conceitua a governança aplicada em sociedades cooperativas
de crédito como Governança Cooperativa definindo-a como o “conjunto de mecanismos e
controles, internos e externos, que permite aos cooperados definirem e assegurarem a execução
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dos objetivos da cooperativa, contribuindo para sua continuidade e para fortalecimento dos
princípios cooperativistas” (BACEN, p.11, 2008).
Corroborando, Ventura (2009, p.17) afirma que a governança cooperativa tem a
capacidade de representar “o legítimo processo pelo qual os associados escolhem, de forma
democrática, os objetivos que pretendem atingir e a forma de implementar ações para alcançálos, indicando as lideranças e acompanhando seu trabalho”.
Por sua vez, a Organização das Cooperativas do Brasil em 2016 definiu a Governança
Cooperativa como sendo
Um modelo de direção estratégica, fundamentado nos valores e princípios
cooperativistas, que estabelece práticas éticas visando garantir a consecução dos
objetivos sociais e assegurar a gestão da cooperativa de modo sustentável em
consonância com os interesses dos cooperados (OCB, 2016, p. 13).

Com vistas a efetividade e aprimoramento da Governança Cooperativa, o Bacen
publicou a Resolução 4.434/2015, que trouxe em seu Capítulo VII a determinação de adoção
de Governança por parte das cooperativas de crédito e que suas políticas devem abordar os
aspectos dos agentes da governança cooperativa que são: representatividade e participação,
direção estratégica, gestão executiva e fiscalização e controle. A Resolução estabeleceu também
a obrigação de remuneração dos membros dos órgãos estatutários, reforçando a adoção de
transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e
prestação de contas.
A OCB, em seu “Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa” pautada na
legislação de regência do cooperativismo e nas resoluções emitidas pelo agente regulador das
cooperativas de crédito, o Bacen, pontual quais seriam os agentes da governança cooperativa
conforme Quadro 7:
AGENTES
Cooperados

Assembleia
Geral

Conselho de
Administração/
Diretoria

Quadro 7 - Agentes de Governança Cooperativa
DEFINIÇÃO
São, ao mesmo tempo, proprietários e usuários da sociedade, pois contribuem para a formação
do capital social da cooperativa, e que, ao aderir aos propósitos sociais e preencher as
condições estabelecidas no estatuto, tornam-se também beneficiários dos objetivos sociais.
É o órgão soberano da cooperativa, dentro dos limites legais e estatutários, que tem o poder
para decidir os negócios relativos ao objeto social e tomar decisões para desenvolver a
sociedade cooperativa. Suas deliberações vinculam todos os cooperados, ainda que ausentes
ou discordantes.
Principal componente do sistema de governança, é o órgão encarregado pelo processo
decisório da cooperativa na esfera do seu direcionamento estratégico. Recebe poderes dos
cooperados e presta contas a eles por meio de Assembleia Geral. Seu papel é ser o elo entre
os proprietários e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta última com as demais
partes interessadas.

35

Conselho
Fiscal
Conselho
Consultivo
Comitês Sociais
ou Núcleos
Comitês
Técnicos
Auditoria
Independente
Gestão
Executiva

Órgão colegiado eleito por Assembleia Geral, com poder estatutário e legal de fiscalizar,
assídua e minuciosamente os atos da cooperativa. É subordinado exclusivamente à Assembleia
Geral e, portanto, independente dos órgãos de administração.
Órgão facultativo, previsto em estatuto e não deliberativo, formado, preferencialmente, por
conselheiros independentes ou externos, para dar suporte ao Conselho de
Administração/Diretoria.
Visando à estratificação do quadro social em grupos mais homogêneos, proporcionando maior
participação do quadro social para as definições estratégicas, são os órgãos que podem ser
divididos por região geográfica, produto, especialidade, gênero ou faixa etária e são compostos
por cooperados e familiares.
Órgãos de apoio e suporte ao Conselho de Administração para assuntos que requerem maior
profundidade e detalhamento. Formados por especialistas no assunto, que deverão ser
independentes e convidados ou contratados pela cooperativa.
Sua atribuição básica é verificar se as demonstrações econômico-financeiras refletem
adequadamente a realidade da cooperativa e apontar melhorias nas práticas relacionadas aos
controles internos.
Conjunto de profissionais responsáveis pela execução das diretrizes estabelecidas pelo
Conselho de Administração, devem prestar contas a este órgão. Sua criação deve estar prevista
no estatuto social da cooperativa
Fonte: Adaptado de OCB (2016).

As cooperativas de créditos devem ser administradas por um conselho administrativo
como o agente representante dos cooperados, e deve ser eleito por assembleia geral, que possa
incorporar e assegurar-se de que os demais órgãos de gestão também integrem considerações
de ordem social e ambiental na definição dos negócios e das operações. As cooperativas de
créditos que seguem os princípios de governança coorporativa acabam por profissionalizar sua
gestão e administração, amenizar riscos, expandir a eficácia de seus controles, melhora a
competitividade, gerando um diferencial na condução de seus negócios (IBGC, 2015). A
integração entre os agentes de propriedade e gestão pode ser observada na Figura 1.
Figura 5 - Estrutura dos agentes da Governança Cooperativa

Fonte: OCB (p. 17).
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Na governança cooperativa devem ser consideradas as relações entre os cooperados, os
gestores, a sociedade e demais instituições do sistema financeiro, bem como seu órgão
regulador e fiscalizador, o BACEN, pois um sistema de governança deve ser estruturado
levando em consideração o ambiente interno e externo das organizações.
Diferenciando-se da governança corporativa, a governança cooperativa possui um
componente exclusivo: A Participação. Esse fato se dá pelo motivo de que os clientes são
também os proprietários, logo todos os membros da organização participam do sistema de
governança. A participação é base de um dos princípios do cooperativismo, o da gestão
democrática, tornando-se também um dos pilares da governança cooperativa em conjunto com
componentes como por exemplo as práticas de transparência, a prestação de contas, o conselho
de administração e a organização sistêmica (JASEN, 2017; CHENEY et al, 2014;
BIALOSKORSKI NETO, BARROSO e REZENDE, 2012; FONTES FILHO, MARUCCI e
OLIVEIRA, 2008).
A participação do cooperado pode ocorrer de várias maneiras, na tomada de decisões
em pré-assembleias e assembleias gerais, como delegado nas cooperativas que possuem
sistemas de delegação de representação, tornando-se um administrador, diretor ou conselheiro
da sua cooperativa ou até mesmo participar diretamente na governança da organização, com o
ajuda de um administrador, o qual tem a função de guiar e controlar a estratégia da organização
(BARRAUD-DIDIER; HENNINGER; AKREMI, 2012). Assim acontece o processo coletivo
de decisão e consecutivamente o monitoramento da efetivação das atividades estabelecidas.
Outro fator integrante da governança cooperativa é o estabelecimento da confiança, que
se fortalece principalmente nas sociedades de pessoas por meio da participação social em
qualquer atividade desenvolvida, ou seja, deve-se buscar promover o envolvimento dos
cooperados nas operações diárias da cooperativa, mesmo que minimamente, como mecanismo
de promover e fortalecer a confiança dos membros. Contudo, como mencionado por BarraudDidier, Henninger e Akremi (2012), não depende somente da organização da cooperativa a
promoção da participação de um membro na governança, depende de todos, pois a participação
é interpretada como uma mobilização individual a qual possibilita seus membros a terem
participação ativa na vida da cooperativa.
Contudo, segundo Provan e Kenis (2008) o foco principal da governança cooperativa é,
em geral, sobre o papel dos conselhos administrativos e, particularmente, como eles
representam e defendem os interesses dos cooperados, e essa afirmativa vem de encontro com
a importância na questão da participação no ato de eleger quem irá lhe representar e da
confiança dos membros nos agentes diretamente ligados à governança da cooperativa.
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Por meio de um movimento voluntário, a função da governança cooperativa é permitir
às pessoas se dotarem de estruturas de representação, de instituições, de processos e de corpos
sociais para que a cooperativa possua uma autogestão, ou seja, uma gestão coletiva.
Corroborando, Freitas, Amodeo e Freitas (2015, p. 277) que a governança cooperativa vai muito
além das normas e regulamentos, pois envolve mecanismos sociais, implícitos à gestão
financeira, como também a maneira que seus cooperados organizam os seus interesses e
exercem controle sobre as atividades realizadas.
Nas cooperativas de crédito o sucesso não equivale ao lucro, mas, sim, relaciona-se com
a devolução dos investimentos à comunidade, seja de que forma for. Logo as boas práticas de
governança cooperativa ressalta-se como pressupostos à credibilidade, participação,
competitividade e consecutivamente sucesso da organização.
Salienta-se que, mesmo nessa esfera de integração de todos os agentes e elementos que
compõem a atmosfera da governança cooperativa, existe a exigência prevista também na
Resolução 4.434/2015 do Bacen de segregação total entre os membros do Conselho de
Administração e Gestão Executiva para as cooperativas plenas e para as cooperativas clássicas
com ativo superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Não existem um modelo único de boa governança cooperativa, existem princípios e
diretrizes que conduzem a uma boa governança, e esta é percebida quando permite aos
proprietários o seu monitoramento, por meio do conselho de administração, do conselho fiscal
e da auditoria independente, como também por ser capaz de proporciona uma gestão estratégica.

2.4.1 Princípios e Diretrizes para Prática de Boa Governança Cooperativa

Base da ética da governança, os princípios são instrumentos universais e vivos contendo
normas não vinculativas, que quando convertidos em recomendações objetivas tornam-se
diretrizes para as boas práticas de governança, podendo ser adaptados às circunstâncias
específicas, contribuindo para o alinhamento dos interesses dos stakeholder na busca de
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando assim seu acesso a recursos e
contribuindo para sua longevidade (OCDE, 2002; IBGC, 2009; MELLO e SCHIAVINI, 2014).
Entre as fontes internacionais de princípios e boas práticas de governança cooperativa
ressaltasse os apresentados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), por se dedicarem à promoção de padrões internacionais em questões econômicas,
financeiras, comerciais, sociais e ambientais, como também os princípios apresentados pelo
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Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (WOCCU) por se tratar da organização com a
maior referência no exterior quando o assunto é o cooperativismo de crédito.
Desenvolvidos por meio de uma revisão por diversas comissões, como por exemplo a
de Comissão de Mercados Financeiros, a de Investimentos Internacionais e Empresas
Multinacionais, a da Indústria e a da Política Ambiental, os princípios da OCDE foram
apresentados em 1999 por meios do documento “Principles of Corporate Governance”
(Princípios de Governança Corporativa), atualizados em 2004, e passando por revisão em 2015.
Marques (2007) pontua que os princípios da OECD se tomaram ponto de referência para que
empresas e países desenvolvam seus próprios princípios, observando às suas particularidades e
necessidades.
As empresas dos países membros da OCDE consideram seus princípios como uma base
comum essenciais para o desenvolvimento de práticas de boa governança, compreendendo
como a sua adoção contribui para a sua competitividade. São 6 os princípios de governança da
OCDE conforme apresentados no Quadro 8:
Quadro 8 - Princípios de Governança Cooperativa da OCDE
CONCEITO
Promovendo mercados transparentes, o modelo de governança deve ser eficaz e
Garantir a base para um
coerente com o Estado de Direito, como também estabelecer de forma clara a
sistema eficaz de
divisão de responsabilidades entre as diferentes autoridades supervisoras,
governança corporativa
reguladoras e executoras da lei.
A estrutura de governança corporativa deve proteger e facilitar o exercício dos
Direitos e tratamento
equitativo dos acionistas e direitos dos acionistas e garantir o tratamento equitativo de todos os acionistas,
incluindo acionistas minoritários e estrangeiros. Todos os acionistas devem ter a
as principais funções de
oportunidade de obter reparação efetiva por violação de seus direitos
propriedade
Investidores institucionais, Deve fornecer incentivos sólidos ao longo de toda a cadeia de investimentos e
bolsas de valores e outros prever que os mercados de ações funcionem de maneira a contribuir para a boa
governança.
intermediários
o sistema de governança deve reconhecer os direitos das partes interessadas
Papel das partes
estabelecidas por lei ou por meio de acordos mútuos e incentivar a cooperação
interessadas na
ativa entre corporações e partes interessadas na criação de riqueza, empregos e
governança
sustentabilidade de empresas financeiramente sólidas.
A divulgação oportuna e precisa deve ser feita em todos os assuntos materiais
Divulgação e
relativos à corporação, incluindo a situação financeira, desempenho, propriedade
transparência
e governança da empresa
O modelo de governança adotado deve garantir a orientação estratégica da
Responsabilidades do
empresa, o monitoramento eficaz da administração pelo conselho administrativo
Conselho de
e a responsabilidade do conselho para com a empresa e os acionistas.
Administração
Fonte: Adaptado da Organização das Cooperativas do Brasil (2016)
PRINCÍPIOS

Com a missão de “melhorar vidas por meio de cooperativas de crédito”, a World Council
of Credit Unions – WOCCU ou, em português, Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito,
publicou princípios de governança, os quais apenas as instituições financeiras de crédito que
são membros da organização estão obrigadas ao seu cumprimento, porém por ser um ícone
internacional do cooperativismo de crédito, é imprescindível conhecer seus princípios.
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Os princípios de governança cooperativa segundo a WOCCU são segregados em três
vertentes: a) Governança Externa – trata da execução de todos regulamentos e normativos, bem
como do cumprimento dos padrões básicos de transparência, auditoria, divulgação de
informações; b) Governança Interna – determina que as cooperativas de crédito devem servir
seus membros observando o princípio democrático do cooperativismo, como também devem
aderir às regras de funcionamento e ao papel da assembleia geral como órgão máximo da
governança; e c) Governança Individual – trata da obrigação de se manter conduta ética e
profissional os conselheiros e executivos, mantendo estes discurso único em função das
decisões do Conselho de Administração (CA), bem como das habilidades e capacidades
técnicas necessárias que os membros do CA devem possuir. Essa divisão visa facilitar tanto o
entendimento quanto a aplicação dos princípios (ASSUNÇÃO, 2016) que podem ser
visualizados no Quadro 9.

GOVERNANÇA

EXTERNA

INTERNA

INTDIVIDUAL

Quadro 9 - Princípios de Governança Cooperativa da WOCCU
PRINCÍPIOS
Transparência: Divulgar todas as informações do conselho para com os membros
Compliance: Cumprimento de todos os dispositivos legais relevantes ao sistema financeiro
e princípios. Devem também ser submetidas em tempo específico a auditoria externa, que
deve ser reavaliada, realizando rotatividade dos auditores de 3 a 5 anos.
Prestação de Contas Pública: Responsabilidade constante do conselho de administração
e a diretoria pela estrutura de governança não apenas para com os órgãos reguladores
como todo o público em geral
Estrutura: O CA deve ser composto por no mínimo de 5 e no máximo 9 membros, dando
atenção para a alteração dos diretores. Deve ser incentivado o diálogo com os demais
membros nas reuniões. A Assembleia Geral deve ser promovida para assegurar a
participação do máximo de membros
Continuidade: O Conselho define estratégias que permitam a competitividade e
sustentabilidade das cooperativas, estabelecem plano de sucessão para seus membros e
para os diretores, como também aprovam plano de contingência para gerenciamento em
situações de desastre.
Equilíbrio: A formação do Conselho deve refletir a composição geográfica dos membros
da cooperativa e equilibrar as demandas por serviços financeiros, deve-se buscar o
equilíbrio entre a diversidade e a experiência, porem todos seus membros devem atender
os padrões individuais de governança
Prestação de Contas: trata das funções dos conselhos, comitês e executivos, que deve ser
identificado claramente no estatuto social ou outras políticas, e ressalta o Conselho
Administrativo como o órgão máximo da entidade e o responsável pela Assembleia Geral.
Integridade: A cooperativa deve adotar códigos de padrões de conduta que expliquem
claramente o comportamento desejado.
Competência: Os membros do conselho administrativo devem ter capacidade técnica, bem
como a visão de todos os cooperados, que lhes permitam ter um know how para interpretar
demonstrações financeiras e normas, ou adquirir estas habilidades por meio de treinamento
durante o primeiro ano de exercício da função.
Comprometimento: Deve haver dedicação exclusiva por parte dos dirigentes, respeitando
estes as decisões do conselho aderindo a todas as políticas que foram aprovadas,
independentemente de sua opinião pessoal, bem como a possibilidade de demissão no caso
de não comparecimento as reuniões do Conselho.
Fonte: Adaptado do Portal do Cooperativismo Financeiro (2016).
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No Brasil, a governança começa a ganhar notoriedade com a fundação do Instituto
Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) em 1995, constituído por seus
idealizadores, o administrador de empresas Bengt Hallqvist e o professor João Bosco Lodi,
juntamente com mais um grupo de 36 pessoas (SIMÕES, 2017). Posteriormente com
preocupações voltadas para questões de propriedade, diretoria, conselho fiscal e auditoria
independente, resultou na mudança do IBCA para Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBCG) adquirindo a missão de propagar a discussão, o estudo, a divulgação e
aplicação de boas práticas de governança.
O IBGC lançou em maio de 1999 o primeiro Código das Melhores Práticas de
Governança Corporativa no Brasil, o qual após algumas revisões, atualizações, ampliações e
estudos específicos, lançou em 2015 o “Guia das Melhores Práticas de Governança para
Cooperativas”. Desde sua primeira edição, o Código de Melhores Práticas de Governança foi
definido os princípios de governança que são quatro conforme Quadro 10.
Quadro 10 – Princípios básicos de governança recomendados pelo IBGC
PRINCÍPIOS
DEFINIÇÃO
Disponibilização para todas as partes interessadas, tais como clientes,
Transparência
fornecedores, acionistas e mercado, as informações da organização não apenas
das informações
previstas por leis ou regulamentos, mas como também as que possuam
(Disclosure)
influência nos negócios ou que envolvam resultados, oportunidades e riscos
Tratamento justo e isonômica a todos os acionistas e demais partes
Equidade
interessadas, considerando seus interesses, necessidades, direitos, deveres e
(Fairness)
expectativas.
Responsabilidade por parte dos responsáveis pela governança (gestores e
Prestação de
outros agentes) de prestar de contas de forma clara, concisa, compreensível e
Contas
tempestiva, sobre sua atuação aos que os elegeram, e devem responder
(Accountability)
integralmente por todos os atos e fatos sob sua responsabilidade.
Responsabilidade Zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, mitigando
impactos externos negativos e potencializando os impactos positivos,
Corporativa
(Compliance)
observando não somente a organização, mas tudo que está a seu redor
Fonte: adaptado do IBGC (2017).

Atualmente o IBGC é reconhecido no País como a principal referência na difusão das
melhores práticas de Governança Corporativa e os seus princípios como basilar e essenciais
para qualquer estrutura de governança (ALVES e FILHO, 2014; SIMÕES, 2017).
A Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, buscando harmonizar exigências
legais sobre a temática de Governança com as recomendações e diretrizes que o Sistema OCB
já apontava como boas práticas referente as peculiaridades do sistema cooperativista, lançou
em 2016 o “Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa”.
O manual objetivou “disseminar as boas práticas entre as cooperativas do Sistema,
ressaltando a importância de uma direção e de uma gestão cada vez mais profissionalizadas e
fiéis à filosofia cooperativista” (OCB, p. 12, 2016), e definiu cinco princípios demonstrados no
Quadro 11, considerando-os como essenciais para execução da Governança Cooperativa.
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Quadro 11 – Princípios de Governança Cooperativa segundo a OCB
DEFINIÇÕES
Processo pelo qual os proprietários assumem a responsabilidade pela direção da
cooperativa e pela prestação de contas da gestão de forma democrática e por meio
Autogestão
de organismos de representatividade e autoridade legítimos, sendo estes passíveis de
responsabilização pelas consequências de suas ações e omissões.
Dever de tratar todos os cooperados com igualdade e equidade nas relações com a
Senso de Justiça
cooperativa, bem como nas relações desta com os demais partes interessadas.
Com vistas à criação de um ambiente de relacionamento confiável e seguro, deve-se
facilitar voluntariamente o acesso das partes interessadas às informações que vão
Transparência
além daquelas determinadas por dispositivos legais
Deve-se investir na educação do quadro social, formando novas lideranças que
futuramente trarão seus conhecimentos de gestão e administração a essência da
Educação
identidade da cooperativa, base de sucesso e perpetuidade de sua doutrina
Concerne a busca por uma gestão ética nas relações internas e externas para geração
Sustentabilidade e manutenção de valor a todas as partes interessadas, visando à perenidade da
cooperativa, considerando os aspectos culturais, ambientais, sociais e econômicos
Fonte: Adaptado da Organização das Cooperativas do Brasil (2016)
PRINCÍPIOS

Contudo foi o Banco Central do Brasil o pioneiro no âmbito nacional a idealizar e
executar um projeto referente a governança em cooperativas de créditos, batizado como
“Diretrizes e mecanismos para fortalecimento da governança em cooperativas de crédito”, que
visou contribuir com o crescimento sustentado do segmento.
O projeto, embaçado em teorias consagradas sobre governança corporativa e da
literatura existente sobre cooperativismo de crédito, resultou nos princípios e diretrizes de boa
governança cooperativa que são: 1) Representatividade e Participação; 2) Direção Estratégica;
3) Gestão Executiva; e 4) Fiscalização e Controle. Porém, após revisão de seu estudo, o Bacen
estabeleceu que seriam três seus princípios e diretrizes, como observado no Quadro 12.
Quadro 12 – Princípios de Governança Cooperativa segundo o BACEN
PRINCÍPIOS
DEFINIÇÕES
Corresponde à representatividade das decisões de administração frente aos interesses
dos cooperados, devendo ser observado à qualidade de realização de assembleias
Representatividade desde sua convocação e pauta, transparência de processos deliberativos e eletivos,
processo de comunicação com os associados, educação cooperativista e
sustentabilidade.
Equivale as antigas diretrizes de Órgão Estratégico e Gestão Executiva. Trata da
estrutura e funcionamento adequado da alta administração propriamente dita, desde
Estrutura de Alta as funções estratégicas de CA até as competências executivas de Direção
Estratégica, abordando os temas como segregação de funções, capacitação técnica e
Administração
avaliações de desempenho da alta administração, prestação de contas e mitigação de
conflitos de interesse.
Versa sobre as estruturas de fiscalização e controle existentes no ambiente
cooperativista de crédito, dando destaque para o funcionamento do CA, a
participação dos cooperados como ator fiscalizador, as auditorias internas e externas
Fiscalização
e a interface dessas com outros organismos administrativos e a organização em
sistemas cooperativos.
Fonte: adaptado do BACEN (2014).
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É possível observar de forma sucinta no Quadro 13 todos os principais princípios de
governança que permeiam a atmosfera das cooperativas de crédito, tanto referências nacionais
e internacionais, notando-se que há princípios convergentes entre as cinco referências
apresentadas (OCDE, WOCCU, IBGC, OCB, e BACEN), podendo chamá-los de “Princípios
Básicos da Governança”, que são: a Transparência das Informações, que trata da
disponibilização para as partes interessadas, não a só as impostas por disposição de leis ou
regulamentos; a equidade, que consiste no tratamento justo e isonômico de todos os sócios e
demais stakeholders; a prestação de contas que deve ser transmitida de forma clara e tempestiva
das ações dos responsáveis pela governança as partes interessadas; e a responsabilidade
corporativa, que é o zelo dos agentes de governança pela viabilidade econômico-financeira das
organizações (IBGC, 2017).
Quadro 13–Princípios e de Governança Cooperativa conforme principais organizações
NACIONAIS
INTERNACIONAIS
IBGC
OCDE
3. Prestação de
1. Garantir a base para um sistema eficaz de governança
1. Transparência
Contas
2. Direitos dos acionistas e principais funções da propriedade
4. Responsabilidade
2. Equidade
3. Investidores institucionais, bolsas de valores e outros
Corporativa
intermediários
4. Papel de outras partes interessadas na governança
OCB
1. Autogestão
4. Educação
5. Divulgação e transparência
2. Senso de Justiça
6. Responsabilidades do Conselho de Administração
5. Sustentabilidade
3. Transparência
WOCCU
BACEN
Externa
Interna
Individual
1.
Transparência
4.
Estrutura
8. Integridade
1. Representatividade
3. Fiscalização
e Participação
2. Compliance
5. Continuidade
9. Competência
3. Prestação de 6. Equilíbrio
10. Comprometi2. Estrutura de Alta Administração
Contas
7. Prestação de Contas mento
Fonte: Elaborado pela autora

Outra convergência analisada, como observado na Figura 2, é quanto a integração das
diretrizes de governança cooperativa do Bacen com os sete princípios do cooperativismo
propostos pela Aliança Cooperativa Internacional que são adotados por todas as cooperativas
do mundo, dos “Princípios Básicos da Governança” que foi proposto tanto pelo IBGC, mais
também observado nesse trabalho como essenciais por estarem presentes nas propostas de
várias organizações que tratam de princípios e diretrizes de Governança Cooperativa.
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Figura 6 - Integração entre as diretrizes de governança cooperativa, princípios básicos de governança e os
princípios universais do cooperativismo.

Fonte: Elaborada pela autora

As diretrizes de governança em cooperativas de crédito são como uma engrenagem, em
que suas peças necessitam trabalhar simultaneamente e de maneira integrada. O Bacen enfatiza
que para todas as cooperativas que desejam alcançar a boa governança é necessário a obediência
ao marco regulatório, aos princípios essenciais da governança e aos princípios cooperativistas,
algo que deve ser o objetivo de toda cooperativa.
2.4.2 Projeto Governança Cooperativa do Banco Central do Brasil.
O Banco Central do Brasil coordenou o projeto estratégico intitulado “Governança
Cooperativa – Diretrizes e mecanismos para fortalecimento da governança em cooperativas de
crédito”, com vistas a auxiliar o crescimento sustentado do segmento no mercado financeiro do
país. Considerado como base para os próximos projetos elaborados sobre o tema, representou
uma “quebra de paradigma quanto ao aprofundamento e construção de bases teóricas para o
avanço do nível de governança das cooperativas de crédito brasileiras” (BACEN, 2014, p.7). A
justificativa do Bacen para efetuar esse projeto foi:
Um dos motivadores do projeto foi o fato de que o segmento de crédito cooperativo
brasileiro tem se caracterizado, nos últimos anos, pelo crescimento e pela mudança no
seu perfil. Assim, visa contribuir para a construção de um sólido e adequado ambiente
de governança que considere as especificidades das cooperativas de crédito no sistema
financeiro e na realidade socioeconômica brasileira (BACEN, 2008, p. 7).

44

Realizado de forma gradual composto por cinco etapas, o projeto teve início em 2006 e
chegou na sua versão final em 2009, tendo sido entrevistados 1.199 representantes de
cooperativas de crédito existentes no país naquele período, o que representou 86% das
cooperativas ativas à época, e 420 cooperados, escolhidos de forma aleatória, na busca de
verificar as principais práticas de governança de todas as cooperativistas de crédito do país.
A primeira etapa do projeto constituiu-se pelo aprofundamento teórico sobre o tema,
momento em que os envolvidos realizaram pesquisa bibliográfica, observando os mecanismos
de governança destacados na literatura, nos estatutos sociais dos sistemas cooperativistas
brasileiros e também nos modelos de governança de cooperativas de crédito encontrados nas
legislações de outros países (BACEN, 2008). Houve também nesse primeiro momento a
realização de um workshop com representantes dos sistemas de cooperativas de crédito, do
Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) e da Corporação Mondrágon que é uma organização espanhola
reconhecida pelas suas práticas de governança, para que cada organização apresentasse seu
modelo de governança e consequentemente debatessem sobre todas as práticas expostas.
Na segunda etapa foram realizadas entrevistas com supervisores de fiscalização do
Bacen no intuito de compreender suas opiniões em relação ao uso da governança nas
cooperativas de crédito, posteriormente efetuou-se entrevistas semiestruturadas com 34
dirigentes de cooperativas singulares e 11 de cooperativas centrais escolhidas por meio de uma
amostra selecionada que visava representar todas as regiões do país e de todos os tipos.
Com a aplicação de um questionário contendo cerca de 100 (cem) questões de natureza
predominantemente objetiva, a terceira etapa teve por objetivo evidenciar a posição
institucional das cooperativas participantes, sendo realizada por meio eletrônico, preenchida
pelos conselheiros administrativos e fiscais e pelos diretores executivos.
Na quarta etapa também utilizou-se um questionário, só que dessa vez destinado aos
cooperados no intuito de verificar qual a sua visão sobre a cooperativa, como também de saber
quais eram suas expectativas com a organização, o seu nível de participação na gestão e como
os mesmos avaliavam a atuação de seus administradores e dirigentes quanto às questões de
governança (BACEN, 2008).
A quinta e última etapa do projeto foi marcada pela definição das diretrizes para boas
práticas de governança cooperativa e sua divulgação que foi realizada no Seminário Banco
Central sobre Governança Cooperativa no ano 2008, com participação de aproximadamente
400 dirigentes de cooperativas, que representaram 23 Estados e o Distrito Federal. Logo após
a divulgação realizou-se palestras em todo o Brasil para exposição e debate das diretrizes e para
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avaliar os efeitos de sua implementação. Em 2009, devido a robustez dos resultados do projeto,
houve a produção de um livro, o qual também foi utilizado como base ao desenvolvimento
normativo para o Conselho Monetário Nacional e pelo próprio Bacen no que se refere o tema
governança cooperativa.
Essas etapas do projeto possibilitaram que a equipe de trabalho traçasse as diretrizes
para boas práticas de governança cooperativa principalmente devido as singularidades da
governança em cooperativas de crédito. O Bacen definiu algumas condições para construção
das diretrizes de governança em cooperativas:
A definição de diretrizes de governança cooperativa estabelece condições para que
haja compartilhamento de práticas organizações, disseminando e fortalecendo sua
utilização. Também indicação de caminhos para aprimorar aspectos estratégicos para
boa governança. A melhoria das práticas de governança de uma cooperativa
representa benefícios não apenas individuais, mas também para todo o segmento
cooperativista de crédito, por melhorar a segurança, reduzir os custos de fiscalização
e controle, melhorar a imagem institucional e fortalecer o espírito cooperativista de
participação, de ação coletiva e de pertencimento. Assim, apresentamos, a seguir,
argumentos para as principais diretrizes indicadas pelo Banco Central como caminho
a ser trilhado pelas cooperativas. (BACEN, 2009, p.67-68)

Devem ser consideradas na governança cooperativa as relações entre os cooperados, os
gestores, a sociedade e demais instituições do sistema financeiro, como também com o BACEN,
que é seu órgão regulador e fiscalizador, assim levando em consideração o ambiente interno e
o externo das cooperativas (BACEN, 2009). As diretrizes para uma boa governança cooperativa
foram aglutinadas da seguinte forma:
1) Representatividade e Participação;
2) Direção Estratégica;
3) Gestão Executiva; e
4) Fiscalização e Controle.
Com o objetivo de reavaliação do projeto e de verificar a real situação da governança
cooperativa após a publicação e divulgação das diretrizes de boa governança cooperativa, o
Banco Central do Brasil reuniu em um grupo de trabalho órgãos da esfera privada como:
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
Observatório do Cooperativismo (FEA-RP), e até instituição estrangeira como a Deutscher
Genossenschafts und Raiffeisenverband - DGRV (Confederação Alemã de Cooperativas), que
junto com o Bacen realizaram reuniões técnicas nos anos de 2013 e 2014 visando rever o
questionário aplicado anteriormente.
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Essa reavaliação foi necessária por se observar que as recomendações foram
implementadas de forma gradativa nas cooperativas de crédito, sendo imperioso revisar a
efetividade das ações acatadas, bem como avaliar a necessidade de adoção de novas medidas
aliadas entre os stakeholders do seguimento (BACEN, 2015).
Após uma reestruturação e inserção de novos conceitos que se mostraram relevantes a
questão da governança cooperativa nesse setor, o questionário foi estrutura com respostas
binárias e foi aplicado a 1004 cooperativas de crédito singulares, apresentando retorno de 90%
das cooperativas de crédito no país. Dessa vez o questionário foi enviado via BC Correio e por
e-mail, reforçado por contatos telefônicos.
Os resultados da nova pesquisa de forma sintética, foram: Baixa participação em
cooperativas sem delegação, pois as cooperativas que apresentaram regime de delegação
tiveram níveis alto de participação em Assembleias Gerais; Pouca participação por parte dos
cooperados para elaboração das pautas das Assembleias, assim como é incipiente questões
como educação cooperativa, sustentabilidade, formação de lideranças, políticas de sucessão,
políticas de remuneração; Nas eleições de Conselho de Administração/Diretorias e Conselhos
Fiscais observou-se recorrência de chapas únicas; Recorrência também da separação entre
componentes de cargos executivos e estratégicos na maioria das cooperativas; Os sistemas
cooperativos demonstraram sensíveis ganhos de governança comparado com cooperativas
independentes; e Baixa eficácia de funções executadas pelos Conselhos Fiscais, auditorias e
Direção Executiva, assimetrias de informações, problemas de comunicação e baixa
proatividade do administrador (BACEN, 2014).
Percebe-se com esses resultados que já existe estruturas de governança cooperativa nas
cooperativas de crédito, contudo elas ainda são passíveis de melhorias. Os novos resultados
culminaram na formatação de três grupos de diretrizes, semelhante às adotadas no projeto em
2008, pois foi verificado que cerca de 75% das cooperativas de crédito brasileiras não
mantinham segregação entre o Conselhos de Administração (CAs) e a Diretorias Executivas
(Direx), independente do seu porte e grau. As diretrizes para a boa prática de governança
cooperativa ficou da seguinte forma:

1) - Diretriz Representatividade

Nesta seção são tratados assuntos referentes as questões sobre a Assembleias Gerais e
reuniões prévias, participação dos associados previamente à realização das Assembleias Gerais,
o processo eleitoral e deliberativo, os canais de comunicação e informação, a educação
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cooperativa e a sustentabilidade. Discute o dever que a administração tem em buscar maior
participação dos cooperados em suas Assembleias, observando sempre a questão da
representatividade conforme a formação do quadro social. Recomenda se efetuar reuniões
prévias as Assembleias Gerais, conhecidas como “Pré-assembleias”, pois esta ação possibilita
uma maior participação do quadro de cooperados e consequentemente maior representatividade
na Assembleia. Pontua a importância da escolha do local, data e hora das Pré-assembleias e das
Assembleias Gerais para que facilite a participação dos cooperados.
No que tange a informação das pautas das assembleias, estas devem ser confeccionadas
de forma clara, compreensível, com detalhes e evitando o item “outros assuntos”, e no momento
da votação os itens da pauta devem ser votados individualmente e com contagem de votos,
sendo a prática de “votos por aclamação” não considerados como uma boa prática de
governança. Quanto as atas das Assembleias, estas devem ser transparentes, contendo todos os
itens discutidos na assembleia, e devem ser amplamente divulgadas (BACEN, 2014).
A diretriz enfatiza a necessidade de que todo processo eleitoral da cooperativa esteja
normatizado e que seja de conhecimento de todos os cooperados. Ainda quanto ao assunto
eleitoral, fica estabelecido a necessidade da cooperativa possuir representatividade de todo seu
quadro societário no órgão de Conselho de Administração. Referente ao Conselho Fiscal,
salienta importância desse órgão para as cooperativas, recomendando que a eleição deste órgão
seja desvinculada da eleição do Conselho de Administração, além da eleição de cada membro
do Conselho Fiscal ser feita individualmente e não por chapa única, e os candidatos devem
possuir conhecimentos mínimos necessários, imagem perante o quadro de cooperados e na
comunidade. Esta prerrogativa quanto ao perfil dos candidatos serve tanto para os do Conselho
Fiscal quanto do Conselho de Administração (BACEN, 2014).
Quanto a educação cooperativa, a diretriz estabelece que a cooperativa de crédito deve
promover a constante capacitação dos eleitos, como também de seus colaboradores e membros,
conforme pontuado por Ventura et. al (2008), ao recomendar que “as cooperativas devem
promover permanentemente a educação cooperativista e educação financeira de seus
cooperados”, desenvolvendo lideranças e responsabilidade social, devendo abranger também
temas mais técnicos como contabilidade, direito e governança.
Ainda nessa diretriz é abordado o quesito sustentabilidade, que está vinculada ao
princípio cooperativista “interesse pela comunidade”, recomendando que as cooperativas de
crédito implementem suporte efetivo a eventos culturais, esportivos, educacionais, de
preservação de meio ambiente. Salienta-se que o Banco Central do Brasil editou em 2014 a
Resolução nº 4.327 tratando do assunto.
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2) Diretriz Estrutura de alta administração: Órgão Estratégico versus Gestão
Executiva

Esse grupo de diretrizes aborda antigas diretrizes de Órgão Estratégico e Gestão
Executiva, tratando do adequado funcionamento da alta administração, desde as funções
estratégicas de Conselho de Administração até as competências executivas de Direção
Estratégica, discorrendo sobre como a importância da segregação de funções, da capacitação
técnica e avaliações de desempenho da alta administração, da prestação de contas e da
mitigação de conflitos de interesse. Representa ainda essa seção o aspecto determinante do
alcance de um bom nível de governança pelas empresas cooperativas de crédito, pois os
organismos principais de alta administração (o CA e a Direx) são os órgãos que estabelecem
praticamente todas as medidas adotadas no sentido de uma boa estrutura de governança,
inclusive aquelas que promovem a representatividade e da fiscalização dos stakeholders
(BACEN, 2014).
A separação entre os papéis desenvolvidos pelo CA e pela Direx devem ser realizadas
sem o compartilhamento de membros na constituição de dois órgãos, com atribuições distintos
cada qual no seu papel. Destaca-se que essa segregação é obrigatória para algumas Cooperativas
Clássicas e todas as Cooperativas Plenas. A diretriz instrui para que as responsabilidades dos
órgãos da estrutura de governança das cooperativas de crédito estejam previstas em seus
Estatutos Sociais, ressaltando ainda quanto às atribuições do CA contenham no mínimo
orientações gerais e estratégicas da cooperativa, a exposição dos objetivos da organização, o
acompanhamento do desempenho dos administradores executivos, a definição de critérios
claros e transparentes sobre a remuneração dos executivos.
As regras de funcionamento do Conselho de Administração devem ser formalizadas,
discorrendo sobre as atribuições de cada membro, a responsabilidade de todo o conselho, a
abstenção de membros em situações de possíveis conflito de interesses, a manutenção de um
corpo de conselheiros em quantidade suficiente, à qualidade do conselho, devendo haver
renovação do seus membros para minimizar situações de excessiva centralização de poder,
fomentar a inclusão de mais integrantes e promover a adequada sucessão. O CA possuir e
manter uma agenda predefinida de reuniões e contendo os principais temas a que devem ser
abordados, e aprovar o planejamento estratégico que deve ser mantido pela cooperativa
(BACEN, 2014).
Quanto a Gestão Executiva a diretriz discorre sobre o órgão de administração executiva,
a Direx. Recomenda que os membros da Direx devem ter dedicação integral, possuir
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capacitação técnica e salienta a responsabilidades que estes terão sobre os relatórios e
demonstrações financeiras da situação da cooperativa que serão encaminhados ao Conselho de
Administração, ao Conselho Fiscal, aos cooperados, e demais partes interessadas. Assim como
os membros do CA devem se abster de opinar em situação onde possua conflito de interesses,
os membros da Direx assim também se absterão. Devem ser implementadas e divulgadas a
todos os colaboradores as políticas de gestão de riscos e créditos, como também a efetividade
da prestação de contas aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Pontua
ainda quanto da importância dos cooperados conhecerem a sua cooperativa, sendo
responsabilidade da Direx assegurar que efetivação desse conhecimento, também como
conceder informações que ultrapasse as exigidas nos dispositivos legais (BACEN, 2014).

3) Diretriz Funções de fiscalização

As recomendações sobre essa diretriz versam sobre a formação e funcionamento efetivo
de fiscalização e controle das cooperativas de crédito, que são executados pelo Conselho Fiscal
(CF), pelo grupo de associados, as auditorias tanto internas como externas, e por uma
organização sistêmica, pontuando que o CF é o protagonista de fiscalização na governança
cooperativa uma vez que são os agentes com maior capacidade de promover as funções de
fiscalização e controle posto que estes representam a função fiscalizadora do cooperados na alta
administração, dispondo de melhores informações para a execução das funções dos atores
fiscalizadores (BACEN, 2014).
A composição do Conselho Fiscal já é prevista desde 1971 pela Lei 5.764 que determina
em seu art. 56 o seguinte: “A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e
minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida apenas
a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes”. Já a Lei Complementar nº 130 de 2009
definiu que o prazo de mandato do CF é de no máximo 3 anos, sendo obrigatória sua renovação
de pelo menos dois membros em cada eleição, um efetivo e um suplente (BACEN, 2014).
O CF é responsável por fiscalizar todos os atos da administração, não apenas pela as
demonstrações contábeis, considera assim como o órgão encarregado pela fiscalização das boas
práticas de governança cooperativa, estando formalizadas todas suas regras de funcionamento.
Quanto a remuneração dos membros do CF, a diretriz recomenda que seja equivalente
aos dos membros do CA. Outros pontos de convergência ao tratamento dispensado para o CA
e que deve ser observado aos membros do CF é quanto a preparação e formação dos
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conselheiros e a representatividade dos mesmos em relação a estrutura do quadro de
cooperados. Recomenda ainda que, em buscando fontes de informação e colaboração mutua, o
CF interaja com os membros das auditorias internas e externa (BACEN, 2014).
A pouco participação dos cooperados em relação ao acompanhamento da gestão e
manifestação de seus interesses pode ser explicado pela relação de confiança entre os
cooperados e gestores, gerando um efeito carona (free rider) em que os associados percebem
que sua contribuição individual tem pouca influência sobre a organização, porem se os mesmos
tomarem consciência de que a sua responsabilidade como cooperado será na proporção de suas
operações o que, ou seja, uma responsabilidade ilimitada em casos de prejuízos da cooperativa
por exemplo, estes irão participar de forma mais efetiva das assembleias e fiscalizar a sua
gestão, colaborando com uma melhor governança (BACEN, 2014).
A contratação da auditoria externa e interna deve ser feita pelo Conselho de
Administração, sem a presença da Diretoria Executiva, pois deve haver independência para
execução dos procedimentos necessário, estando a auditoria interna deve estar subordinada
diretamente ao presidente do conselho de administração e a auditoria externa deverá se reportar
a ele.
No que tange a Organização Sistêmica, versa sobre a importância das cooperativas
singulares estarem vinculadas a sistemas organizados e a cooperativas centrais de crédito, pois
essa filiação permite o fortalecimento das dimensões de controle externo, posto que a adoção
de um sistema de supervisão e regulação rigoroso e atuante, por pares externos, reduz o risco
de contaminação sistêmica assim como contribui para a identificação e tratamento de problemas
específicos (BACEN, 2014).

2.5 MATURIDADE

Em seu estudo Massie (2012) apresenta a definição de maturidade dada por Keifer
(1988:90) em que “maturidade requer honestidade e claridade sobre as limitações de sua própria
compreensão... não somente para minimizar as próprias ilusões, mas para maximizar a
efetividade de nossas escolhas de valor”.
A dinâmica de amadurecimento das organizações é assunto tratado em vária teorias na
busca por sua compreensão (SILVEIRA, 2009). Pesquisas sobre o desenvolvimento e o
crescimento das organizações procuram, identificar padrões de previsibilidade nas mudanças
presentes e futuras no comportamento e na estrutura organizacional (MACHADO e BLAU,
2005; ARRUDA e SILVA FILHO, 2006; BEIMBORN et al, 2009).
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Segundo Silveira (2009) a partir do conceito original de maturidade surgiram diversos
modelos baseados em estágios sucessivos de evolução, os quais se referem a condição perfeita
ou ao desenvolvimento completo de algum processo ou atividade da organização. Neste sentido,
o autor pontua que os modelos atuais de maturidade tomam por base a proposição geral que
baseia os modelos multiestágios de maturidade, ou seja, as organizações, os processos de
trabalho ou as áreas funcionais podem ser estruturados a partir de estágios ou níveis de
evolução, sendo definidos de forma clara, gerenciados e controlados ao longo do tempo
(BURN, 1994; SILVEIRA, 2009).
Estruturas utilizadas como ferramentas para melhoria de algum tipo processo, os modelos
de maturidade retratam os requisitos específicos em níveis de sofisticação, com a intenção de
orientar e guiar os esforços para a melhoria de uma organização (CRISTOFARI, PAULAB e
FOGLIATTOC, 2010). Corroborando, Becker e Knackstedt (2009) afirmam que os modelos de
maturidade devem ser percebidos como um caminho de evolução, das principais características,
para cada nível proposto.
Assumindo padrões de previsibilidade, os modelos de maturidade devem, normalmente,
ser organizados conforme os seguintes de estágios: (1) sequenciais e cumulativos; (2) ocorrerem
como uma progressão hierárquica não facilmente reversível; e (3) abrangerem uma
considerável gama de estruturas e atividades humanas e organizacionais (LAVOIE e
CULBERT, 1978; BURN, 1994; ROCHA e VASCONCELOS, 2004).
Em um modelo de maturidade, conforme o Instituto de Engenharia de Software - SEI da
Universidade CarnegieMellon (SEI, 2006), o principal objetivo encontra-se nas transições dos
níveis de maturidade mediante um processo controlado e mensurado, o qual visa a melhoria
contínua. E para tal, cada nível de maturidade deve apresentar um conjunto de práticas de
gestão específicas. Para Becker e Knackstedt (2009) entre cada nível encontrado e a mudança
deve ser discreta e gradativa, independentemente do tipo de processo avaliado, em que os níveis
iniciais caracterizam uma baixa aderência ou capacidade no domínio avaliado, e, ao passo que
os níveis evoluem deve aumentar a aderência dos requisitos propostos, até que se alcance o
nível mais alto de maturidade, atendendo plenamente as diversas características exigidas pelo
modelo.
Permitindo identificar a situação atual da organização, em um modelo de maturidade,
deve-se adotar um vocabulário comum e de uma visão de futuro que possa ser (e deve ser)
compartilhada por todas as partes envolvidas. Outro ponto a ser destacado, esta já se tratando
dos resultados, é a possibilidade de promover um arcabouço (ou framework) que permita a
priorização de ações, já uma vez que, com a sua adoção, é possível definir as melhorias mais
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significativas, podendo ser usados também como base para avaliar diferentes organizações e
assim estabelecer comparações.
Para a Capability Maturity Model Integration (CMMI, 2010), os modelos de maturidade
podem se dividir de acordo seu meio de uma representação contínua ou por estágio. A
representação continua, por analisar as competências e requisitos a partir de cada elemento
avaliado individualmente, habilita uma avaliação por níveis de capacidade (capability levels).
Enquanto na representação por estágio (staged representation) habilita uma avaliação por
níveis de maturidade e caracterizam uma verificação de um processo como um todo. A
organização deve também satisfazer todas a metas ou requisitos avaliados que que possa
alcançar um próximo nível de maturidade.

2.5.1 Modelos de Maturidade
Para que seja possível encontrar o nível de maturidade de algo, faz-se necessário a
utilização de um modelo. Vários estudos são realizados, nas mais diversas áreas de atuação e
ramos da ciência, para verificar qual o estágio da evolução da maturidade algo se encontra,
como por exemplo modelos de maturidade na gestão de pessoas e aquisição de software, além
da gestão de projetos e da governança de TI, governança corporativa, entre outras, sendo
comum, portanto, sua utilização em áreas distintas (LUFTMAN, 2000; CURTIS et al., 2001;
SEI, 2002; FAIRCHILD, 2004; BOUER e CARVALHO, 2005; SILVEIRA, 2009;
BRAMONT, 2012; RIBEIRO JUNIOR, 2016).
Os modelos de maturidades mais citados na seara acadêmica são os de Burn (1994), o
de LUFTMAN (2004) e o da Capability Maturity Model – CMM, agora substituído pelo
Capability Maturity Model Integration - CMMI - da Universidade Carnegie Mellon (SEI,
2006), os quais preveem, em sua estruturação, níveis de maturidade que correspondem a etapas
progressivas de eficácia gerencial e se apresentam como um caminho evolutivo para qualquer
organização que objetivo melhorar seus processos.
Ribeiro Junior (2016) apontou foram produzidas mais de cinquenta pesquisas sobre
níveis de maturidade no Brasil em programas de pós-graduação, e as temáticas mais estudadas
foram no âmbito da Engenharia (30%), da Administração (23%) e da Ciência da Computação
(20%).
Os modelos de maturidade, segundo Poeppelbuss e Roeglinger (2011), podem ser
segregados em três finalidades: (1) descritiva, servindo como fonte de informações para os
stakeholders internos e externos, os modelos de maturidade servem como uma ferramenta de
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diagnóstico; (2) prescritiva, os modelos de maturidade permitem identificar o estágio atual da
organização e para que se possa medidas de melhoria para alcançar o nível desejado de
maturidade; e (3) comparativa, os modelos de maturidade permitem a comparação de estágio
de maturidade entre organizações similares.
Por meio da adoção de um modelo de maturidade é possível que qualquer stakeholder
ou shareholder conheçam e comparem o estágio de desenvolvimento de sua organização com
outra, promova planos e metas de melhorias coerentes com a situação da empresa, avaliem o
“gap” para alcançar o estágio desejado e disseminar e estimulem boas práticas para
aprimoramento continuo (ITGI, 2007; Curtis et. al, 2009).
Percebe-se que, de acordo o contexto já apresentado, modelos de maturidade são uma
análise das fases que uma organização precisa percorrer para que alcance sua plenitude, ou seja,
os modelos de maturidade servem como escala de avaliação no caminho para total maturidade.
No presente trabalho, o foco é dado ao modelo de maturidade de governança corporativa
apresentado por Bramont (2012), que foi adaptado por Ribeiro Junior (2016) para um modelo
de maturidade em de governança cooperativa, pois ambos os pesquisadores são nacionais e
levaram em consideração as peculiaridades do mercado econômico e modelo de cooperativas
no Brasil. Salienta-se por oportuno que a construção de qualquer modelo de maturidade se
assemelha aos demais.
Após uma revisão da literatura sobre governança corporativa e modelos de maturidade,
Bramont (2012) pontua que os precursores para os modelos de maturidade atuais são Greiner
(1972), Crosby (1979) e Paulk et al. (1993), e este último é o responsável pelo modelo da CMM.
Para começar seu modelo preliminar, ele inicia escolhendo quais seriam as diretrizes, adotando
para tal o Código de Melhores Práticas do IBGC 2009, um código que também foi escrito em
forma de recomendações assim como o do Bacen. A priori, foram identificadas 151 práticas
contidas no código do IBGC sobre de governança corporativa, em segundo momento foi feito
um filtro nessas práticas, observando critérios de subjetividade, redundância e especificidade,
chegando ao resultado de 50 práticas de governança corporativa.
A segunda etapa da pesquisa de Bramont (2012) foi vincular cada prática identificada
aos quatros princípios de governança corporativa também propostos pelo IBGC (transparência,
equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa), os quais seriam as diretrizes do
seu modelo de maturidade.
Após a definição das práticas e das diretrizes, Bramont (2012) estabeleceu um trajeto
de maturidade rumo a adoção completa de todas as práticas de governança corporativa,
conforme disposto no Quadro 14:
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Quadro 14 – Níveis do modelo de maturidade em governança corporativa de Bramont
NÍVEL
DEFINIÇÃO
1 - Iniciado

Cada organização implementa as práticas de governança por iniciativa própria.

2 - Expandido

Ocorre uma disseminação das práticas do nível , alcançado órgãos de governança que
inexistiam no nível anterior ou não adotavam nenhuma prática

3 – Institucionalizado
4 - Aprimorado
5 - Completo

Por existir mais práticas de governança corporativa sendo executadas, se faz
necessário uma nova estruturação, organização e padronização dessas práticas.
Por cauda da institucionalização das práticas de governança corporativa, ficam
evidentes oportunidades de melhoria, e essas se tornam novas metas.
As boas práticas de governança corporativa atingem todos os órgãos de governança
corporativa.
Fonte: Adaptado de Bramont (2012)

A soma dos práticas, diretrizes e níveis estabelecidos por Bramont se tornaram na Matriz
para práticas de governança corporativa, chamada por ele de “MaCGov”, como demostrada na
Figura 6:

Figura 7 - MaCGov – relação entre Níveis, Dimensões e Práticas

Fonte: Bramont (2012)

Utilizando o modelo de maturidade proposto por Bramont (2012), Ribeiro Junior (2016)
ajustou as diretrizes e consequentemente as práticas para atender seu objetivo de pesquisa, que
eram justamente as cooperativas de crédito assim como esse estudo, permanecendo com os
mesmos níveis do MaCGov.
Para as práticas e diretrizes, Ribeiro Junior (2016) tomou como base o “Projeto
Governança Cooperativa” efetuado e revisado pelo Banco Central do Brasil. Analisou as
publicações de 2008, 2009 e 2014 do Bacen referente a temática, culminando em 75 práticas e
3 diretrizes, que, somados aos níveis de maturidade do trabalho de Bramont (2012), resultou
em um modelo de maturidade de boas práticas de governança cooperativa para cooperativas de
crédito, como consta na Figura 7:

55

Figura 8- Relação entre Níveis, Dimensões e Práticas de Governança Cooperativa

Fonte: Adaptado de Bramont (2012) e Ribeiro Junior (2016)

O modelo de maturidade de governança cooperativa pode ser utilizado para uma
classificação (ranking) de maturidade de governança dentro das cooperativas de crédito,.
Avalia-se os principais aspectos referentes as boas práticas de governança cooperativa, bem
como planejar e propor novos alvos e metas de governança cooperativa para o futuro, de acordo
com o nível de maturidade que se deseja alcançar. Não necessariamente o nível mais alto do
modelo e auxiliar a realização de uma análise de lacunas com uma estimativa do esforço e
recursos necessários, para atingir determinado nível de maturidade.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos e métodos delinearam a execução da pesquisa
para atender os objetivos propostos. Nesse sentido, quanto ao delinear da pesquisa, Teixeira
(2003, p. 6) pontua que “o design da pesquisa constitui-se de três elementos básicos: a
orientação filosófica ou paradigma balizador do estudo, o arcabouço teórico que sustentará os
achados da pesquisa, além do método e das técnicas empregadas no desenvolvimento da
investigação”.

3.1 CONCEPÇÃO FILOSÓFICA E PARADIGMA DA PESQUISA

Para Saunders, Lewis e Thornhill (2012) a filosofia de pesquisa é o desenvolvimento do
conhecimento e à natureza desse conhecimento, que tem por objetivo desenvolver o
conhecimento em um campo particular. Conforme Creswell (2010), a concepção filosófica
indica um direcionamento geral sobre o mundo e a natureza da pesquisa. O autor afirma que:
[...] os pesquisadores precisam pensar por meio das suposições da concepção
filosófica que eles trazem ao estudo, da estratégia da investigação que está relacionada
a essa concepção e dos métodos ou procedimentos de pesquisa específicos que
transformam a abordagem em prática (CRESWELL, p. 27, 2010).

Em que pese as concepções filosóficas não ficarem explicitas nas pesquisas, elas
influenciam suas práticas e precisam ser identificadas, sendo assim, a concepção filosófica desta
dissertação é a pós-positivista, uma vez que as causas possivelmente determinam os efeitos ou
resultados, bem como os problemas estudados refletem a necessidade de se identificar e se
avaliar as causas que influenciam os resultados (CRESWELL, 2010). A partir disso, este estudo
será conduzido em um paradigma interpretativista, pois nessa perspectiva os pesquisadores
precisam entender os significados subjetivos e socialmente construídos sobre o fenômeno
estudado.
No paradigma interpretativista, o pesquisador não pode ser neutro, posto que os fatos
sociais são vistos como indissociáveis da figura do pesquisador, uma vez que a realidade não
pode ser independente do indivíduo porque ela é construída por ele (MOITA LOPES, 1994).
No interpretativismo, mesmo que a percepção do pesquisador seja parcial, ela não pode ser
excluída do processo, já que ele é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os
fenômenos, atribuindo-lhes um significado. Segundo Saunders, Lewis e Thornhill (2012) é
crucial para a filosofia interpretativa que o pesquisador adote uma empática posição, pois o
desafio é entrar no mundo social de nossos assuntos de pesquisa e entender o mundo do ponto
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de vista deles. A sua visão acaba por acrescentar outras para que a intersubjetividade se realize
por meio da triangulação das muitas vozes envolvidas na pesquisa.
3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
Se faz relevante a escolha do método e procedimento para que se possa delinear o
traçado a ser percorrido pela pesquisa. Os métodos determinam as etapas da pesquisa, enquanto
os procedimentos definem as técnicas empregadas para a constituição do conhecimento (GIL,
2010). Corroborando, Teixeira (2003) defende que:
A atividade de pesquisa é empreendida no intuito de descobrir e construir novos
conhecimentos; para tal é necessário desenhar ou projetar o caminho a ser seguido,
uma vez que cada caminho poderá levar o investigador a alcançar diferentes
resultados, devendo assim avaliar as restrições e oportunidades colocadas pelo
contexto dentro do qual pretende trabalhar (TEIXEIRA, p. 183, 2003).

O desenho desta pesquisa é baseado nos métodos mistos, assumindo a forma de estudo
de caso, que para Yin (p. 32, 2005), é uma investigação empírica que "investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando, os limites entre o
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Siena (2001) acrescenta que “no estudo
de caso são reunidas informações tão numerosas e detalhadas quanto possível com o intuito de
apreender o todo do fenômeno”. A classificação da pesquisa quanto à forma, fins,
procedimentos e instrumentos é apresentada no Quadro 15:
Quadro 15 -Classificação da Pesquisa Quanto à Forma, Fins, Procedimentos e Instrumentos
Quanto aos
Objetivos
Quanto à
Quanto aos
Quanto aos
tipos de
Geral e Específicos
Forma
Fins
Procedimentos
instrumentos
Objetivo Geral
Verificar o nível de maturidade de governança
cooperativa nas cooperativas de crédito
Pesquisa
Análise
singulares no estado de Rondônia filiadas à
Métodos
Descritivo/
Documental /
Documental/
Cooperativa Central de Crédito da Região Norte
Mistos
Exploratória
Pesquisa de
Questionário
do Brasil – Sicoob Norte, no que tange à adoção
Levantamento
das diretrizes do Banco Central do Brasil.
Objetivos Específicos
a) Conhecer o perfil das cooperativas de
Pesquisa
Análise
crédito singulares no estado de Rondônia Qualitativa
Descritivo
Documental
Documental
filiadas à Sicoob Norte.
b) Identificar se as boas práticas de governança
Pesquisa de
cooperativa recomendadas pelo Banco Central Quantitativa Exploratória
Questionário
Levantamento
do Brasil já foram adotadas.
c) Examinar em qual grau de maturidade em
adesão as diretrizes de boas práticas de
Pesquisa de
Quantitativa Exploratória
Questionário
governança cooperativa recomendadas pelo
Levantamento
BACEN.
Fonte: Elaborado pela autora
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Necessário se faz antes da interpretação do Quadro 14, estabelecer uma conexão entre as
concepções filosóficas e o desenho da pesquisa. Dessa forma, segundo Creswell (2010) a
pesquisa de métodos mistos envolve suposições filosóficas que orientam o caminho da coleta e
da análise ao passo que funde as abordagens qualitativa e quantitativa em várias fases do
processo da pesquisa, proporcionando a coleta, analise e mistura dos dados qualitativos e
quantitativos em um único estudo, que por sua vez gera uma melhor compreensão dos
problemas de pesquisa. Ainda segundo o autor, pesquisa de métodos mistos até então é uma
abordagem relativamente nova nas ciências sociais e não é tão conhecida como os métodos
quantitativos ou qualitativos.
Para Siena (2011), a abordagem qualitativa assimila os fenômenos quanto ao cenário a
que pertencem e possui aspecto dinâmico, enquanto que a quantitativa cuida da classificação
da relação entre as variáveis estabelecidas com fins de verificar a fidedignidade dos resultados.
De forma geral, nas estratégias de métodos mistos poderão ser adotados procedimentos
sequenciais, concomitantes ou transformativos, portanto, a pesquisa poderá iniciar-se por um
método qualitativo seguido por um método quantitativo, ou coletar as duas formas de dados ao
mesmo tempo, integrando as informações para interpretação dos resultados (CRESWELL,
2010).
Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva que, segundo o autor,
é:
Pesquisa Exploratória - o objetivo é obter maior familiaridade com o problema para
torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Assumindo a forma de pesquisa
bibliográfica ou estudo de caso, pode conter entrevistas, questionários, análise de
exemplos, etc. [...]
Pesquisa Descritiva - objetiva a descrição das características de certa população ou
fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis. Como forma de levantamento,
exige o emprego de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário
e observação sistemática; (SIENA, p. 64, 2011).

A pesquisa descritiva visa narrar as características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Andrade (2002) pontua que a
pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrar, analisar, classificar e
interpretara-los, e o pesquisador não interfere neles. A pesquisa descritiva utiliza técnicas
padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação sistemática, assumindo,
em geral, a forma de levantamento de dados. Já a pesquisa exploratória é utilizada para permitir
que o pesquisador tem como escopo aprofundar o conhecimento sobre um tema de pouca
pesquisa ou estudo
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No que se refere aos instrumentos, foram adotados a técnica de análise documental e a
pesquisa de levantamento. Sá- Silva, de Almeida e Guindani descrevem que:
A etapa de análise dos documentos propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos
e criar novas formas de compreender os fenômenos. É condição necessária que os
fatos devem ser mencionados, pois constituem os objetos da pesquisa, mas, por si
mesmos, não explicam nada. O investigador deve interpretá-los, sintetizar as
informações, determinar tendências e na medida do possível fazer a inferência SÁSILVA, DE ALMEIDA e GUINDANI (p. 10, 2009).

O documento basilar dessa pesquisa foi o guia do Banco Central do Brasil “Governança
Cooperativa Diretrizes para boas práticas de Governança em Cooperativas de Crédito” para ser
possível compreender as diretrizes e práticas de uma boa governança cooperativa.
Já no levantamento das práticas de governança cooperativa que as cooperativas de
crédito utilizam, foi realizado uma pesquisa de levantamento, que se caracteriza como:
[...] um tipo de pesquisa social, como censos, enquete de opinião, estudos de
mercado, que envolve a interrogação direta das pessoas, grupos, etc., cujo
comportamento se deseja conhecer. [...]
Para a coleta de dados são utilizadas as técnicas de interrogação: questionário,
entrevista e o formulário. A análise de dados, por sua vez, pode contar com diversos
procedimentos: codificação das respostas, tabulação dos dados e análise estatística
(SIENA, p. 68, 2011).

Nesse sentido, foi utilizado um questionário estruturado com perguntas fechadas,
dicotómicas (sim/não) para o levantamento dos dados e análise estatística para a apresentação
dos resultados.
3.3 POPULAÇÃO
Por esse estudo possuir como universo da pesquisa às Instituições Financeiras do
Sistema Financeiro Nacional (SFN) denominadas, Cooperativas de Crédito, escolheu-se que o
tipo que melhor atenderia nossa busca por respostas seriam as Cooperativas de Crédito
Singulares por ser o modelo de cooperativa que atende diretamente os cooperados
consumidores. E para que houvesse uma viabilidade, optou-se por delimitar a aplicação
somente às cooperativas de crédito singulares no estado de Rondônia, que conforme já
explicitado no referencial teórico, foi o estado que demonstrou melhores resultados da Região
Norte quanto a economia nacional.
Foi realizado uma busca no site do Banco Central do Brasil com o intuito de apurar
dentro dessas parametrizações citadas, as cooperativas que naquele momento encontravam-se
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ativas e aptas a exercerem suas funções conforme regulamentação do BACEN. A busca
demonstrou que haviam duas cooperativas centrais no estado de Rondônia, uma do sistema
CREDISIS e ou do Sistema SICOOB. Após definido o sistema a ser estudado, o SICOOB por
ser a instituição com maior atuação no estado (atendendo 98% dos seus municípios), foi feito
uma busca no site da cooperativa central do sistema - Cooperativa Central de Crédito do Norte
do Brasil - SICOOB NORTE – para verificar quais eram as cooperativas singulares filiadas à
central com atuação em Rondônia. Conforme a pesquisa, haviam em funcionamento 07 (sete)
Instituições Financeiras Cooperativistas Singulares conforme demonstrado no Quadro 16:
Quadro 16 - Cooperativas de Crédito singulares com sede em Rondônia
CRITÉRIO DE
NOME INSTITUIÇÃO
MUNICÍPIO
ASSOCIAÇÃO
Cooperativa de Crédito da Amazônia - Sicoob Amazônia
Livre Admissão
Buritís
Cooperativa de credito do centro do estado de Rondônia - Sicoob
Livre Admissão
Ji-Paraná
Centro
Cooperativa de crédito de livre admissão do centro sul
Livre Admissão
Pimenta Bueno
rondoniense - Sicoob Credip
Cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste da
Livre Admissão
Vilhena
Amazônia Ltda - Sicoob Credisul
Cooperativa de economia e crédito mútuo dos integrantes das
Empregados ou
carreiras jurídicas e dos serventuários de órgãos da justiça e afins,
Porto Velho
Servidores
no estado de Rondônia - Sicoob Credjurd
Cooperativa de crédito de livre admissão da região central de
Livre Admissão
Ouro Preto do Oeste
Rondônia - Sicoob Ourocredi
Cooperativa de crédito de livre admissão do Vale MadeiraLivre Admissão
Porto Velho
Mamoré - Sicoob Portocredi
Fonte: Elaborado pela autora

Também houve contato telefônico com a Cooperativa Central SICOOB NORTE para
constatar se os dados verificados no site estavam atualizados, se houve alguma mudança. Na
fase do projeto desse estudo, foram verificados a existência de 8 (oito) Cooperativas Singulares
com sede no estado de Rondônia. Após contato, a SICOOB NORTE informou que no início do
ano de 2019 houve incorporação de uma Cooperativa Singular por outra, sendo ambas do estado
de Rondônia, com alteração da Razão Social (A cooperativa singular Sicoob Vale do Jamari
passou a ter a razão Social Sicoob Amazônia e incorporou a Sicoob Crediforte). A incorporação
será melhor detalhada no resultado da pesquisa quanto ao perfil das cooperativas. Ressalta-se
que após fase de coleta dos dados a informação supra foi atualizada no site da central. Assim,
população desta pesquisa será às 7 (sete) cooperativas de créditos singulares, todas pertencentes
ao sistema SICOOB, com sedes no estado de Rondônia, Região Norte do Brasil.
Este trabalho terá seu escopo limitado à sete cooperativas de crédito singulares (1Sicoob Amazônia, 2 - Sicoob Centro, 3 - Sicoob Credip, 4 – Sicoob Credisul, 5 - Sicoob
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Credjurd, 6 – Sicoob Ourocredi e 7 - Sicoob Portocred) conforme apresentado na Quadro 15,
todas pertencem ao Sistema SICOOB, sistema presente em 51 municípios e 4 distritos do estado
de Rondônia, abrangendo assim 98% de suas cidades.
Todas as cooperativas de Porto Velho são classificadas, segundo a nova classificação
do Banco Central do Brasil, como clássicas, ou seja, não podem ter moeda estrangeira, operar
com variação cambial e nem com derivativos – instrumentos do mercado futuro – entre outros.

3.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa teve início com a constatação da quantidade significativa de cooperativas de
crédito que o estado de Rondônia possui quando comparado com os demais estados da região
Norte do país, e devido aos benefícios e desenvolvimento que essas organizações trazem para
sua região. Frente esses dados, houve a preocupação de mecanismos que visassem o sucesso e
perenidade dessas cooperativas, foi quando a pesquisadora tomou conhecimento da pesquisa
que o Banco Central do Brasil realizou para orientar as cooperativas de crédito quanto adoção
de boas práticas de governança cooperativa, entendidas por esta pesquisadora como o caminho
para a melhoria do desempenho das organizações. Foi trilhado os caminhos apresentados na
Figura 8, que demonstra a construção lógica da pesquisa, possibilitando uma dinâmica de leitura
mais pragmática e uma visão sistêmica desta orquestração científica.
Figura 9 – Diagrama Metodológico

Fonte: Elaborada pela autora
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A partir da constatação do problema, como observado na Figura 8, a partir da
constatação do problema iniciou-se o processo de construção do referencial teórico por meio
de leituras e suas devidas contextualização à identificação do quadro teórico e definição dos
objetivos da pesquisa. Após a reflexão sobre os potenciais benefícios das boas práticas de
governança cooperativa, delimitou-se a abrangência da pesquisa.
Frente aos objetivos estabelecidos, houve um estudo aprofundado nas diretrizes de
governança cooperativa estabelecidas pelo Bacen tanto do ano de 2008 quanto a revisão em
2014, e com o referencial teórico construído, deu-se a escolha do instrumento de coleta que será
melhor detalhado neste capítulo. Iniciou-se então o estudo de caso.
Com a escolha do sistema cooperativista financeiro e quais cooperativas singulares a
serem analisadas, efetuou-se a coleta de dados que foi realizada em três etapas: a primeira, uma
pesquisa documental, por meio de consultas ao sítio das cooperativas de crédito singulares. O
intuito foi conhecer verificar seu Estatuto Social e o Relatório de Gestão/Administração para
melhor conhecer as cooperativas estudadas, sua estrutura de governança, porte, forma de
admissão de cooperados, prestação de contas do último exercício, convocação de PréAssembleias e Assembleias Gerais Ordinárias – AGO, e divulgação de suas pautas.
A segunda etapa da coleta foi o emprego da técnica da observação direta, em que a
pesquisadora participou de algumas pré-assembleias e AGOs, o que possibilitou uma maior
compreensão de práticas de governança cooperativa em sua efetuação. As datas, eventos e
locais estão descritos no Quadro 17:
Quadro 17 - Eventos assemblear observados pela pesquisadora
DATA

EVENTO

COOPERATIVA

MUNICÍPIO

21/03/2019
13/04/2019
14/04/2019
29/04/2019

Pré-Assembleia
Pré-Assembleia
AGO
AGO

Sicoob Portocredi
Sicoob Amazônia
Sicoob Amazônia
Sicoob Portocredi

Porto Velho
Buritis
Buritis
Porto Velho

Fonte: Elaborado pela autora.

Nos eventos foi possível observar a realização da prestação de contas de 2018 aos
cooperados, a sugestão e posterior votação dos cooperados nas pré-assembleia na forma de
distribuição das sobras, eleição para Conselho de Administração, aprovação da reforma
estatutária e do regimento eleitoral, apresentação dos planos e projetos de metas para 2019, bem
como o sorteio de brindes e grandes prêmios e a oferta de janta. Na Assembleia Geral Ordinária
houve apresentação dos mesmo dados e propostas, com a diferença de que os delegados de cada
unidade representavam os votos dos cooperados que já tinha sido apurados nas pré-assembleias.
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A etapa “Levantamento junto as cooperativas” foi realizada por meio de questionários
que foram disponibilizados na versão online com perguntas fechadas baseadas em um roteiro
definido, por meio de um link encaminhado aos participantes pelo endereço eletrônico, com
objetivo de conhecer as práticas de governança cooperativa adotas por essas organizações.
No contato preliminar com a Cooperativa Central do sistema foi constato que havia em
cada sede das cooperativas singulares uma Secretaria de Governança. Diante dessa informação,
foi estabelecido contato telefônico com cada sede para contatar os responsáveis por essas
secretarias, explicar o objetivo da pesquisa e solicitar seu endereço eletrônico institucional para
envio do questionário. O questionário foi enviado em 20 de março de 2019 e ficou disponível
até o dia 15 de abril, obtendo um retorno de 100%.

3.4.1 Escolha do Instrumento de Coleta de dados para os Níveis de Maturidade

A coleta dos dados buscou reconhecer a realidade factual por meio da medição do nível
de maturidade em Governança Cooperativa nas cooperativas de créditos, sendo necessário a
utilização de um instrumento de coleta de dados, e este foi o Questionário que é segundo
Marconi & Lakatos (1999):
Questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada
de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo
correio ou por um portador; depois de preenchido o pesquisado devolve-o do mesmo
modo (MARCONI e LAKATOS, 1999, p.100).

A utilização do um questionário implica no conhecimento prévio de seus efeitos, que
algumas vantagens e desvantagens. Como vantagens destaca-se a maior liberdade na escolha
das respostas (anonimato), economia de tempo e recursos monetários com possíveis
deslocamentos, obtenção de grande número de dados, alcance do maior número de pessoas
simultaneamente, abrangência geográfica mais ampla, possibilidade de respostas rápidas e
precisas, horário flexível de respostas, nenhuma influência do pesquisador determinando
incidências de distorções e uniformidade na avaliação. Quanto às desvantagens, pode-se
incorrer em um percentual pequeno de respondentes e a falta de conhecimento das
circunstâncias em que foram respondidos (IBIDEM, 1999).
O questionário utilizado nessa dissertação foi mesmo que Ribeiro Junior (2016) aplicou
em sua pesquisa. Esse, por sua vez tomou como trabalho realizado pelo Banco Central do Brasil,
que, conforme referencial teórico, efetuou pesquisas sobre a Governança Cooperativa nas
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cooperativas de crédito do Brasil. Fazendo uma retrospectiva sucinta da “Projeto Governança
Cooperativa” para melhor entender a metodologia que o Bacen utilizou e que foi aproveitada
por Ribeiro Junior (2016), têm-se que o primeiro estudo do Bacen foi desenvolvido entre 2006
e 2009, com a aplicação de um questionário do tipo múltipla escolha contendo 100 questões
nas cooperativas de crédito, com os objetivos de promover discussões sobre o tema,
possibilitando a reflexão nos dirigentes sobre os mecanismos de governança cooperativa, bem
como buscou-se obter um diagnóstico sobre a percepção desses dirigentes e a prática da
governança cooperativa. O resultado findou no livro Governança Corporativa: diretrizes e
mecanismos para fortalecimento da governança em cooperativas de crédito.
Durante os anos de 2013 e 2014 realizou-se a segunda pesquisa do Banco Central do
Brasil sobre a mesma temática, dessa vez com a criação de um grupo de coordenado pelo
Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias – DESUC, que
contou com a participação de integrantes renomados sobre os assuntos debatidos, tais como
departamentos de Regulação, de Fiscalização, de Regulação e de Organização do Sistema
Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, a OCB, o
IBGC, a DGRV e da FEA-RP. Com o objetivo de atualizar e ampliar a base dados de
governança nas cooperativas de crédito para a tomada de decisões de desenvolvimento de
normativos, de adoção de políticas amplas de regulação e de ações de supervisão, o grupo de
trabalho governança cooperativa realizou várias reuniões no intuito de revisar o questionário
aplicado na primeira pesquisa do Bacen, resultando em um novo questionário, composto de 99
questões dicotômicas (Sim/Não), segregado em trê partes correspondente respectivamente as
diretrizes Representatividade, Estrutura da Alta Administração e Fiscalização.
Ribeiro Junior (2016, p. 91) informou que a escolha por este questionário foi devido a
“robustez das pesquisas efetuadas por esta autarquia, da destinação especifica as cooperativas
de crédito, bem como a criação de um questionário dicotômico, este foi adotado como base para
esta dissertação”. Por sua vez, o pesquisador efetuou uma revisão no questionário para o alcance
de seus objetivos, identificando a presença de 26 perguntas que somente teriam serventia de
coleta estatística para o Bacen, eliminando-as.
O próximo passo de Ribeiro Junior (2016) foi definir quais seriam os níveis de
maturidade. Inspirou-se no trabalho de Bramont (2012), com sua proposta dos 5 níveis de cinco
níveis de maturidade: Iniciado, Expandido, Institucionalizado, Aprimorado e Completo. A
definição dada para cada nível está demonstrada no Quadro 18:
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Quadro 18 Níveis do modelo de maturidade em Governança Cooperativa
DEFINIÇÃO
Observa-se um início de procedimentos de governança cooperativa, em que as a
cooperativa de crédito adota os procedimentos exigidos por normas reguladoras (lei,
1 - Iniciado
estatuto ou outro normativo), porém ainda não possui uma cultura de Governança.
Contata-se um pequeno progresso, algumas práticas já são adotadas além das
2 - Expandido
exigidas por normas reguladoras
Existe nessa fase uma maior transparência, formalização das práticas de governança;
3 - Institucionalizado
como também uma institucionalização do conceito no ambiente da cooperativa.
Refere-se de uma evolução ao processo institucionalizado, em que é observada a
possibilidade de melhorias. A cooperativa já está próxima da prática ideal de
4 - Aprimorado
Governança Cooperativa em conformidade com as diretrizes recomendadas pelo
Bacen.
As práticas adotadas pela cooperativa são as ideais em conformidade com as
diretrizes propostas pelo Bacen. O ambiente é totalmente adaptado à Governança
5 - Completo
Cooperativa, o que gera um ambiente sólido e os princípios de boa governança são
parte da cultura da cooperativa
Fonte: Adaptado de Ribeiro Junior (2016)
NÍVEL

Visando o aprimoramento e validação de seu instrumento de coleta Ribeiro Junior
(2016) contou com avaliação de especialistas em cooperativas de crédito, um gerente de
auditoria da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) que é o responsável por
um elevado volume de auditorias externas em cooperativas de crédito, assim, conhecedor da
realidade prática destas organizações, e um funcionário do DESUC que foi integrante da equipe
que realizou a pesquisa de Governança Cooperativa do Bacen entre 2013 e 2014. Esses
especialistas sugeriram melhorias as quais foram analisadas, discutidas e acatadas.
Após a validação dos níveis de maturidade e efetuação das melhorias propostas, o
questionário utilizado por Ribeiro Junior (2016) e que também será empregado nessa
dissertação, que consta do Apêndice A, ficou segregado em 3 partes, mantendo a estrutura
elaborada pelo Bacen, as quais correspondem a cada diretriz, com um total de 75 questões com
opções de respostas dicotômicas, distribuídas da seguinte forma como demonstradas no Quadro
19.
Quadro 19– Distribuição das questões do questionário da pesquisa segregado por diretriz
DIRETRIZ
QUANTIDADE DE QUESTÕES
26
Representatividade
31
Estrutura de Alta Administração
18
Fiscalização
TOTAL
75
Fonte: Ribeiro Junior (2016)
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3.4.2 Estabelecimento da pontuação

Com vistas a apuração do resultado final, foi estabelecido um nível de maturidade para
cada opção de respostas, considerando as opções que demonstravam boas práticas de
governança cooperativa e outras que não, resultando na atribuição uma pontuação de 0 a 5 para
cada nível, ou seja, se a opção de resposta é corresponde ao nível 3 de maturidade em relação
as boas práticas de governança cooperativa a cooperativa de crédito adquiriu 3 pontos,
conforme Quadro 20.
Quadro 20 – Níveis de Maturidade e Pontuação atribuída
NÍVEL CONSTANTE DO
NÍVEL DE MATURIDADE
QUESTIONÁRIO
0
0. Inexistente
1
1. Iniciado
2
2. Expandido
3
3. Institucionalizado
4
4. Aprimorado
5
5. Completo
Fonte: Ribeiro Junior (2016)

PONTUAÇÃO
0
1
2
3
4
5

Porém no questionário existem questões que são aceitas mais de uma opção de resposta,
o que necessitou de um tratamento diferenciado. Para essas questões, em que cada opção de
resposta corresponde a um nível de maturidade, para atribuição de pontuação da questão, foi
escolhido o maior nível entre as respostas dadas. Pontualmente as questões 09, 10, 13, 19, 46,
47 e 61 que possuíam opções de respostas se complementam, receberam também outra forma
de tratamento conforme Quadro 21.
Quadro 21 – Tratamento para apuração da pontuação das questões com respostas que se complementam
QUESTÃO
TRATAMENTO PARA APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO
Se a resposta fosse “sim” para uma ou duas opções, atribuiu-se ao nível 2 de maturidade; três
respostas “sim”, - nível 3; quatro “sim”, - nível 4; e cinco “sim”, ao nível 5. Para a pontuação
09
manteve-se o critério: maturidade igual a pontos
Se a resposta “sim” for a uma ou duas opções - nível 1 de maturidade; três ou quatro respostas
“sim” - nível 2; cinco ou seis respostas “sim” - nível 3; sete ou oito respostas “sim” - nível 4; e
10
nove ou dez respostas “sim” - nível 5
Uma resposta “sim” - nível 1 de maturidade; duas respostas “sim” - nível 2; três respostas “sim”
13
- nível 3; quatro respostas “sim” - nível 4; e cinco ou seis respostas “sim” - nível 5
Uma resposta “sim” - nível 2 de maturidade; duas respostas “sim” - nível 3; três respostas “sim”
19
- nível 4; quatro respostas “sim” - nível 5
Se uma ou duas respostas for “sim” - nível 1 de maturidade; três ou quatro “sim” - nível 2; cinco,
seis ou sete “sim” - nível 3; oito ou nove respostas “sim” - /nível 4; dez ou mais respostas “sim”
46
- nível 5
Uma resposta “sim”- nível 3 de maturidade; duas respostas “sim” - nível 4; e três “sim” equivale
47
a nível 5
Uma a três respostas “sim” - nível 1 de maturidade; quatro a seis respostas “sim” - nível 2; sete a
nove respostas “sim” - nível 3; dez a doze respostas “sim” - nível 4; e mais de treze respostas
61
“sim” - nível 5
Fonte: Adaptado de Ribeiro Junior (2016)
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Concluída as possíveis pontuações para cada questão do questionário, ficou definido
que a pontuação máxima de aderência às diretrizes recomendadas pelo Bacen seria de 100%,
ficando da seguinte forma a distribuição máxima de pontos conforme consta no Quadro 22. O
questionário com os níveis de maturidade e a pontuação constam do Apêndice B.
Quadro 22 – Resultado máximo possível de adesão as práticas de Governança Corporativa
SEÇÕES
PONTUAÇÃO
REPRESENTATIVIDADE
Representatividade
Estrutura
Fiscalização

118
141
85
Fonte: Ribeiro Junior (2016)

100%
100%
100%

3.4.3 Mensuração do nível de maturidade em adesão às Boas Práticas de Governança
Cooperativa

Para cada questão foi classificado a quantidade de práticas por nível de maturidade para
cada diretriz para ser possível medir o nível de maturidade em adesão às boas práticas de
governança cooperativa, conforme consta no Apêndice C e resumo no Quadro 23.
Quadro 23 – Quantidade de práticas por nível de maturidade em cada diretriz
Nível 1 Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Total por Diretriz
17
13
20
15
20
Representatividade
85
17
17
26
8
24
Estrutura
92
14
9
15
8
14
Fiscalização
60
Total por Nível
48
39
61
31
58
Fonte: Adaptado de Ribeiro Junior (2016)
Diretriz

Posteriormente a avaliação das quantidades de práticas usadas para cada cooperativa,
apurou-se o nível de maturidade em adesão às boas práticas de governança corporativa por cada
diretriz e pelo total dos dados, presentar o nível de maturidade em governança cooperativa por
meio de gráficos.
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4 RESULTADOS E DISCURSÕES
É apresentado neste capítulo o perfil das cooperativas singulares participantes da
pesquisa, os resultados obtidos com as respostas ao questionário aplicado e uma discussão sobre
os mesmos. Será apresentado também o nível de maturidade e o grau de adesão por cada diretriz
as boas práticas de governança corporativa de cada cooperativa e do total dos respondentes.
4.1 PERFIL DAS COOPERATIVAS PESQUISADAS
Atendendo ao objetivo de conhecer melhor o perfil das cooperativas pesquisadas, que
representam o universo de 100% das cooperativas de crédito singulares com desse no estado de
Rondônia filiadas à cooperativa central Sicoob Norte, foi realizado uma análise as Relatórios
de Gestão/Administração referente ao exercício de 2018, bem como ao Estatuto Social de cada
uma. Ressalta-se, por oportuno que, os documentos são de livre acesso aos cooperados e não
cooperados por intermédio de site institucional, não tendo nenhum tipo de restrição ou
dificuldade de acesso às instituições pesquisadas.
A Utilização da análise dos estatutos sociais, respalda-se no que aponta as
recomendações do Banco Central do Brasil, pois trata-se do documento da cooperativa que
contempla legislação, rege e estabelece a forma de funcionamento, como também aborda as
alçadas e as atribuições de cada agente de governança. Já os Relatórios de
Gestão/Administração apresentam os resultados alcançados ao fim do exercício, demonstrando
como a estratégia, a governança e a alocação de recursos contribuíram para atingi-los. O Quadro
24 demonstra os resultados que cada cooperativa de crédito participante desta pesquisa obteve
no exercício de 2018.
Quadro 24 - Resultados de 2018 obtidos por cada cooperativa de crédito.
Cooperativa
Coope- ColaboPAs
Ativos
Singulares
rados radores
Sicoob
11
14.174
137
348.729.080,48
Amazônia
Sicoob
3
4.845
56
49.172.378,14
Crediforte*
Sicoob
13
15.661
198
351.517.349,22
Centro
Sicoob
34
44.642
515
1.031.208.212,68
Credip
Sicoob
22
21.418
247
1.240.927.755,82
Credisul
Sicoob
2
2.157
24
80.099.159,75
Credjurd
Sicoob
12
11.230
121
166.704.174,19
Ourocredi
Sicoob
13
11.646
146
233.993.603,95
Portocredi
TOTAL
110 125.773 1.444
3.502.351.714,23
*Incorporada em 01/03/2019 pela cooperativa Sicoob Amazônia

Depósitos

Operações de
Crédito

Patrimônio
Líquido

Sobras + Juros
ao Capital

136.720.571,22

265.695.186,37 102.853.285,22

18.451.921,42

27.872.904,85

21.651.683,67

15.508.436,10

-4.808.572,92

186.742.563,02

255.012.233,95 82.472.766,85

21.615.838,31

531.267.129,41

714.982.537,75 191.039.489,00

56.680.151,42

502.955.932,84

924.406.848,02 231.131.742,76

73.245.533,11

53.061.525,19

38.090.263,51

25.848.608,77

6.970.810,26

61.130.119,56

124.806.554,28 43.774.653,50

8.422.495,64

125.137.876,22

156.495.299,46 54.225.390,65

10.958.637,24

1.624.888.622,31 2.501.140.607,01 746.854.372,85

191.536.814,48

Fonte: Elaborado pela autora
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Observa-se que as cooperativas de crédito singulares filiadas a Cooperativa Central de
Crédito da Região Norte do Brasil – Sicoob Norte, apresentaram no final do ano de 2018 um
quantitativo total de 110 pontos de atendimentos (PAs), que são a estrutura física destinadas ao
atendimento aos seus cooperados e instalados em sua região de abrangência, possuindo ao todo
125.773 cooperados, que são todas as pessoas naturais ou jurídicas que fazem investimentos de
capital na cooperativa. Os ativos totais, ou seja, seus bens e direitos com valor comercial ou de
troca pertencentes a entidade somaram R$ 3.502.351.714,23 (três bilhões, quinhentos e dois
milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), os
depósitos totais que são a soma dos depósitos a prazo com os depósitos à vista totalizaram
R$ 1.624.888.622,31 (um bilhão, seiscentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e oitenta e oito
mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), as operações de crédito que são todas
as operações em financiamentos, empréstimos e descontos de títulos, feitos pelo associado na
cooperativa aos associados chegaram ao montante de R$ 2.501.140.607,01 (dois bilhões,
quinhentos e um milhões, cento e quarenta mil, seiscentos e sete reais e um centavo), enquanto
o patrimônio líquido que é a soma do capital social com as sobras e reservas da entidade ficou
na monta de R$ 746.854.372,85 (setecentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e
quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). As seus cooperados foram
distribuídos o total de R$ 191.536.814,48 (cento e noventa e um milhões, quinhentos e trinta e
seis mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) em sobras mais juros de capital
que representam a soma do resultado da receita líquida da cooperativa acrescido da
remuneração do juro ao capital, paga ao cooperado no final do ano conforme o capital social
integralizado.
Cooperativa de Crédito da Amazônia - Sicoob Amazônia

Constituída em Assembleia Geral no dia 1ª de dezembro de 2018, a Cooperativa de
Crédito da Amazônia - Sicoob Amazônia, surgiu da incorporação da cooperativa Sicoob
Manaus, no estado do Amazonas, pela Cooperativa de crédito de livre admissão do Vale do
Jamari - Sicoob Vale Do Jamari, com sede no município de Buritis no estado de Rondônia. Na
oportunidade também foi alterado a razão social, passando de Sicoob Vale Do Jamari para
Sicoob Amazônia, mantendo sua sede em Buritis.
A cooperativa Sicoob Vale do Jamari iniciou suas atividades no ano de 2001 com apenas
20 fundadores, chegando no ano de 2018 a possuir mais de 12 mil cooperados em oito
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municípios de Rondônia – Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Montenegro, Campo Novo,
Cujubim, Rio Crespo e Alto Paraíso.
Em 1ª de março de 2019 a Sicoob Amazônia realizou mais uma incorporação, dessa vez
foi a Cooperativa de Crédito Capital Forte - Sicoob Crediforte, com sede em Porto Velho,
capital de Rondônia. A Sicoob Crediforte nasceu em 1998 da união de um pequeno grupo de
20 funcionários públicos federais da Ceplac em Porto Velho, passando a contar com mais de
4.300 cooperados em suas agências na capital e no município de Guajará-Mirim
A Sicoob Amazônia possui no estado de Rondônia 14 pontos de atendimentos em pleno
funcionamento (11 PAs em 2018 mais 3 PAs em 2019 com a incorporação da Sicoob
Crediforte), além de outras três agências funcionando em Manaus/AM, e com pretensão de
atuação nos próximos anos no estado de Roraima.
No exercício de 2018, somando os montantes da Sicoob Amazônia com a Sicoob
Crediforte constantes no Quadro 22, tem-se que a Sicoob Amazônia apresentou
aproximadamente R$ 398 milhões de reais em ativos totais, R$ 165 milhões de reais em
depósitos totais e R$ 118 milhões de reais em patrimônio líquido. Quanto a distribuição das
sobras líquidas em 2018, frisa-se que a Sicoob Amazônia obteve resultado positivo de
R$ 18.451.921,42 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e
um reais e quarenta e dois centavos) em quanto a Sicoob Crediforte contraiu prejuízos na monta
de R$ 4.808.572,92 (quatro milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e
noventa e dois centavos).

Cooperativa de credito do centro do estado de Rondônia - Sicoob Centro

Fundada em 05 de junho de 2006, a Cooperativa de credito do centro do estado de
Rondônia - Sicoob Centro, possui 13 Postos de Atendimento distribuídos nos seguintes
municípios de Rondônia: Ji-Paraná onde fica sua sede, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste,
Urupá, Mirante da Serra, Machadinho D'oeste, Jaru, Ariquemes, Nova Londrina, Governador
Jorge Teixeira e Colina Verde. Em 31 de dezembro de 2018, conforme seu Relatório de Gestão,
possuía aproximadamente R$ 352 milhões de reais em ativos totais, R$ 187 milhões de reais
em depósitos totais e R$ 82 milhões de reais em patrimônio líquido, distribuindo as seus 15.661
cooperados sobras no total de R$ 21.615.838,31 (vinte e um milhões, seiscentos e quinze mil,
oitocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos).
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Cooperativa de crédito de livre admissão do centro sul rondoniense - Sicoob Credip

No ano de 1997 foi fundada a primeira Cooperativa de crédito rural do estado de
Rondônia, formada inicialmente por 53 pessoas. Em 2006 tornou uma cooperativa de livre
admissão. Com sua sede no município de Pimenta Bueno-RO a Sicoob Credip é a maior do
estado, contando atualmente com a participação de 44.642 cooperados, distribuídos em 34
pontos de atendimentos nos seguintes municípios de Rondônia: Pimenta Bueno, Alta Floresta
D'Oeste, São Felipe D'oeste, Espigão do Oeste, Seringueiras, Alto Alegre dos Parecis,
Chupinguaia, Parecis, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé,
Alvorada D'Oeste, Santa Luzia D'Oeste, Cacoal, Nova Brasilândia D'Oeste, Costa Marques,
Novo Horizonte do Oeste, Ministro Andreazza, Primavera de Rondônia, Castanheiras.
Apresentou no final do exercício de 2018, conforme suas demonstrações contábeis, mais
de R$ 1 bilhão de reais em ativos totais, R$ 531 milhões de reais em depósitos totais e R$ 56
milhões de reais em patrimônio líquido, rateando aos seus cooperados sobras no valor de
R$ 56.680.151,42 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e cinquenta e um
reais e quarenta e dois centavos).

Cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob
Credisul.

Fundada em 07 de novembro de 1999 a primeira cooperativa de crédito de Vilhena-RO
com o lema “Um sonho realizado em torno de um ideal de integração e desenvolvimento”,
contava com apenas 35 associados. Inicialmente a admissão na cooperativa estava restrita a
membros do setor agropecuário do Cone Sul do Estado de Rondônia, passando a funcionar
como uma cooperativa de livre admissão no ano de 2007. Atualmente conta com 22 pontos de
atendimento, assistindo os seguintes municípios do estado de Rondônia: Caxibi, Cerejeiras,
Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Vilhena onde fica sua
sede.
Seus resultados no fim do exercício de 2018 foram os mais expressivos do sistema
Sicoob no estado, mesmo sendo a segunda cooperativa singular em números de PAs e
Cooperados. Apresentou mais de 1 bilhão, 240 milhões de reais em ativos totais, R$ 502
milhões de reais em depósitos totais e R$ 231 milhões de reais em patrimônio líquido, dividindo
aos seus 21.418 cooperados sobras no valor de R$ 73.245.533,11 (setenta e três milhões,
duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e onze centavos).
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Cooperativa de economia e crédito mútuo dos integrantes das carreiras jurídicas e dos
serventuários de órgãos da justiça e afins, no estado de Rondônia - Sicoob Credjurd

Tendo com público alvo os magistrados e servidores do Poder Judiciário Federal e
Estadual, membros e servidores do Ministério Público Federal e Estadual, procuradores e
servidores da Procuradoria Geral da União e do Estado, defensores e servidores da Defensoria
Pública do Estado, Cooperativa de economia e crédito mútuo dos integrantes das carreiras
jurídicas e dos serventuários de órgãos da justiça e afins, no estado de Rondônia - Sicoob
Credjurd , foi criada em 12 de março de 2001, com atuação no município de Porto Velho.
Sendo a menor cooperativa singular filiada a Sicoob Norte do estado de Rondônia
quanto ao número de cooperados e quantidade de pontos de atendimentos, apresentou em seus
balanços contábeis no final do exercício de 2018 aproximadamente R$ 80 milhões de reais em
ativos totais, R$ 53 milhões de reais em depósitos totais e R$ 25 milhões de reais em patrimônio
líquido, distribuindo as seus 2.157 cooperados sobras no total de R$ 6.970.810,26 (seis milhões,
novecentos e setenta mil, oitocentos e dez reais e vinte e seis centavos).

Cooperativa de crédito de livre admissão da região central de Rondônia - Sicoob
Ourocredi

Com sede no município de Ouro Preto do Oeste-RO e inicialmente denominada
“Cooperativa de Crédito Rural da Região de Ouro Preto do Oeste” – Ourocredi, a Cooperativa
de crédito de livre admissão da região central de Rondônia - Sicoob Ourocredi foi fundada em
25 de janeiro de 1997 por apenas 54 cooperados. Atualmente possui 12 pontos de atendimentos
e um quadro com mais de 11.230 associados, estando presentes nos municípios de Urupá,
Theobroma, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Vale do Anarí, Vale do Paraíso,
Machadinho e seus distritos.
Seus resultados no final de 2018 foi de aproximadamente R$ 167 milhões de reais em
ativos totais, R$ 61 milhões de reais em depósitos totais e R$ 44 milhões de reais em patrimônio
líquido, distribuindo as seus cooperados sobras no total de R$ 8.422.495,64 (oito milhões,
quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro
centavos).
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Cooperativa de crédito de livre admissão do Vale Madeira-Mamoré - Sicoob Portocredi

Cooperativa com sede no município de Porto Velho, foi constituída em 28 de abril de
2001. Possuindo 13 pontos de atendimentos, está presente também nos municípios de Candeias
do Jamari, Itapuã D’Oeste, Nova Califórnia, Nova Mamoré e nos Distritos Vista Alegre do
Abunã e Rio Pardo, ambos pertencente a Porto Velho.
Apresentou em suas demonstrações financeiras no final do exercício de 2018
aproximadamente R$ 234 milhões de reais em ativos totais, R$ 125 milhões de reais em
depósitos totais e R$ 54 milhões de reais em patrimônio líquido, rateando sobras na monta de
R$ 10.958.637,24 (dez milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete
reais e vinte e quatro centavos) entre seus 11.646 cooperados.

4.2 ANÁLISE DA DIRETRIZ REPRESENTATIVIDADE

Ressalta-se, a priori que, para a análise dos resultados das diretrizes, ficou acordado
com as cooperativas participantes não seriam identificadas, dessa forma adota-se nessa
pesquisa um pseudônimo para cada cooperativa identificadas pelas letras de A a G
Nessa diretriz é abordada a importância da representação das decisões face o
quantitativo de cooperados, devendo a cooperativa de crédito promover ações para
estimular e aumentar a participação do quadro de cooperados nas deliberações da
organização, para que as decisões da alta administração reflitam os interesses
predominantes dos cooperados.
Discute-se nesta diretriz temas relacionados a convocação para participação nas
assembleias, reunião prévia as assembleias, pauta, divulgação de relatório de
gestão/administração, processos deliberativos e eleitorais, os procedimentos em assembleia,
a forma como é efetuada a comunicação com os associados, bem como a existência de
programa de formação para futuros dirigentes da cooperativa.
Foi estabelecido por Ribeiro Junior (2016) que a pontuação máxima que cada
cooperativa poderia alcançar para Diretriz Representatividade seria de 118 pontos,
correspondendo a 100% de adoções de boas práticas de governança cooperativa proposta
pelo Bacen. O resultado demonstrou que a média obtida para os respondentes foi de 69
pontos, correspondendo a 58% de adoção das boas práticas para esta Diretriz, tendo um
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desvio padrão de 11 pontos. No Gráfico 1 pode-se observar a pontuação que cada
cooperativa obteve nesta diretriz.
Gráfico 1 - Comparativo da Pontuação na Diretriz Representatividade
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Fonte: Dados da pesquisa

É possível observar no Gráfico 1 que três cooperativas obtiveram pontuação abaixo da
média. Já quanto as cooperativas que obtiveram pontuação acima da média, destaca-se a
cooperativa G que obteve 80 pontos, contudo esse resultado obtido representa apenas 68% dos
pontos possíveis para a Diretriz Representatividade.

4.2.1 Assembleias

A existência de manual de assembleia reflete a importância da normatização interna,
com suas devidas exigências legais, quanto as etapas e procedimentos necessários para que seja
possível realizar uma assembleia, e sua divulgação a todos os stakeholders, principalmente aos
cooperados, é, conforme a Diretriz Representatividade, de extrema importância para que os
cooperados tomem conhecimento de como deve proceder uma assembleia, bem como quais os
assuntos que devem ser deliberados. Assim, questionou-se aos respondentes se existia em suas
cooperativas um manual de assembleia, se este era disponibilizado aos cooperados e qual eram
os meios de disponibilização.
Verificou-se que 100% das cooperativas possuem manual de assembleia. Quanto a
disponibilização, todas responderam que disponibilizam na sede da cooperativa, e apenas a
cooperativa G informou que também disponibiliza no site da cooperativa e que envia aos
cooperados antes da realização das assembleias.
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A divulgação e convocação para assembleia é tida como uma exigência legal,
estabelecendo sua divulgação por meio de jornal de circulação na praça onde a cooperativa
executa suas atividades, mas as recomendações do Bacen na Diretriz Representatividade para
adesão de boas práticas de governança cooperativa, aconselha adoção simultânea de outras
formas de comunicação com os cooperados para informa-lhes da realização da assembleia.
Todos os participantes, ou seja 100%, informaram que publicam em jornal como é
determinado por lei, mas que também utilizam-se de outros meios de comunicação para
informar seus cooperados das datas das pré-assembleias e assembleias como pode ser observado
no Quadro 25, indicando a adoção de boas práticas pelas cooperativas, assim, demonstrando
que a alta administração tem interesse de uma maior presença dos seus cooperados nesses
eventos assembleiares.

Quadro 25 - Meios de convocação para Assembleia
CANAL DE DISPONIBILIZAÇÃO

COOPERATIVAS RESPONDENTES

%

A

B

C

D

E

F

G

x

x

x

x

x

x

x

100%

Edital afixado nas dependências da cooperativa e
PAs.

x

x

x

x

x

71%

Publicação em sítio da cooperativa.

x

x

x

x

57%

Envio de e-mail/carta convite pessoal a associados.

x

x

x

Publicação em Jornal.

x

57%

Fonte: Dados da Pesquisa

Como incentivo a maior participação dos cooperados nas pré-assembleias e assembleias,
no questionário foi indicado aos respondentes sete opções de possíveis maneiras de fomento a
participação destes eventos (questão 7 do Apêndice A), e apenas duas opções foram marcadas,
a que tratava de “Eventos relacionados a festas, sorteios, almoço, churrasco, coquetel” em que
cinco responderam (A, B, D, F e G) que realizam essas ações, e que pôde ser constatado pela
pesquisadora na observação de duas pré-assembleias que ocorreram sorteio por pontualidade,
sorteio de prêmios grandes (carro, moto, tv, valores em dinheiro) aos que adquiriram produtos
durante o ano de 2018, oferta de coquetel, e nas assembleias presenciadas observou-se, as duas
com a adoção de sistema de delegação, houve coquetel, entrega de brindes e um almoço no
encerramento. Percebe-se o elevado número de cooperados participando ativamente da reunião,
com sugestões de forma de rateio das sobras e de votação com contagem dos votos na eleição
do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e outros itens, bem como mais de 90% de
participação dos delegados nas Assembleias Gerais. Quanto a esta prática em específico, o
Bacen (2009) ressalta que podem ser utilizadas como boa prática de motivação a participação
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dos cooperados nos eventos, ou também pode ser considerada como ferramenta de perpetuação
no poder. A outra opção marcada, apenas pela cooperativa G, para essa questão foi “canais
institucionais para inclusão de assuntos na pauta”. Essas medidas mostram que há esforços das
cooperativas para motivar a participação dos seus cooperados nesses eventos importantíssimos
para governança cooperativa.
Ainda quanto a participação dos cooperados nas pré-assembleias e dos delegados nas
assembleias, além da observação efetuada pela pesquisadora, os dados da pesquisa corroboram
com essa informação, pois 71% das respondentes afirmaram que esses eventos são realizados
em primeira convocação, o que demonstra a existência de quórum suficiente para o início do
evento, demonstrando assim uma alta participação.
As respostas demonstraram ainda que 67% das cooperativas com sistemas de delegados
atingiram um percentual de 90% de cooperados em suas pré-assembleias e delegados em suas
assembleias, como pode ser observado no Gráfico 2, e a cooperativa E, a única que não possui
sistemas de delegados, nas assembleias houve a participação de 11% a 20% dos cooperados.

Gráfico 2 - Participação média no processo assemblear entre 2016 e 2018
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Fonte: Dados da pesquisa

No que se refere a disponibilização da ata após as assembleias, foi questionado se estas
são divulgadas aos cooperados, e caso a resposta fosse positiva, qual era a maneira de
disponibilização. Neste quesito as cooperativas demonstraram baixa transparência, pois dois
responderam que não divulgam, quatro informaram que disponibilizam apenas na sede da
cooperativa, e apenas a cooperativa G respondeu que divulga no site da mesma, envia aos seus
cooperados quando solicitado, como também disponibiliza em sua sede.
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Questionadas sobre se houve nas últimas eleições concorrência para ocupação dos cargo
para alta administração (mais de uma chapa), observou-se que apenas em duas cooperativas (B
e G) houve inscrição de mais de uma chapa em uma oportunidade para Conselho de
Administração/ Diretoria, enquanto que nas demais não teve concorrência, e que para as
eleições do Conselho Fiscal houve a inscrição de mais de candidato nas cooperativas C, E e F.
Conforme respostas a pergunta divulgação aos cooperados sobre os candidatos aos
cargos de Conselho de Administração/Diretoria e Conselho Fiscal, apurou-se que na
cooperativa A e C a divulgação é realizada apenas de maneira impressa, na cooperativa D as
informações dos candidatos são divulgadas apenas por meio eletrônico (sítio ou e-mail), as
cooperativas B e G divulgam de ambas as formas, e as cooperativas E e F não divulgam, mas
alegam que as informações ficam disponíveis aos cooperados. Os dados demonstram há uma
boa prática de divulgação aos cooperados sobre os candidatos, pois 71% das cooperativas
disponibilizam esses dados, indicando considerável transparência do processo eleitoral com
seus associados.
Ainda referente ao processo eleitoral, na Diretriz Representatividade, é recomendado
pelo Bacen (2009) que as cooperativas devem adotar o procedimento de contagem e divulgação,
ou seja, por voto secreto, em vez do voto por aclamação que é quando a votação ocorre em voz
alta, verbalmente. Perguntou-se aos respondentes se as cooperativas já adotam voto secreto em
pelo menos quatro situações, quais sejam: eleição dos membros do CA/Diretoria/CF; processos
de transformação societária (fusão, incorporação) e liquidação da cooperativa; e alteração de
estatuto; remuneração do CA/Diretoria/CF. As respostas foram que na cooperativa A e D nunca
há deliberação por voto secreto, nas cooperativas B, C, E, F e G efetua-se voto secreto nas
eleições do CA/Diretoria e CF, e apenas na cooperativa C, além da prática da opção anterior, o
voto secreto foi utilizado para a alteração de estatuto e para remuneração do CA, CF e Diretoria
Executiva.

4.2.2 Percentual de adesão às práticas de Governança Cooperativa quanto a Diretriz
Representatividade.

Os pontos obtidos em cada questão da Diretriz Representatividade foram transformados
em porcentagem para que fosse possível apresentar o percentual da adesão de boas práticas de
governança cooperativa que cada cooperativa já adotou para essa diretriz. Após a efetuação dos
cálculos, foi possível verificar que em média as respondentes adotam 58% das boas práticas
recomendadas como pode ser visto no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Percentual de adesão as boas práticas de Governança Cooperativa da Diretriz Representatividade
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Fonte: Dados da pesquisa

Do Gráfico 3 nota-se que quatro das sete cooperativas estão acima da linha da média,
com destaque para a cooperativa G em que apresenta o melhor resultado para a diretriz, e
atenção para a cooperativa F que demonstrou o resultado mais baixo das respondentes quanto
adesão das boas práticas recomendadas pelo Bacen.

4.3

ANÁLISE DA DIRETRIZ ESTRUTURA DE ALTA ADMINISTRAÇÃO

A diretriz a ser apresentada neste subitem trata dos organismos principais de alta
administração de uma cooperativa de crédito que são o Conselho de Administração (CA) e a
Diretoria Executiva (Direx). Essas estruturas representam o aspecto determinante para o alcance
de um bom nível de governança cooperativa, pois são elas que planejam, implementam e
fiscalizam procedimentos e atividades da instituição como também as diversas políticas e são
também responsáveis por determinar praticamente todas as escolhas adotadas no sentido de
uma boa estrutura de governança cooperativa (BACEN, 2014).
Foi estabelecido que a pontuação máxima para essa diretriz a ser alcançada pelos
participantes seria 114 pontos, o que significaria adesão de 100% às práticas de governança
cooperativa recomendas pelo Bacen. A pontuação média obtida pelas cooperativas
respondentes foi de 88 pontos, ou seja, adesão de 77% das boas práticas de governança
cooperativa, como pode ser visto no Gráfico 4.
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Gráfico 4 – Comparativo da pontuação na Diretriz Estrutura de Alta Administração
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Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se no Gráfico 4 que mais da metade (57%) das cooperativas estão abaixo da
média de pontuação. O destaque do alcance de maior pontuação para a diretriz analisada é para
a cooperativa G, assim como também obteve melhor resultado para diretriz representatividade,
desta vez executando 89% boas práticas de governança cooperativa recomendada pelo Bacen.

4.3.1 Segregação entre Conselho de Administração e Diretoria Executiva
No “Projeto Governança Cooperativa” do Banco Central do Brasil, uma das
recomendações mais enfáticas foi de que os modelos de alta administração das cooperativas de
crédito deveriam separar as atribuições estratégicas das funções executivas, bem como segregar
os papéis e componentes do Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. Em 2015, com
a Resolução Bacen 4.434, tornou-se obrigatório a segregação total do CA e da Direx para as
cooperativas plenas e para as cooperativas clássicas com ativo superior a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), situação que se enquadram todos as respondentes dessas
pesquisas, que todas classificas como clássicas e possuem ativos bem superior ao estipulado
pelo normativo legal.
Nesta questão foi possível verificar que apenas 29% das cooperativas adotam
segregação total e 71% adotam segregação parcial, que demostra baixa adoção das práticas
recomendas conforme pode ser observado no Gráfico 5. Ressalta-se que nenhuma cooperativa
adota estrutura com apenas CA ou apenas Direx, o que não é permitido para as cooperativas de
Livre Admissão de Associados.
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Gráfico 5 – Cooperativas que adotam segregação total entre CA e Direx
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Quanto ao atendimento a Resolução nº 4.434/2015, do órgão regulamentador e
fiscalizador das cooperativas de crédito, infere-se que somente duas cooperativas estão
praticando o exigido do dispositivo legal exigido para este tipo de estrutura, uma vez que todas
apresentam ativos com mais de cinquenta milhões de reais como já mencionado alhures.

4.3.2 Conselho de Administração

4.3.2.1 Mandato, Representação, Exigências para o cargo e Remuneração

Em que pese a baixa adesão a prática de segregação total dos membros e atribuições do
CA e da Direx como visto no item anterior, constatou-se que pelo menos todas as cooperativas
possuem um Conselho de Administração. Partindo dessa informação, foi analisado os
resultados quanto a formação e funcionamento das adequações às boas práticas de governança
cooperativas recomendadas pelo Banco Central do Brasil.
Todas as cooperativas participantes informaram que os mandados da CA são de três
anos para cada membro. Verificou-se que apenas a cooperativa D a maioria dos membros do
CA estão no seu primeiro mandato, que as cooperativas A, B, C e G, que juntas representam
57% da amostra, a maioria dos membros está exercendo no máximo o segundo mandato, e que
em 29% das cooperativas, as E e F, a maioria dos membros do CA estão exercendo a função há
mais de 3 mandatos, o que não é considerado como uma boa prática de governança corporativa,
pois pode indicar a perpetuidade no poder. No geral, os resultados obtidos para esta questão
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demonstram que as cooperativas adotam posturas que fomentam a renovação do quadro de
conselheiros, posto que 71% delas os membros estão no máximo em seu segundo mandato.
Considerada pelo Bacen como uma postura ideal a de um normativo formalizado que
previsse o treinamento regular para potenciais conselheiros ou diretores, foi questionado as
cooperativas quanto a possível existência desse documento. As respostas mostraram que a
cooperativa G foi a única que atingiu nível máximo pois informou que tal prática está prevista
no estatuto ou regulamento interno, a cooperativa D possui o documento e este foi aprovado
em assembleia, na cooperativa E existe a formalização pelo CA, e as A, B, C e F marcaram a
opção “outro”, ou seja, que existe a formalização do treinamento regular para potenciais
membros da alta administração, mas as opções não contemplam a forma do documento. O que
fica demonstrado com esses resultados é que todas as cooperativas estabelecem essa boa prática
de governança cooperativa.
Corroborando a esta afirmativa, quando perguntados sobre existência de política de
sucessão de dirigentes registrada em documento formalizado na cooperativa, 100% dos
participantes responderam que esta política consta estabelecida no estatuto da cooperativa.
Porém, com o resultado de outra pergunta, dessa vez quanto a efetiva prática dessas políticas,
ou seja, se de fato as cooperativas efetuam o treinamento de potenciais conselheiros ou
dirigentes, as repostas constataram que em 43% das cooperativas não houve treinamento de
cooperados não componente da administração entre os anos de 2016 a 2018, o que pode indicar
que a falta de treinamento ofertado motive a existência de conselheiros em mais de 3 mandatos
como visto em algumas cooperativas em uma questão supra.
No que se refere as exigências para o exercício do cargo de conselheiro de
administração, o resultado foi negativo pois em quatro cooperativas, ou seja, mais da metade
(57%) não requer dos candidatos nenhuma restrição ou até mesmo que não tenha inadimplência
no mercado. Em três cooperativas (B, D e F) obtiveram pontuação máxima para esta questão,
pois exigem dos candidatos capacitação técnica comprovada, por meio de curso superior,
treinamentos e experiência em alguma área afim (contabilidade, direito, administração,
economia, governança e/ou finanças), mostrando que estas cooperativas adotam esta prática de
boa governança cooperativa recomendada.
Foi avaliado também se nas cooperativas existem critérios formalizados para que os
diferentes segmentos (categorias profissionais, regiões, entre outros) estejam representados no
Conselho de Administração, pois, como visto na revisão da literatura, é recomendação
primordial do Banco Central do Brasil que as cooperativas de crédito possuam em seu quadro
de conselheiros membros que atendam ao perfil de seu corpo associativo. Obtendo resultado
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semelhante a questão anterior, quatro cooperativas não possuem nenhum critério formalizado e
três cooperativas, atingindo pontuação máxima, informaram que os critérios de
representatividade do quadro cooperativo pelos membros do CA estão definidos no estatuto
e/ou regimento interno.
Para uma boa transparência da cooperativa, também é recomendação do Bacen que os
critérios de remuneração dos membros do CA sejam formalizados e divulgados. Todas as
cooperativas declararam que existem formalização dos critérios de remuneração, e estes são
aprovados em assembleia, mas o ideal é que as formalizações estejam em normativos internos,
prática que nenhuma respondente marcou.
Quanto os critérios utilizados para estabelecer os valores de remuneração dos membros
do CA, as cooperativas B, D e F informaram que é valor é fixo, conforme critérios adotados
pela Confederação e/ou Cooperativa Central, mais definido na singular. A esta prática foi
atribuída 3 pontos, o que corresponde ao nível expandido de maturidade de boas práticas de
governança cooperativa, ou seja, a cooperativa apresenta um pequeno progresso quanto as boas
práticas recomendadas além das exigidas por lei. As demais cooperativas marcaram a opção
“outro critério” para este quesito, recebendo pontuação baixa, pois não é possível saber com
esta resposta qual critério utilizado.

4.3.2.2 Funcionamento e avaliação

Visando averiguar as condutas de funcionamento do CA, o questionário, ainda na
Diretriz Estrutura de Alta Administração, abrangeu questões referentes a possível existência de
um planejamento estratégico, código de ética, cronograma de trabalho, avaliação dos membros
e qual seria a periodicidade das reuniões.
Possuir um planejamento estratégico é vantajoso para qualquer organização pois fica
estabelecida qual a direção que deve ser seguido para busca de resultados positivos. Para as
cooperativas de crédito também se faz necessário o estabelecimento de um planejamento
estratégico, além de ser alvo de recomendação do Bacen, pois é considerado como uma prática
de boa governança cooperativa uma vez que é a forma mais objetiva dos cooperados
participarem da definição dos objetivos da organização, efetuando assim “um dos mais
significativos exercícios da propriedade” (BACEN, 2009, p. 150).
Neste sentido, todas as cooperativas responderam que possuem planejamento
estratégico, sendo que em cinco cooperativas (A, B, C, D e E) a elaboração é efetuada pelo
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Conselho de Administração e Diretoria Executiva em conjunto, na cooperativa F é elaborado
apenas pela Diretoria Executiva e na cooperativa E é elaborado por outros órgãos.
Quanto à existência de um código de ética também todas as cooperativas informaram
possuir o normativo vigente e que cada membro do Conselho de Administração obtém ciência
individualizada do documento. Já no interesse de saber se o CA é presente nas cooperativas,
perguntou-se com que frequência ocorrem as reuniões do Conselho de Administração, sendo
unânime a resposta “mensalmente”.
É recomendado ainda ao CA como boa prática de governança cooperativa que
estabeleça uma agenda mínima de trabalho contemplando um cronograma de reunião e pautas
mínimas que devem ser abordadas. Todas as cooperativas participantes informaram que
possuem uma agenda de trabalho, porém, duas cooperativas informaram que existe apenas nesta
agenda o cronograma de reuniões, e em 71% das cooperativas a resposta foi que na agenda
existe cronograma completo, sendo atribuídos a esta pontuação máxima quanto a esta prática.
Verificou-se também quanto a possíveis avaliações dos membros do CA, seja por meio
de seus pares ou por terceiros. O resultado mostrou que mais da metade das cooperativas (B, C,
F e G) não existe avaliação periódica, que na cooperativa A e E a avaliação é efetuada
semestralmente e apenas na cooperativa D os membros do CA recebem avaliação anualmente.

4.3.4 Diretoria Executiva

Para se tornar membro da Diretoria de Executiva, sejam eles cooperados ou não, como
visto na referencial teórico, pode ocorrer por meio de eleição em assembleia ou por meio de
votação dos membros do CA. Verificou-se que em 86% das cooperativas a contratação dos
membros da Direx é realizada em assembleia e que nenhum eleito pertence ao CA, e somente
na cooperativa E os membros da diretoria são eleitos entre os membros do CA.
Também questionou-se quanto a existência de requisitos para ocupação do cargo em
diretoria, e quase todos respondentes obtiveram pontuação máximo para esse quesito pois
marcaram que exigem capacitação técnica comprovada - curso superior em área financeira ou
afim e/ou treinamento na área de direito, economia, administração, governança, finanças, etc.
Apenas a Cooperativa F demonstrou adotar uma postura menos exigente, pois informou
que só exige que o futuro dirigente não tenha negócios com a cooperativa além do uso normal
de produtos oferecidos a todos cooperados. A recomendação do Bacen é quanto a exigência de
conhecimento técnico pois a gestão de uma cooperativa de crédito é complexa e requer uma
expertise.
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O tempo de dedicação dos membros da Direx também é levado em consideração pelo
Bacen, o qual recomenda por meio da Diretriz Estrutura de Alta Administração que o dirigente
tenha dedicação, uma vez que este é contratado da cooperativa de crédito. Contudo esse
comportamento que deveria ser unanimidade não é, pois, a cooperativa E respondeu que a
dedicação é de 5 a 10h horas por semana, tendo as demais cooperativas informadas que a
dedicação é integral, ou seja, com aproximadamente 40 horas semanais de trabalho no cargo.
Integrado a essa prorrogativa de dedicação exclusiva é o quesito remuneração. Nesta
diretriz não estabelece um valor como ideal, mas ressalta que deve haver remuneração aos
dirigentes, e que se por acaso o valor for variável que seja em função de metas de crescimento
e solidez da cooperativa, evitando que o critério adotado para a variação da remuneração seja
em função de sobras. Para este quesito a resposta das cooperativas A, B, D, E e G foi de que o
valor mensal é fixo, porém este é definido no processo assemblear, fato que pôde ser observado
pela pesquisadora na participação de algumas pré-assembleias e assembleias conforme descrito
na metodologia. Já as cooperativas C e F marcaram “outro critério’.
É recomendação ainda dessa diretriz que a Direx elabore relatórios específicos
direcionados aos seus cooperados, como objetivo de mostrar que as decisões tomadas pelos
dirigentes executivos estão alinhadas com os anseios da direção estratégica, como também
divulgar com linguagem simplificada aos seus cooperados a situação da cooperativa, o que por
sua vez possibilita o aumento da sua credibilidade frente aos cooperados e comunidade. Porém,
na contramão do recomendado, 71% das cooperativas (A, C, D, E e F) não elaboram nenhum
relatório rotineiro, tendo apenas as cooperativas B e G informado que aderem a essa boa prática.
Tendo em vista que uma parte dos conflitos de agência existentes nas cooperativas de
crédito decorrem com o envolvimento das “partes relacionas”, sendo este problema alvo de
dispositivo legal (Pronunciamento Contábil CPC 05 – Divulgação sobre Partes Relacionadas),
foi pergunta do questionário a existência de norma interna que obrigue a divulgação de
transações com as partes relacionadas. O Gráfico 6 mostra os resultados para esta questão.
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Gráfico 6 – Regulamentação de divulgação de transações com artes relacionadas

14%
Não existe

29%

Sim, regulamentação do
sistema cooperativo.
Sim, regulamentação da
cooperativa singular.

57%

Fonte: Dados da pesquisa

Constatou-se que 4 cooperativas possuem regulamentação interna quanto a divulgação
de suas operações as partes relacionadas, ou seja, aos membros do CA e Direx, aos cooperados,
a comunidade ou a quem interessar. Em duas cooperativas existe regulamentação da
cooperativa central/ou da confederação e em apenas uma cooperativa não existe
regulamentação. Os dados demonstram que mais da metade, 57%, obtiveram o melhor resultado
para esta questão, pois estabelecem seu próprio regulamento, o que indica maior autonomia
para a divulgação de suas operações aos stakeholders.

4.3.4.1 Percentual de adesão às práticas de Governança Cooperativa na Diretriz Estrutura de
Alta Administração.

No intuito de mensurar quanto que cada cooperativa respondente adotou de das boas
práticas de governança cooperativas recomendadas pelo Bacen na Diretriz Estrutura de Alta
Administração, os pontos obtidos em cada questão foram transformados em percentual e
apresentados no Gráfico 7.
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Gráfico 7 - Percentual de adesão às boas práticas de Governança Cooperativa da Diretriz Estrutura de Alta
Administração
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Fonte: Dados da pesquisa

A média da adesão de boas práticas de governança cooperativa é 62%, assim, percebese que 57% das cooperativas obtiveram resultados abaixo da média de adesão às boas práticas
de governança cooperativas para esta diretriz, e que as demais (B, D e G) superaram está média.
Destaca-se a cooperativa F, com apresentou o menor resultado, adotando 50% das boas práticas
de governança cooperativa recomendada.

4.4 ANÁLISE DA DIRETRIZ FISCALIZAÇÃO

A Diretriz Fiscalização aborda pontos inerentes de formação e funcionamento efetivo
das estruturas privadas de fiscalização e controle pelas cooperativas de crédito que devem ser
observadas para a adoção de boas práticas de governança cooperativa. São destacadas nesta
diretriz as estruturas do Conselho Fiscal (CF), das auditorias e o grupo de cooperados.
Ressalta-se que os mecanismos de controle é resultado de um processo de conflito de
interesses, ou seja, arbitramento entre os efeitos dos comportamentos oportunistas dos agentes
e os custos de controle, preconizado por Jensen e Meckling (1976) como os custos de agência.
Neste sentido, o Banco Central do Brasil discorre com várias recomendações que vão desde a
constituição de uma estrutura de fiscalização e controle, até seu funcionamento de fato.
A pontuação máxima atribuída por Ribeiro Junior (2016) para a Diretriz Fiscalização
foi de 85 pontos, o que, se alcançado, corresponderia a 100% de adesão às boas práticas de
governança cooperativa recomendadas pelo Bacen. A pesquisa demonstrou que a nota média
obtida foi de 52 pontos, correspondendo a 61% de adesão para diretriz.
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Gráfico 8 - Comparativo da Pontuação na Diretriz Fiscalização
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Fonte: Dados da pesquisa.

Pode ser visto no Gráfico 8 que 57% das cooperativas se situam abaixo da média da
pontuação. A cooperativa D foi a que melhor apresentou resultado para a Diretriz Fiscalização,
com 71 pontos que corresponde a 83,5% da pontuação da diretriz. Apresentando menor
resultado, a cooperativa F não atingiu apenas 44,7% dos pontos.

4.4.1 Conselho Fiscal

Representando a função fiscalizadora dos cooperados inserida no contexto da alta
administração, o Conselho Fiscal é considerado pelo Bacen como a principal estrutura
responsável pela fiscalização e controle das cooperativas de crédito, uma vez que dispõe do
melhor nível informacional para a execução das funções fiscalizadoras. É de sua competência
fiscalizar todos os atos da administração, incluindo os relacionados às boas práticas de
governança cooperativa.
A composição do CF é dada por três membros efetivos e três suplentes, devendo estes
serem eleitos em Assembleia Geral Ordinária, e seu tempo de mandato estar previsto em
estatuto da cooperativa, porém, por lei esse tempo é de no máximo três anos. Neste sentido, foi
questionado as cooperativas participantes em qual mandatado a maioria dos conselheiros fiscais
se encontravam. Em 86% das cooperativas a resposta foi que os membros do CF estão em seu
segundo mandato, e apenas na cooperativa E encontram-se em seu primeiro mandato, o que
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demonstra que todas adotam uma boa rotatividade para este órgão, recebendo todos a nota
máxima para questão.
Foi questionado se na cooperativa existia critério formalizado de representatividade do
quadro societário estejam representados no Conselho Fiscal, e a resposta foi que apenas nas
cooperativas C e D existe formalização desse critério para a estrutura do CF, tendo informada
a cooperativa C que está prerrogativa encontra-se no estatuto ou regimento interno, e a
cooperativa D disse que “há critérios de representatividade, mas não constam de nenhum
documento da cooperativa”. A recomendação do Bacen é que os critérios estejam formalizados,
e de preferência em normativas internas, uma vez que é necessário a maximização da
representatividade no Conselho Fiscal.
No quesito quanto a existência de programa institucional de formação de futuros
conselheiros os resultados foram mais positivos, também os resultados foram baixos, pois em
duas (E e F) cooperativas não existe programa institucional, em três cooperativas (A, B e C) a
alternativa marcada foi “outro”, levando a interpretação que deve existir programa de formação
pra futuros conselhos mais ainda não foi institucionalizado, e apenas as cooperativas D e G
informaram que além da institucionalização do programa, este encontra-se previsto no
Estatuto/Regulamento Interno.
Assim como foi questionado se existia critérios para ser membro do Conselho de
Administração, também foi perguntado quanto a critérios para se tornar um membro do
Conselho Fiscal. As respostam foram que todas exigem algum critério, sendo que em cinco
cooperativas exigem capacitação técnica comprovada em curso superior ou treinamentos na
área afim e as outras duas cooperativas requerem apenas que os futuros membros do CF
possuam boa reputação na comunidade e não possua restrições cadastrais/inadimplência.
A diretriz recomenda que os membros do CF sejam remunerados e que os valores
equivalham a remuneração dos membros do CA. Constatou-se que 86% das cooperativas exige
algum critério que são estabelecidos por meio de assembleia, e que apenas em uma cooperativa
a o critério de remuneração dos membros do CF é estabelecido por meio de normativo interno
da cooperativa.
As cooperativas D e F informaram que a remuneração dos membros do CF é fixa e está
em conformidade com a política adotada para os membros do CA, restando apenas a
cooperativa E que respondeu que não há critérios estabelecidos em documento interno, mas os
CF são remunerados.
Quanto à existência de regras formalizadas para o funcionamento do Conselho Fiscal,
quase todas cooperativas responderam que possuem em seu Regulamento/Regimento Interno
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direcionamento para o funcionamento do CF o que vai ao encontro das boas práticas de
governança cooperativa recomendadas pelo Bacen, só a cooperativa F informou não possuir
documentação formal para tal função.
Também se aborda na diretriz a elaboração de uma agenda mínima de trabalho para os
conselheiros fiscais do exercício anual, contemplando no mínimo o cronograma de reuniões e
os temas a serem discutidos. Verificou-se que três cooperativas (B, C e E) não estabeleceram
agenda formal de atividades para 2018, que as cooperativas A e F informaram que existe apenas
nesta agenda o cronograma de reuniões, e as cooperativas D e G, com melhores resultados para
questão, responderam que possuem uma agenda completa pois possuem em suas agendas do
CF cronograma de reuniões e temas principais a serem trabalhados/estudados, e estas foram
registradas em ata.
É recomendado que, para uma atuação mais efetiva do Conselho Fiscal, que este esteja
presente com frequência na cooperativa, assim perguntou-se qual a foi a periodicidade efetiva
de reuniões no ano de 2018, e as respondentes foram unânimes em informar que as reuniões do
CF ocorrem mensalmente. No que tange o fornecimento de relatórios/documentos das reuniões
para apreciação dos conselheiros com antecedências, as respostas podem ser observadas no
Quadro 26.

Quadro 26 - Dias de antecedência de envio de relatórios para análise do CF
QUANTIDADE DE DIAS
COOPERATIVA
PONTUAÇÃO
Entre 6 e 15 dias
EeG
3
De 1 a 5 dias
BeD
2
No dia da reunião
A, C, F
1
Fonte: Dados da pesquisa

Tendo em vista a complexidade dos negócios de uma cooperativa de crédito, o ideal
seria que o envio dos relatórios e/ou documentos fosse realizado com pelo menos um mês de
antecedência, se caso alguma cooperativa optasse por essa resposta, obteria nota máxima, o que
não ocorreu. Pelo contrário, três cooperativas declararam que efetuam a entrega apenas no dia
da reunião, o que inviabiliza uma análise minuciosa da documentação. Todavia quatro
cooperativas enviam com um pouco de antecedência como visto no Quadro 24, o que demonstra
os níveis de governança cooperativa para esta prática são baixos.
É proposto ainda pela Diretriz Fiscalização que os conselheiros fiscais suplentes
participem como ouvinte das reuniões, pois ocorrendo a necessidade de uma substituição, estes
estariam a par da situação da cooperativa.
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Para esse quesito observou-se um equilíbrio nas respostas, uma vez que a cooperativa E
marcou que os suplentes do CF participam de algumas por meio de rodizio, as cooperativas B,
C e G que seus suplentes participaram de todas reuniões como ouvintes atendendo a
recomendação da diretriz, e nas cooperativas A, D e F os suplentes apenas participam quando
é necessário a substituição do efetivo.

4.4.2 Interação do Conselho Fiscal com outros órgãos de Controle

A auditoria interna executada nas cooperativas singulares, tradicionalmente é executada
pelas cooperativas centrais, contudo, é autorizada as singulares, se assim entenderem
necessário, contratar uma empresa terceirizada de auditoria. Com seu papel essencial de
fiscalizar a organização, Ventura et al (2008) ressalta que, a auditoria interna possibilita a
minimização da assimetria de informações entre o CA, CF e a Direx, podendo evitar
oportunismo dos colaboradores e dirigentes da cooperativa.
Já a auditoria externa é de interesse de todos as partes envolvidas da organização, pois
é entendida como resguardar seus interesses, como visto na revisão da literatura, além de ser
uma exigência do Banco Central do Brasil como seu órgão regulamentador. Para as instituições
financeiras cooperativas a autoria externa além de emitir parecer sobre a conformidade (ou não)
das demonstrações financeiras, avalia o cadastro dos cooperado e os contratos de crédito no
intuito de verificar se entes atendem os princípios do cooperativismo estabelecido pela ACI em
1995.
Devido os benefícios que os trabalhos das auditorias podem gerar para as cooperativas,
é recomendado que o CF e os auditores internos e externos, sejam eles da central ou contratados,
troquem informações sobre a organização. Questionadas sobre a existência de rotina de
reuniões entre o CF e a auditoria interna e externa, as respostas foram as demonstradas no
Quadro 27.
Quadro 27 - Rotina de reuniões do Conselho Fiscal com as Auditorias
COOPERATIVA
ROTINA DE REUNIÕES
AUDITORIA
AUDITORIA
INTERNA
EXTERNA
Não existe
A
B, G, C, F e E
Existe rotina mais não é formal
G, C, F e E
Existe rotina e é registrada em ata
DeB
AeD
A auditoria nunca participa
A
FeG
Acontece sempre que a auditoria conluio seu trabalho
B, C, E, F e G
B, C e E
Acontece quando a auditoria precisa esclarecer duvidas
D
AeD
Fonte: Dados da pesquisa

PONTUAÇÃO
1
3
5
1
3
4
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Infere-se pelo Quadro 27 que a comunicação do Conselho Fiscal é melhor estabelecida
com a auditoria interna, pois só na cooperativa A não existe essa rotina, que nas cooperativas
C, E, F, e G existe a rotina mas não ocorre o registro formal das reuniões e nas cooperativas D
e B as rotinas de reunião não possuem registro em atas, o que mostra a total adesão a
recomendação dessas ultimas cooperativas.
Das cooperativas que mantém rotina de reunião entre essas duas estruturas de
fiscalização, foi informado ainda que a participação de membros da auditoria interna acontece
quando são convidados pelo CF para prestar algum esclarecimento, prática que não condiz com
o recomendado pela diretriz.
Para estas cooperativas, é necessário que o Conselho Fiscal, já que a estrutura
fiscalizatória fixa da organização, se conscientize sobre a importância destas reuniões.
Destaca-se a cooperativa D que informou realizar reuniões sempre que os trabalhos da
auditoria interna são concluídos.
Já na auditoria externa 71% das cooperativas declararam não estabelecerem rotina de
reunião com o CF, estando apenas duas cooperativas atendendo as recomendações para uma
boa governança cooperativa. Contudo, informaram que quando a necessidade, essas duas
estruturas de fiscalização se reúnem.
Fica claro que é necessário a adoção de práticas para uma maior interação entre o
Conselho Fiscal e as Auditorias, pois nesses encontros além dos dados repassados esclarecidos,
existe a oportunidade da ampliação de conhecimento com a expertise e know how que ambas
estruturas de possuem.

4.4.3 Percentual de adesão às práticas de Governança Cooperativa na Diretriz
Fiscalização

A média geral da Diretriz Fiscalização, após efetuado os cálculos de pontuação e
percentual de adesão, verifica-se que são adotadas 62% das práticas remendadas pelo Banco
Central do Brasil conforme demostrado no Gráfico 9 que apresenta o percentual de adesão às
boas práticas de governança cooperativa para cada cooperativa.
Gráfico 9 - Percentual de adesão às boas práticas de Governança Cooperativa – Diretriz Fiscalização
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Fonte: Dados da pesquisa

Percebe-se que em quatro cooperativas estão abaixo da média da diretriz, ou seja, 57%
das respondentes quanto a adoção às boas práticas de governança cooperativa para a Diretriz
Fiscalização. Quanto as cooperativas que superam a média, o destaque é para a cooperativa D
com 82% adesão das boas práticas de governança cooperativa recomendadas pelo Bacen.

4.5 NÍVEL DE MATURIDADE DAS COOPERATIVAS EM RELAÇÃO ÀS BOAS
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA COOPERATIVA.
Adotando-se a estrutura de cinco níveis de maturidade (1-iniciado, 2-expandido, 3institucionalizado, 4-aprimorado e 5-completo) conforme proposto por Bramont (2012) e
Ribeiro Junior (2016) nessa pesquisa, como consta na metodologia, efetuou-se uma análise
comparativa nas cooperativas participantes em relação a adesão às boas práticas de governança
cooperativa, e os resultados serão apresentados conforme cada um dos cinco níveis de
maturidade.
Salienta-se por oportuno que são adotadas ao mesmo tempo posturas de níveis de
maturidade em cada cooperativa, como poderá ser observado no Quadro 28, pois não é uma
exigência que sejam todas as práticas do nível 1 alcançadas para que se possa executar práticas
do nível 2, e assim sucessivamente.

Quadro 28 - Níveis de maturidade em adesão às boas práticas de Governança Cooperativa
NÍVEL DE MATURIDADE
COOPERATIVA
Média por
1
2
3
4
5
Coop.
38%
29%
29%
15%
24%
27%
A
21%
16%
33%
17%
44%
26%
B
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C

23%

13%

29%

21%

37%

25%

D

20%

24%

37%

14%

43%

27%

E

24%

27%

34%

10%

28%

25%

F

40%

30%

27%

6%

20%

25%

G

26%

13%

26%

28%

43%

27%

Média por Nível

27%

22%

31%

17%

34%

26%

Fonte: Dados da pesquisa.

No intuito de verificar e comparar a adesão às boas práticas de governança cooperativa
para cada nível de maturidade, foram apuradas as quantidades de resposta que cada nível
recebeu (Nível Iniciado - 1 ponto; Nível Expandido – 2 pontos; Nível Institucionalizado – 3
pontos; Nível Aprimorado – 4 pontos; e Nível Completo – 5 pontos) e foi calculado o percentual
comparando com a quantidade máxima de práticas de cada nível com a quantidade de respostas
correspondente a pontuação do nível, ou seja, a frequências de resultados obtidos com pontos
1, 2, 3, 4 ou 5 para cada questão e depois calculou-se a média aritmética.
O Nível Iniciado demonstra que as cooperativas iniciaram alguns procedimentos de
governança cooperativa, ou seja, são adotados procedimentos exigidos por dispositivos legais,
porém a cooperativa não possui uma cultura de governança cooperativa. Para este nível, a
pontuação atribuída conforme respostas marcadas, foi de 1 ponto.
O Quadro 26 mostra que a média das cooperativas participantes para o Nível Iniciado é
considerada baixa, apenas de 27% aplicam as boas práticas de governança cooperativa
sugeridas pelo Bacen. E mesmo a média sendo baixa, observa-se que 71% ainda ficaram abaixo
dela. Estes resultados demonstram que as práticas deste nível não estão sendo executados em
sua grande maioria, mas como já mencionado, elas adotam práticas de níveis simultaneamente,
logo outras práticas são adotadas. Os destaques positivos vão para as cooperativas F e A com
40% e 38% respectivamente de adoção das práticas do nível iniciado, ou seja, elas estão
implantando boa parte práticas de governança cooperativa para este nível.
Após a adoção das práticas exigidas por normas reguladoras, começa a se observar um
pequeno progresso e algumas pequenas outras medidas além das exigidas começam a ser
adotadas. Aí vemos o nível de maturidade Expandido, e para as práticas deste nível, foi atribuída
2 pontos para cada resposta.
É possível verificar que a média de adoção das práticas do Nível Expandido também é
baixa, apenas de 22%, assim como as práticas do Nível Iniciado. As cooperativas F e A foram
as que apresentaram melhor resultado, consideradas como destaques positivos para este nível.
Infere-se que as duas também foram destaque positivo no Nível Iniciado. Já as cooperativas B,
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C e G obtiveram um percentual de boas práticas de governança cooperativa praticado inferior
à média geral.
No Nível Institucionalizado nota-se que mais práticas de boa governança cooperativa
são executadas simultaneamente, pois começa se perceber um aumento na transparência da
cooperativa e formalização das práticas, ou seja, passa e existir uma institucionalização do
conceito de governança cooperativa no ambiente da organização. A pontuação atribuída para
este nível de maturidade foi 3.
As cooperativas singulares do estado de Rondônia filiadas ao sistema estudado praticam
em média 31% das boas práticas de governança cooperativa recomendadas pelo Banco Central
do Brasil, de acordo com os dados apurados para o Nível Institucionalizado de Maturidade.
Fazendo uma comparação com os dois outros níveis já analisados, é possível verificar que as
cooperativas adotaram mais práticas de governança cooperativa de nível institucionalizado. O
destaque positiva dessa vez é a cooperativa D pois apresentou o resultado mais elevado de
aplicação das práticas para este nível. A cooperativa G, assim como no Nível Expandido,
também apresentou o apresentou o menor nível de maturidade.
As práticas do Nível Aprimorado demonstram uma evolução ao processo
institucionalizado, observando-se uma a possibilidade de melhorias. A Cooperativa já se
aproxima das práticas ideais de governança cooperativa de acordo com o recomendo pela Bacen
em todas as diretrizes.
A média do Nível Aprimorado foi a menor entre todos os níveis, de apenas 16%, o que
indica que a adoção das boas práticas de governança cooperativa recomendadas está
diminuindo. Desta vez o destaque positivo foi a cooperativa G, com 12 pontos percentuais
acima da média. Com o menor resultado não só para esse nível, mais como para todos os níveis,
o destaque negativo é da cooperativa F com atingindo apenas 6 pontos percentuais, cooperativa
esta que nos níveis Iniciado e Expandido foi destaque positivo.
É justamente com um ambiente totalmente adaptado às práticas de governança
cooperativa que se percebe o nível de maturidade Completo, onde o os princípios de uma boa
governança já fazem parte da cultura da cooperativa. Para este nível, a pontuação atribuída foi
de 5 pontos quando a resposta marcada condizia com uma prática completa de governança.
O Nível Completo foi o que apresentou a maior média percentual entre os cinco níveis
de maturidade, com 34% de adesão as boas práticas de governança cooperativa recomendadas
pelo Bacen. Assim como no nível de maturidade anterior a cooperativa que obteve maior
pontuação para este nível foi a G, com 43 pontos percentuais, e a cooperativa com o menor
resultado foi a F, com 20 pontos percentuais.
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Os resultados constantes no Quadro 26 demonstram que não há uma ordem de
crescimento quanto a maturidade da adesão das boas práticas de governança cooperativa pois
foi verificado médias percentuais, porém nota-se uma leve inclinação ao aumento dessa média
de um nível mais avançado para o outro. Contudo as médias ainda são baixas quando
comparadas ao ideal de 100% para cada nível.

4.5.1 Níveis de maturidade e grau de adesão às boas práticas de governança cooperativa
para as diretrizes
Foi analisado os níveis de maturidades e grau de adesão às boas práticas de governança
cooperativa para cada diretriz, e a para obtenção dos percentuais apresentadas no Gráfico 10
foi calculado o percentual comparando com a quantidade máxima de práticas de cada nível, de
todas as diretrizes, depois calculou-se a média aritmética das três diretrizes conforme
apresentado na metodologia.

Gráfico 10 - Media Geral do Nível de Maturidade em adesão às boas práticas de Governança Cooperativa para
as diretrizes
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Fonte: Dados da pesquisa.

Infere-se em análise as repostas prestadas, que os níveis de maturidade em relação às
boas práticas de governança cooperativa para a Diretriz Representatividade está em maior
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aplicação no nível Iniciado, com 41%, seguido dos níveis Expandido e Completo, com 29 e
27% respectivamente conforme Gráfico 10. Vale ressaltar que, essa diretriz trata de funções
essenciais para representação do quadro de cooperados, logo, quanto maior for a os níveis de
maturidade de adoção às boas práticas de governança cooperativas adotadas maior será a
representatividade dos cooperados e menor será os conflitos de interesses.
Em análise as respostas, observou-se que para esta Diretriz Estrutura de Alta
administração, a qual recomenda práticas para o Conselho de Administração e a Diretoria
Executiva, os níveis de maturidade em relação às boas práticas de governança cooperativa
apresentaram um resultado melhor quanto a diretriz anterior, pois estão em maior aplicação nos
níveis Institucionalizado e Completo, de acordo com o Gráfico 10. Contudo, mesmo que com
níveis mais evoluídos que a Diretriz Representatividade, as práticas devem ser aprimoradas pois
estão abaixo de 50% em todos os níveis.
Na Diretriz Fiscalização, o Gráfico 10 mostra que os níveis com maior aplicação são
justamente os extremos, o Inicial e o Completo, com média de 33% e 37% respectivamente.
Por tratar sobre as estruturas de fiscalização e controle, quanto maior for o nível de maturidade
para esta diretriz, maior será mitigação existirá nos conflitos de agência.
Os níveis de maturidade estão em processo de melhoria nas cooperativas participantes
desta pesquisa. O Gráfico 11 apresenta a média geral do nível de maturidade em adesão às boas
práticas de governança cooperativa de todas as diretrizes.
Gráfico 11 – Media Geral do Nível de Maturidade em adesão às boas práticas de Governança Cooperativa de
todas as diretrizes.
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Fonte: Dados da pesquisa.

As práticas de nível Institucionalizado e Completo possuem um certo volume
representativo de adesão, porém é notório a necessidade de aprimoramento das práticas
recomendas, pois mesmo como as cooperativas adotam posturas de diferentes níveis de
maturidade, os resultados mostraram que estão todos os níveis com adoção inferior a metade
do ideal esperado, mostrando que as ainda há espaço a ser percorrido para que as práticas de
uma boa governança cooperativa obtenham 100% dos níveis de maturidade.
Com o objetivo de apresentar o percentual de adesão às boas práticas de governança
cooperativa para cada diretriz, calculou-se a pontuação que as cooperativas atingiram em cada
diretriz e dividiu-se pela pontuação máxima dessas diretrizes, (Representatividade até 118
pontos, Estrutura de Alta administração até 141 pontos e Fiscalização até 85 pontos), tirando o
percentual de todas as respostas e depois a média aritmética das três, como demonstrado no
Gráfico 12.
Gráfico 12 – Média Geral do Nível de Adesão as boas práticas de Governança Cooperativa .
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É possível verificar que os resultados obtidos são bem próximos uns dos outros para as
pontuações que as cooperativas atingiram, com a menor porcentagem para a Diretriz
Representatividade. Esta analise apenas das pontuações, sem divisão de níveis de maturidade,
demonstra que as cooperativas estão adotando algumas das boas práticas de governança
cooperativa recomendadas pelo Banco Central do Brasil.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objeto dessa dissertação foram as cooperativas de crédito, e o objetivo geral foi
verificar o nível de maturidade de governança cooperativa nas cooperativas de crédito
singulares no estado de Rondônia cooperativa central Sicoob Norte, no que se refere à adoção
das diretrizes do Banco Central do Brasil. A priori, foram apresentados os embasamentos
teóricos e empíricos utilizados nessa pesquisa, bem como os principais normativos do
cooperativismo no Brasil, o que possibilitou perceber a evolução do sistema cooperativista e a
preocupação dos órgãos legisladores em acompanhar seu crescimento por reconhecerem sua
importância e riscos ao segmento para o Sistema Financeiro Nacional.
No intuito de aprofundar o conhecimento sobre a governança cooperativa, efetuou-se
uma revisão nos princípios e diretrizes constantes nos principais manuais de governança
cooperativas nacionais e internacionais, principalmente no do Banco Central do Brasil, órgão
regulador e fiscalizador das cooperativas de crédito, que passou obrigar a adoção de práticas de
governança cooperativa, mesma postura do WOCCU, diferente do IBGC, OCB e OCDE que
apenas recomendam. Contudo, em que pese a exigência de adoção de práticas de governança
cooperativa, o Bacen deixa livre a escolha das estruturas que cada cooperativa adota, por isso
mesmo o objetivo dessa pesquisa.
A próxima etapa foi escolher um método que fosse possível mensurar a adesão e nível
de maturidade das boas práticas de governança cooperativa pelas cooperativas de crédito. O
modelo escolhido foi o de Ribeiro Filho (2016), que adaptou a metodologia de Bramont (2012)
aos níveis de maturidade a governança corporativa para à realidade do cooperativismo de
crédito, estabelecendo os níveis de maturidade e pontuação para cumprimento das boas práticas
de governança cooperativa recomendadas pelo Bacen e validando-os com especialistas.
Avaliar em que situação, ou seja, em que nível de maturidade em governança
cooperativa a cooperativa se encontra possibilita ao gestor identificar quais práticas precisam
ser aprimoradas, como também estabelecer uma relação de comparação entre outras
cooperativas, sejam elas do mesmo sistema ou não. A alta administração de uma cooperativa
de crédito deve, além de estabelecer o cumprimento das normas emanadas pelo Banco Central
do Brasil, buscarem o crescimento e perenidade de suas organizações sempre pautados nos
princípios do cooperativismo e maior representatividade e participação dos seus quadros de
cooperados. Neste sentido, a utilização de uma ferramenta que torne possível mensurar a
situação de sua cooperativa e estabelecer planos de melhoria é fundamental para as cooperativas
de crédito.
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Após a aplicação do questionário, as respostas foram tabuladas e totalizadas, expondo
percentualmente as respostas positivas e negativas, e considerando para o cálculo somente as
positivas. Os resultados percentuais da tabulação foram classificados nós níveis de maturidade
Iniciado, Expandido, Institucionalizado, Institucionalizado e Completo. O resultado geral por
nível mostrou que as práticas mais adotadas são do nível Institucionalizado, que é o nível
intermediário da escala, e no nível Completo, que é o nível ideal, apresentando percentuais de
31% e 34% respectivamente.
Observando o percentual geral por cada diretriz o resultado indicou que as práticas de
governança cooperativa mais empregadas para Diretriz Representatividade é as do nível
Iniciado com 41%, para Diretriz Estrutura de Alta Administração as do nível Institucionalizado
com 40% e para Diretriz Fiscalização as do nível Completo.
É possível afirmar que todas as participantes já adotam práticas nos cinco níveis de
maturidade em governança cooperativa, porém com percentuais abaixo da metade do que é
recomendado pelo Bacen, pois é por meio do aumento da representatividade de seu quadro de
cooperados entre os órgãos de alta cúpula, bem como dotadas de conselhos e diretorias com um
maior conhecimento sobre a importância da governança cooperativa e engajadas a colocar em
práticas seus conhecimentos, é que será possível adoção de medidas que ampliem a
possibilidade de redução de conflitos e maximizam a perenidade dessas organizações.
Outro ponto que merece consideração é quanto a Diretriz Representatividade, que
apresentou o menor percentual para média geral entre os pontos obtidos e o máximo de pontos
que cada diretriz permitia, o que pode demonstrar a existência de um grande conflito de
interesses em cooperativas de crédito pois não possuem interesse em preparar cooperados para
participarem da gestão pode indicar um receio de que novos concorrentes surjam, assim, não
observando princípios do cooperativismo.
Ficou comprovado que ainda há um longo caminho a ser percorrido pelas cooperativas
de crédito participante e um grande volume de ações que necessitam serem implementadas para
alcançar maiores níveis de maturidade em adesão às boas práticas de governança cooperativa.
Uma alternativa viável e a curto prazo é o treinamento e capacitação voltada ás boas práticas
de governança cooperativa, ou até mesmo o Banco Central do Brasil tornar todas suas
recomendações expressas por meio dos resultados do “Projeto Governança Cooperativa”
passem a ser exigidas.
Esta pesquisa se limitou a seu corpus representado pelas 7 cooperativas de crédito
singulares com sede no estado de Rondônia filiadas a cooperativa central Sicoob Norte, todas
classificadas como clássicas, o que se apresenta como uma limitação do estudo, não podendo
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assim esses resultados representarem todas as cooperativas de crédito singulares filiadas á
outros sistemas financeiros cooperativos existentes no estado.
Como sugestão para a realização de trabalhos futuros, recomenda-se replicar a
metodologia em cooperativas de crédito singulares de outros sistemas financeiros cooperativos
do estado de Rondônia ou até mesmo em outro estado da Região Norte do Brasil para ser
possível comparar os resultados e assim ser possível conhecer o nível de maturidade de
governança cooperativa na maioria dos estados da Amazônia Legal.
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APÊNDICE A - Questionário às cooperativas: Governança Corporativa
Diretriz Representatividade
1

2

Assunto
Existe Manual de Assembleia Geral (AG)
formalizado pela cooperativa ou sistema
cooperativo?
O Manual de Assembleia Geral é disponível a
todos os cooperados?

3

Qual o período médio de antecedência para
convocação das AG realizadas entre 2016 e
2018. MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

4

Entre 2016 e 2018, a maior parte das AGs
foram realizadas em:
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

5

Qual o percentual médio de participação nas
AGO/AGEs ocorridas entre 2016 e 2018, em
relação ao número total de associados ou
de delegados (caso exista delegação)
MARQUE APENAS UMA
OPÇÃO

6

7

8

9

Item a observar

Na sede da cooperativa
No site da cooperativa
É enviado ao cooperado previamente a AG
Mais de 30 dias
30 dias
de 11 a 29
dias 10
dias
Primeira convocação
Segunda Convocação
Terceira Convocação
Cooperativas sem delegados (participação em relação
ao total de associados) Acima de 30%
Entre 21% a 30%
11% a
20% 5%
e 10%
abaixo
de 5%

Cooperativas com delegados (participação em relação
ao total de delegados) Acima de 90%
De 71% a 90%
De 41%
a 70%
De 20%
a 40%
acima
de 20%
Publicação em Jornal
Quais as forma de divulgação do edital de
Edital afixado nas dependências da cooperativa e PAs
convocação de AGs praticadas entre 2016 e
Publicação em sítio da cooperativa
2018
Envio de email/carta convite pessoal a associados
Não existe qualquer ação
Eventos relacionados a AG: Festas, sorteios, almoço, churrasco,
coquetel
Discussão prévia em pré-assembleias ou reuniões prévias
Canais institucionais para inclusão de assuntos na Pauta.
P.ex.: caixa de sugestões, caixa eletrônica , email para contato
Caso existam, quais são as ações adotadas
Fornecimento de transporte
pela cooperativa para aumentar a participação Palestras prévias aos associados: cooperativismo, finanças,
dos associados nas AG?
responsabilidade e direitos dos associados, etc
Relatório com linguagem acessível é enviado com antecedência aos
associados e apresentado por membro da administração durante a
AG
Há manuais de práticas em AG vigentes com informações
detalhadas sobre matérias a ser discutida nas reuniões
Outros incentivos
Existe previsão em normas internas,
assegurando aos associados, antes da
convocação da AG, a possibilidade de propor
a inclusão de assuntos na pauta?
Parecer do CF
Demonstrativos Financeiros auditados do exercício anual anterior
Marque SIM, em documentos que são
Distribuição de sobras e destinação do Fates propostas pelo
disponibilizados aos associados, antes da
CA/Diretoria
realização de AGs, na sede da cooperativa ou Regulamento Eleitoral
no sítio da instituição
Currículos/Informações sobre eventuais candidatos a eleição de
membros estatutários Outros documentos
Não são disponilizados documentos antes da realização de AGs

Sim

Não
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10

É disponibilizado ao associado Relatório de
Administração/Gestão previamente às AGs?
Se SIM, marque quais as informações
disponíveis aos associados nesse relatório

11

De que forma os relatórios de
Administração/Gestão são disponibilizados

12

Com que antecedência da AG os associados
recebem os relatórios de
Administração/Gestão. MARQUE APENAS
UMA OPÇÃO

13

Para quais documentos/relatórios listados, o
estatuto, regimento ou manual interno
determinam sua apresentação durante AGs?

14

A cooperativa possui algum tipo de reunião
prévia à AG, em que se possibilite aos
associados - não participantes da
administração - um fórum de discussão dos
temas a serem deliberados. MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

15

A ata das AGs é divulgada aos associados? Se
SIM, como a ata das
AGs é divulgada aos associados. MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

16
17

18

Não existe ou não é disponibilizado relatório de
administração/gestão
Desempenho em relação às políticas e metas;
Evolução dos ativos; depósitos à vista e a praz; evolução da carteira
de crédito
Evolução de inadimplência na carteira de crédito
Volume de crédito transferido para prejuízo no último exercício
Representatividade do crédito dos 10 maiores devedores em relação
ao total da carteira de crédito
Evolução da distribuição de risco da carteira de crédito nos três
últimos exercícios
Concentração de captação: 10 maiores depositantes/total de
depósitos
Percentual de remuneração do CA e CF em relação ao total das
despesas administrativas Percentual da remuneração da diretoria
executiva em relação ao total das despesas administrativas
Percentual de gastos com viagens em relação ao total das
despesas administrativas Outras informações
Não existe relatório de administração/gestão
Na própria AG
Não são enviados aos associados mas ficam na sede da cooperativa
à disposição para eventual consulta
Enviados por carta ou e-mail junto com a convocação para
inclusão de assuntos na pauta da AG Ficam disponíveis física ou
eletrônicamente, antes da convocação para inclusão de assuntos na
pauta da AG, na página da internet com acesso por meio de senha
São enviados por carta ou e-mail junto com a convocação para AG
Ficam disponíveis , antes convocação da AG, no sítio da internet
com acesso por meio de senha Outras informações
Não é disponibilizado relatório de
administração/gestão mais de 30 dias
antes da AG
30 dias antes da
AG de 11 a 29
dias antes da AG
10 dias antes da
AG
São disponibilizados apenas na AG e/ou ficam disponíveis na sede
da cooperativa
Relatório de administração/gestão
Parecer do CF
Balanço e balancete
Demonstrativo de resultado
Distribuição de sobras e destinação do Fates
Relatório da Auditoria
Outros
Sim, reunião institucional, conforme determinação do estatuto ou
regimento interno, para eleição dos delegados/representantes dos
associados e discussão prévia dos assuntos a serem tratados nas
AGs
Sim, reunião institucional, conforme determinação do estatuto ou
regimento interno, para discussão prévia dos assuntos a serem
tratados na AGs
Sim, reunião institucional, conforme determinação do estatuto ou
regimento interno, para eleição dos delegados/representantes dos
associados nas AGs
Não existe outra reunião institucional além das Ags
Sim. Outras formas de reunião
Não há divulgação
Enviada por e-mail ao conjuto dos associados, sem necessidade de
requisição do associado
Disponibilizada no sitio da cooperativa com acesso por meio de
senha pessoal
Fica à disposição na sede da cooperativa
Quando solicitado, é enviado aos associados pelo email ou via postal Outra forma de divulgação

A cooperativa possui regulamento eleitoral
aprovado e vigente?
A cooperativa possui previsão de comitê
eleitoral em algum normativo interno
A eleição/escolha do comitê eleitoral é
realizada por: (MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO)

Não possui comitê eleitoral
Conselho Fiscal (CF)
Conselho de Administração (CA) / Diretoria
Diretoria Executiva composta por membros não conselheiros,
subordinada ao CA
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AG

19

20

21

22

Em quais tipos de deliberação ocorre voto
secreto nas AGs?

Existe, em alguma regulamentação interna,
dispositivo contendo a descrição dos
requisitos necessários e do processo para
candidatura ao CA/Diretoria/CF? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO
Caso Exista, dispositivo contendo a
descrição dos requisitos necessários e do
processo para candidatura ao
CA/Diretoria/CF, ele é divulgado aos
cooperados?
Houve inscrição de mais uma chapa em
eleição de CA/Diretoria nas últimas duas
eleições? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

23

Houve inscrição de mais uma chapa em
eleição de CF nas últimas duas eleições.
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

24

Na última eleição ocorrida para CA e CF
foram disponibilizadas informações dos
candidatos aos associados. Se SIM, por que
meio

25

A cooperativa ou sistema a que pertence
dispõe de programa institucional de
formação e capacitação do quadro de
associados não-colaboradores ou nãodirigentes

26

Nunca há deliberação por voto secreto
Alteração de estatuto
Remuneração do CA, CF e Diretoria Executiva
Fusão, incorporação, liquidação de cooperativa
Eleição do CA/Diretoria e CF
Outros
Não
Sim, em manual de AG
Sim, em Regulamento Eleitoral
Sim, em outro normativo

Não
Sim, em uma oportunidade
Sim, em duas oportunidades
Não
Sim, em uma oportunidade
Sim, em duas oportunidades
Sim, já que a eleição para conselheiros fiscais é por candidato
individual
Não foram disponibilizadas informações sobre candidatos
Não há mecanismo de divulgação de informações sobre os
candidatos, aos associados, mas as
informações estavam disponíveis na administração antes das
eleições
São divulgadas informações sobre os candidatos, por meio
eletrônico (sítio ou email)
São divulgadas informações sobre os candidatos em impressos
Não há programa de capacitação de associados
Sim, é institucional, consta de normativo interno da singular
Sim, é institucional, consta de normativo interno da cooperativa
central
Sim, é institucional, consta de normativo da confederação de
cooperativas
Sim, mas não é institucional, oferecido por meio de ações do
SESCOOP
Sim, mas não é institucional, oferecido quando a administração da
singular julgar conveniente

A cooperativa possui institucionalmente
algum programa de formação de futuros
dirigentes e lideranças?

Diretriz Estrutura de Alta Administração
Assunto

27

A estrutura administrativa da cooperativa é
composta por:
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

28

A cooperativa possui código de conduta/ética
vigentes?
Se a cooperativa possui código de
conduta/ética vigentes, é obtida ciência
individualizada por cada membro do CA,
Direx e CF?

29

30

31

Qual o prazo de mandato do CA? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO
A maioria dos componentes do CA está
participando de que mandato? (consecutivo
ou não). MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

Item a observar
CA e Diretoria Executiva (DIREX), sem qualquer repetição etre tais
órgãos
CA e DIREX segregados parcialmente
CA e DIREX (DIREX composta por membros participantes do CA)
Apenas CA ou Diretoria
Apenas DIREX

1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
1º mandato
2º mandato
3º mandato

Sim

Não
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Mais de 3º mandato

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Existe avaliação periódica dos membros do
CA? (autoavaliação, avaliação dos pares, ou
avaliação por terceiros) MARQUE APENAS
UMA OPÇÃO
Existe Planejamento Estratégico homologado
pelo CA, em vigência

Não existe avaliação periódica
Anual
Semestral
Outra periodicidade inferior a semestral

Não existe Planejamento Estratégico
Conselho de Administração / Diretoria
Diretoria Executiva
Outro órgão
Não estabeleceu agenda formal de atividades para 2016
No final de 2016 / inicio de 2018, o CA
deliberou e registrou uma agenda mínima de Registrou em Ata/outro documento apenas o cronograma de reuniões
Registrou em Ata/outro documento sobre agenda que inclui
trabalho que planeja realizar no exercício
anual, contendo por exemplo um cronograma cronograma de reuniões e temas principais a serem
trabalhados/estudados
previsto de reuniões e os temas a serem
abordados. MARQUE APENAS UMA OPÇÃO Registrou em Ata/documento interno sobre outro aspecto de agenda
Não há suplentes
Caso existam, com que frequencia os
Participam um ou mais suplentes por reunião como ouvinte
conselheiros suplentes participam das
Eventualmente são convidados como ouvinte
reuniões do CA? MARQUE APENAS UMA
Somente em substituição
OPÇÃO
O Planejamento Estratégico, caso exista, foi
formulado por:
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

Estão definidas no estatuto e no regimento interno
Estão definidas apenas no estatuto
Estão definidas apenas no regimento interno
Não estão definidas em estatuto e regimento interno
Não existe política de sucessão formalizada
Existe política de sucessão de dirigentes
Existe, aprovada pela cooperativa singular
registrada em documento formalizado na
Existe, aprovada pela cooperativa central
cooperativa? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO Existe, aprovada por confederação/sistema cooperativo
Entre 2016 e 2018: algum associado não
componente da administração participou de
programa de formação de potenciais
conselheiros de administração/diretores,
independentemente da candidatura?
Não há um programa de treinamento institucional para potenciais
conselheiros
Em alguma regulamentação da cooperativa
Estatuto e/ou Regulamento Interno
ou sistema cooperativo está previsto o
Programa interno de treinamento aprovado pela AG
treinamento regular para os potenciais
Programa interno de treinamento aprovado pelo CA
conselheiros de administração/diretores?
Programa interno de treinamento aprovado pela DIREX
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO
Programa gerido por cooperativa central ou confederação - voltado
a não administradores Outro
Não há critérios estabelecidos
Existe algum critério formalizado para que
Sim, os critérios estão definidos no estatuto e/ou regimento interno da
os diferentes segmentos (regiões,
cooperativa
categorias profissionais etc) que compõe o
quadro social tenham representatividade no Há critérios de representatividade que constam em algum
documento/normativo interno da cooperativa
CA? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO
Há critérios de representatividade, mas não constam de nenhum
documento da cooperativa
O CA não é remunerado
A cooperativa possui critério formalizado para Sim, os critérios estão definidos em normativo interno da cooperativa
remuneração do
Sim, os critérios estão definidos na AGO
CA? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO
Não há critérios estabelecidos em documento interno, mas os CA são
remunerados
Valor fixo e/ou variável conforme critérios adotados pela
Confederação e/ou cooperativa central Remuneração fixa, definida na
singular
Qual o critério para remuneração dos
Variável em relação à geração de sobras, definido na singular
membros do CA? MARQUE
Variável em relação a outras métricas de desempenho, definida na
singular
APENAS UMA OPÇÃO
Não há critérios estabelecido, mas são remunerados
O CA não é remunerado
Outro critério
Não há qualquer exigência, basta ser associado
Capacitação técnica comprovada - curso superior em área financeira
ou afim e/ou treinamento na área de direito, economia, administração,
Quais são as condições básicas (pré-requisitos)
governança, finanças, etc
para o exercício do cargo no CA, além das
Sem restrições cadastrais e/ou inadimplência no mercado financeiro
previstas na regulamentação?
e/ou na cooperativa
Não ter negócios com a cooperativa, além do uso normal dos produtos
financeiros oferecidos pela cooperativa a associados
As atribuições do CA estão definidas no
estatuto e/ou regimento interno?
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Boa reputação na comunidade local
Possuir experiência comprovada no
mercado financeiro Outras exigências

45

46

47

48

49

50

51

52

Qual a periodicidade efetiva de reuniões do
Conselho de Administração (CA) no exercício
de 2018. MARQUE APENAS UMA
OPÇÃO

Quinzenal
Mensal
Bimestral
Outra superior a bimestral

Não existem relatórios especifícos ao CA
Demonstrações Contábeis - balanço, balancete, demonstrativo de
despesas e receitas Relatórios de Auditoria
Relatórios de Controle Interno e conformidade
Relatório sobre acompanhamento das irregularidades apontadas pelo
CF e auditoria
Quais são os principais documentos/relatórios Histórico de evolução da carteira de crédito
utilizados pelo CA para acompanhamento da Histórico de evolução da inadimplência e provisão
Gestão executiva/operacional da entidade?
Acompanhamento de indicadores: limites operacionais estabelecidos
Marque sim para os documentos
pelo Bacen
disponibilizados durante as reuniões de 2016 a Representatividade dos 20 maiores devedores em relação ao total da
2018
carteira de crédito
Matriz de migração de risco na carteira de crédito
Histórico da evolução dos depósitos à vista e a prazo
Representatividade dos 10 maiores depositantes em relação ao total
de depósitos
Dados sobre Planejamento Estratégico:
projetado x realizado Outros
Não existem comitês
Existe comitê de Riscos
Existem comitê de assessoramento ao CA?
Existe comitê de Investimentos
Existe comitê de Auditoria
Existem outros comitês
Os cargos de Direx x CA são pré-definidos no processo de eleição em
AG
Após eleitos os membros do CA, escolhem os diretores executivos
entre si
OS diretores são contratados, mas não pertencem ao CA
Como é escolhida a Diretoria Executiva
OS diretores são contratados e mais de um membro pertence ao CA
(DIREX)? MARQUE APENAS
Não há distinção de DIREX, a cooperativa é administrada por
UMA OPÇÃO
todos os membros do CA Os diretores são contratados e
apenas um é membro do CA
Não estabeleceu agenda formal de atividades para 2016
No final de 2016 / inicio de 2018, a DIREX
deliberou e registrou uma agenda mínima de Registrou em Ata/outro documento apenas o cronograma de reuniões
Registrou em Ata/outro documento sobre agenda que inclui
trabalho que planeja realizar no exercício
anual, contendo por exemplo um cronograma cronograma de reuniões e temas principais a serem
trabalhados/estudados
previsto de reuniões e os temas a serem
abordados? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO Registrou em Ata/documento interno sobre outro aspecto de agenda
Turno integral (aproximadamente 40h semanais)
Quantas horas são dedicadas à cooperativa
Aproximadamente 20h semanais
pelos membros da
Entre 5 e 10h
DIREX? MARQUE APENAS UMA
semanais Menos de
OPÇÃO
5h semanais
Não há qualquer exigência, basta ser associado
Capacitação técnica comprovada - curso superior em área financeira
ou afim e/ou treinamento na área de direito, economia, administração,
Quais são as condições básicas (pré-requisitos) governança, finanças, etc
para o exercício do cargo no DIREX, além das Sem restrições cadastrais e/ou inadimplência no mercado financeiro
previstas na regulamentação? Marque
e/ou na cooperativa
SIM naquelas que existe previsão em
Não ter negócios com a cooperativa, além do uso normal dos produtos
normatização interna
financeiros oferecidos pela cooperativa a associados
Boa reputação na comunidade local
Possuir experiência comprovada no
mercado financeiro Outras exigências
Valor fixo é determinado pelo CA
Valor fixo é definido em AG
Valor fixo e/ou variável conforme critérios adotados pela
Qual o critério para remuneração dos
Confederação e/ou cooperativa central
membros da diretoria executiva? MARQUE
Variável em relação às sobras, definido por CA ou AG
APENAS UMA OPÇÃO
Variável em relação a outras métricas de desempenho,
definida por CA ou AG A diretoria não é remunerada
Outro critério
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53

54

55

56

57

A DIREX elabora de forma rotineira algum
tipo de relatório especifico direcionado aos
associados
A DIREX elabora de forma rotineira algum
tipo de relatório especifico direcionado ao
Conselho Fiscal
Existe regulamentação interna à singular,
central ou sistema cooperativo a que pertence
sobre "Divulgação de transações com
Partes Relacionadas"? MARQUE APENAS
UMA OPÇÃO
Existe regulamentação interna à singular,
central ou sistema cooperativo a que
pertence sobre "resolução de conflitos de
interesses em órgãos estatutários"?
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

Não
Sim, regulamentação da cooperativa singular
Sim, regulamentação da cooperativa central ou da confederação /
sistema cooperativo

Observando o exercício de 2018: houve
envio/disponibilização de relatórios ou
informações, em caráter periódico, aos
associados?

Existe rotina de remessa de relatórios/informes eletrônicos (email
cadastrado)
Existe processo de atualizaçaõ periódica de informações no site da
instituição
Existe rotina de remessa de informações por via postal
As informações ao associado ficam disponíveis na sede
da cooperativa ou PA Há outro procedimento
Não há procedimento/rotina de disponibilização de ifnormação ao
associado

Não
Sim, regulamentação da cooperativa singular
Sim, regulamentação da cooperativa central ou da confederação /
sistema cooperativo

Diretriz Fiscalização
Assunto
58

59

60

61

Qual a periodicidade efetiva de reuniões do
Conselho Fiscal (CF) no exercício de 2018?
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO
Em 2018: de forma rotineira, foi observada
qual antecedência em relação à reunião
ordinária, na remessa de
relatórios/documentos para análise dos
membros do CF? MARQUE APENAS UMA
OPÇÃO
A maioria dos componentes titulares e
suplentes do CF está participando de que
mandato? (consecutivo ou não). MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

Quais são os principais documentos/relatórios
analisados pelo CF antes ou durante suas
reuniões ordinárias?

Item a observar
Quinzenal
Mensal
Bimestral
Outra superior a bimestral
Mais de um mês
Entre 16 e 30 dias
Entre 6 e 15 dias
De 1 a 5 dias
No dia da reunião
1º mandato
2º mandato
3º mandato
Mais de três mandatos
Dados sobre Planejamento Estratégico: projetado x realizado
Relatório de auditoria interna e externa
Análise de contratos terceirizados
Balanço e balancete
Fluxo de Caixa/Tesouraria
Relatório de acompanhamento de pendências e irregularidades
Demonstrativo de receitas e despesas mensais
Evolução dos ativos; depósitos à vista e a praz; evolução da
carteira de crédito Evolução de inadimplência na carteira de
crédito
Evolução de provisão
Histórico de crédito transferido para prejuízo
Histórico da recuperação dos créditos
Relatório sobre cobrança dos créditos inadimplentes
Percentual do crédito dos 10 maiores devedores em relação ao total
de crédito
Percentual do crédito do maior devedor em relação ao total do
crédito e o risco desse devedor
Evolução dos créditos: "Adiantamentos a depositantes"
Evolução da distribuição de risco da carteira de crédito nos três
últimos exercícios
Concentração de captação: 10 maiores depositantes/total de
depósitos
Relatório sobre gerenciamento de risco - liquidez, mercado,
operacional, crédito, etc Outros:

Sim

Não
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Não estabeleceu agenda formal de atividades para 2016
Registrou em Ata/outro documento apenas o cronograma de
reuniões
Registrou em Ata/outro documento sobre agenda que inclui
cronograma de reuniões e temas principais a serem
trabalhados/estudados
Registrou em Ata/documento interno sobre outro aspecto de agenda
O CF não é remunerado
Sim, os critérios estão definidos em normativo interno da
A cooperativa possui critério formalizado para
cooperativa
remuneração do
Sim, os critérios são definidos na AGO
CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO
Não há critérios estabelecidos em documento interno, mas os CF
são remunerados
Valor fixo e/ou variável conforme critérios adotados pela
Confederação e/ou cooperativa central
Remuneração fixa, definida na singular
Qual o critérios para remuneração dos
Variável em relação à geração de sobras, definido na singular
membros do CF? MARQUE
Variável em relação a outras métricas de desempenho, definida na
singular
APENAS UMA OPÇÃO
Não há critério estabelecido, mas são remunerados
O CF não é remunerado
Outro critério
Não há qualquer exigência, basta ser associado
Capacitação técnica comprovada - curso superior em área financeira
ou afim e/ou treinamento na área de direito, economia,
administração, governança, finanças, etc
Quais são as condições básicas (préSem restrições cadastrais e/ou inadimplência no mercado
requisitos) para o exercício do cargo no CF,
financeiro e/ou na cooperativa Não ter negócios com a
além das previstas na regulamentação?
cooperativa, além do uso normal dos produtos financeiros
oferecidos pela cooperativa a associados
Boa reputação na comunidade local
Possuir experiência comprovada no
mercado financeiro Outras exigências
Entre 2016 e 2018: Algum associado não
participante da administração participou de
programa de formação de potenciais
conselheiros fiscais?
Não há um programa de treinamento institucional para potenciais
conselheiros fiscais
Estatuto e/ou Regulamento Interno
Em algum documento está previsto o
Regulamento/Regimento do CF
treinamento regular para os potencias
Programa interno de treinamento aprovado pela AG
conselheiros fiscais? MARQUE APENAS UMA
Programa interno de treinamento aprovado pelo CA
OPÇÃO
Programa interno de treinamento aprovado pela DIREX
Programa gerido por cooperativa central ou confederação - voltado
a não administradores Outro
O CF possui Regulamento/Regimento
Interno?
Existe algum critério - formalizado institucional para que os diferentes
segmentos (regiões, categorias profissionais,
etc) que compõe o quadro social tenham
representatividade no CF?
Não há critério institucional estabelecido
Estatuto e/ou Regulamento Interno
Regulamento/Regimento do CF
Em documento aprovado pelo CA
Onde estão previstos esse critérios?
Em documento aprovado pela DIREX
Em outro documento
Há critérios de representatividade, mas não constam de nenhum
documento da cooperativa
Apenas em caso de necessidade de substituição
Com que frequência os conselheiros
Em todas as reuniões, apenas como ouvinte. Não
suplentes participaram das reuniões do CF
podendo deliberar Em algumas por meio de
durante 2018? MARQUE APENAS UMA
rodizio
OPÇÃO
No final de 2018 / início de 2019, o CF
estabeleceu uma agenda mínima de trabalho
que planeja realizar no exercício anual,
contendo por exemplo uma cronograma
previsto de reuniões e os temas a serem
abordados? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

O CF se reúne regularmente com a auditoria
interna? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO
Com que frequência a auditoria interna
participa da reunião do
CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

Existe rotina de reuniões, mas não existe registro formal
Existe rotina de reuniões e registro em atas
Não existe tal rotina
Quando são convidados para prestar algum esclarecimento
Sempre que concluem algum trabalho
Nunca participam
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74

75

O CF se reúne regularmente com a auditoria
externa? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO
Com que frequência a auditoria externa
participa da reunião do
CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

Existe rotina de reuniões, mas não existe registro formal
Existe rotina de reuniões e registro em atas
Não existe tal rotina
Quando são convidados para prestar algum esclarecimento
Sempre que concluem algum trabalho
Nunca participam

APÊNDICE B - Questionário contendo os níveis de maturidade por questão e a
pontuação
Diretriz Representatividade
nº
1

Questão
Existe Manual de Assembleia Geral (AG) formalizado pela
cooperativa ou sistema cooperativo?

2

O Manual de Assembleia Geral é disponível a todos os cooperados?

3

Qual o período médio de antecedência para convocação das AG
realizadas entre 2016 e 2018. MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

4

5

Entre 2016 e 2018, a maior parte das AGs foram realizadas em:
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

Qual o percentual médio de participação nas AGO/AGEs ocorridas
entre 2016 e 2018, em relação ao número total de associados ou
de delegados (caso exista delegação) MARQUE APENAS UMA
OPÇÃO

6

Quais as forma de divulgação do edital de convocação de AGs
praticadas entre 2016 e 2018

7

Caso existam, quais são as ações adotadas pela cooperativa para
aumentar a participação dos associados nas AG?

Nivel de Maturidade
Sim
Não
1
2
3
4

0

Pontos por
resposta
1
2
3
4

5
3
2
1
5
3
1

5
3
2
1
5
3
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1
2
2
5
0
0
3
4
2
4
5
5
0

5
4
3
2
1
1
2
2
5
0
0
3
4
2
4
5
5
0

Pontos máximo
1

4

5

5

5

5

5
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8

9

10

11

Existe previsão em normas internas, assegurando aos associados, antes
da convocação da AG, a possibilidade de propor a inclusão de assuntos
na pauta?

Marque SIM, em documentos que são disponibilizados aos associados,
antes da realização de AGs,na sede da cooperativa ou no sítio da
instituição

É disponibilizado ao associado Relatório de Administração/Gestão
previamente às AGs? Se SIM, marque quais as informações
disponíveis aos associados nesse relatório

De que forma os relatórios de Administração/Gestão são
disponibilizados

4
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
5
3
5
4
0

Com que antecedência da AG os associados recebem os relatórios de
Administração/Gestão. MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
5
4
3
2
1

13

Para quais documentos/relatórios listados, o estatuto, regimento ou
manual interno determinam sua apresentação durante AGs?

1
1
1
1
1
1
0

14

A cooperativa possui algum tipo de reunião prévia à AG, em que se
possibilite aos associados - não participantes da administração - um
fórum de discussão dos temas a serem deliberados. MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

15

A ata das AGs é divulgada aos associados? Se SIM, como a ata das
AGs é divulgada aos associados. MARQUE APENAS UMA
OPÇÃO

16

A cooperativa possui regulamento eleitoral aprovado e vigente?

12

1

4

se 1, 2 =
2 se 3
=3 se 4
= 4 se 5
=5

5

se 1, 2 =
1 se 3,
4= 2 se
5, 6=3
se 7, 8, = 4
se mais 9 = 5

5

0
1
1
5
3
5
4
0

5

5

se 5 ou 6 =
5 se 4 = 4
se 3=3
se 2 =2
se 1 = 1

5
5
3
0
1
0
5
4
2
3
1
3

4 ou 1

5

5

5

0

3
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17

A cooperativa possui previsão de comitê eleitoral em algum normativo
interno

18

A eleição/escolha do comitê eleitoral é realizada por: (MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO)

3
0
3
2
2
5

Em quais tipos de deliberação ocorre voto secreto nas AGs?

20

Existe, em alguma regulamentação interna, dispositivo contendo a
descrição dos requisitos necessários e do processo para candidatura
ao CA/Diretoria/CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

21

Caso Exista, dispositivo contendo a descrição dos requisitos
necessários e do processo para candidatura ao CA/Diretoria/CF, ele
é divulgado aos cooperados?

5

22

Houve inscrição de mais uma chapa em eleição de CA/Diretoria nas
últimas duas eleições? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

1
4
5

23

Houve inscrição de mais uma chapa em eleição de CF nas últimas duas
eleições. MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

24

Na última eleição ocorrida para CA e CF foram disponibilizadas
informações dos candidatos aos associados. Se SIM, por que meio

25

A cooperativa ou sistema a que pertence dispõe de programa
institucional de formação e capacitação do quadro de associados
não-colaboradores ou não-dirigentes

26

A cooperativa possui institucionalmente algum programa de formação
de futuros dirigentes e lideranças?

5

0
1
1
1
1
0
0
5
4
3

19

3

0

se 1 = 2
se 2 =3
se 3 = 4
se 4 = 5

5

5

0

5

5

1
3
4
5
0
1
3
3

5

3

0
5
4
3
2
0

5

5

5

0

Pontuação Máxima
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Diretriz Estrutura de Alta Administração
Nivel de Maturidade
nº

Questão

Sim

Não

Pontos por
resposta

Pontos
máximo

5
3
2
1
1

5

27

A estrutura administrativa da cooperativa é composta por:
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

5
3
2
1
1

28

A cooperativa possui código de conduta/ética vigentes?

2

0

2

2

29

Se a cooperativa possui código de conduta/ética vigentes, é obtida
ciência individualizada por cada membro do CA, Direx e CF?

3

0

3

3

Qual o prazo de mandato do CA? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
0
3
3

0
0
3
3

3

30
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31

A maioria dos componentes do CA está participando de que
mandato? (consecutivo ou não). MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

4
4
2
0

4
4
2
0

4

32

Existe avaliação periódica dos membros do CA? (autoavaliação,
avaliação dos pares, ou avaliação por terceiros) MARQUE APENAS
UMA OPÇÃO

0
2
3
3

0
2
3
3

3

3

3

5

33

Existe Planejamento Estratégico homologado pelo CA, em vigência

3

0

O Planejamento Estratégico, caso exista, foi formulado por:
MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
5
3
2

0
5
3
2

No final de 2018 / inicio de 2019, o CA deliberou e registrou uma
agenda mínima de trabalho que planeja realizar no exercício anual,
contendo por exemplo um cronograma previsto de reuniões e os
temas a serem abordados. MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
2
5
3

0
2
5
3

36

Caso existam, com que frequência os conselheiros suplentes
participam das reuniões do CA? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
3
3
2

0
3
3
2

3

37

As atribuições do CA estão definidas no estatuto e/ou regimento
interno?

5
3
3
1

5
3
3
1

5

38

Existe política de sucessão de dirigentes registrada em documento
formalizado na cooperativa? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
5
3
3

0
5
3
3

5

39

Entre 2016 e 2018: algum associado não componente da
administração participou de programa de formação de potenciais
conselheiros de administração/diretores, independentemente da
candidatura?

5

5

5

40

Em alguma regulamentação da cooperativa ou sistema
cooperativo está previsto o treinamento regular para os
potenciais conselheiros de administração/diretores? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

0
5
4
3
2
2
0

0
5
4
3
2
2
0

5

41

Existe algum critério formalizado para que os diferentes
segmentos (regiões, categorias profissionais etc) que compõe o
quadro social tenham representatividade no CA? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

0
5
3
0

0
5
3
0

42

A cooperativa possui critério formalizado para remuneração do
CA? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
5
3
1

0
5
3
1

43

Qual o critério para remuneração dos membros do CA? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

3
3
0
5
2
0
1

3
3
0
5
2
0
1

34

35

0

5

5

5

5
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1
5
2
3
2
4
0

1
5
2
3
2
4
0

44

Quais são as condições básicas (pré-requisitos) para o exercício do
cargo no CA, além das previstas na regulamentação?

45

Qual a periodicidade efetiva de reuniões do Conselho de
Administração (CA) no exercício de 2018. MARQUE APENAS
UMA
OPÇÃO

5
3
1
0

5
3
1
0

5

Quais são os principais documentos/relatórios utilizados pelo CA para
acompanhamento da Gestão executiva/operacional da entidade?
Marque sim para os documentos disponibilizados durante as reuniões
de 2016 a 2018

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

se 1, 2 = 1
se 3, 4= 2
se 5, 6, 7 =3
se 8, 9 = 4 se
mais 10 = 5

5

Existem comitê de assessoramento ao CA?

1
1
1
1
1

Se existe
se 1= 3
se 2= 4
se + 3 =
5

5

48

Como é escolhida a Diretoria Executiva (DIREX)? MARQUE APENAS
UMA OPÇÃO

2
1
5
3
0
4

2
1
5
3
0
4

5

49

No final de 2018/ início de 2019, a DIREX deliberou e registrou uma
agenda mínima de trabalho que planeja realizar no exercício anual,
contendo por exemplo um cronograma previsto de reuniões e os
temas a serem abordados? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

1
2
5
3

1
2
5
3

50

Quantas horas são dedicadas à cooperativa pelos membros da
DIREX? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

5
3
2
1

5
3
2
1

1
5
2
3
2
4
0

1
5
2
3
2
4
0

3
3
3
0
5
0
0

3
3
3
0
5
0
0

46

47

51

52

Quais são as condições básicas (pré-requisitos) para o exercício do
cargo no DIREX, além das previstas na regulamentação? Marque
SIM naquelas que existe previsão em normatização interna

Qual o critério para remuneração dos membros da diretoria
executiva? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

5

5

5

5

5
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53

A DIREX elabora de forma rotineira algum tipo de relatório
especifico direcionado aos associados

5

1

5 ou 1

5

54

A DIREX elabora de forma rotineira algum tipo de relatório
especifico direcionado ao Conselho Fiscal

5

1

5 ou 1

5

55

Existe regulamentação interna à singular, central ou sistema
cooperativo a que pertence sobre "Divulgação de transações com
Partes Relacionadas"? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

1
5
3

1
5
3

5

56

Existe regulamentação interna à singular, central ou sistema
cooperativo a que pertence sobre "resolução de conflitos de
interesses em órgãos estatutários"? MARQUE APENAS UMA
OPÇÃO

1
5
3

1
5
3

5

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

57

Observando o exercício de 2015: houve envio/disponibilização de
relatórios ou informações, em caráter periódico, aos associados?

5

Pontuação Máxima
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Diretriz Fiscalização
Nivel de Maturidade
nº

Questão

Sim

Não

Pontos por
resposta

Pontos
máximo

58

Qual a periodicidade efetiva de reuniões do Conselho Fiscal (CF) no
exercício de 2018? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

5
3
1
0

59

Em 2018: de forma rotineira, foi observada qual antecedência em
relação à reunião ordinária, na remessa de relatórios/documentos para
análise dos membros do CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5

60

A maioria dos componentes titulares e suplentes do CF está
participando de que mandato? (consecutivo ou não). MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

4
4
2
0

4
4
2
0

4

Quais são os principais documentos/relatórios analisados pelo CF antes
ou durante suas reuniões ordinárias?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

se 1, 2, 3 = 1
se 4, 5, 6= 2
se 7, 8 , 9 =3
se 10, 11, 12 = 4
se mais 13 = 5

5

61

5
3
1
0

5
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0
2
5
3

0
2
5
3

62

No final de 2018 / inicio de 2019, o CF estabeleceu uma agenda mínima
de trabalho que planeja realizar no exercício anual, contendo por
exemplo uma cronograma previsto de reuniões e os temas a serem
abordados? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

63

A cooperativa possui critério formalizado para remuneração do
CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
5
3
1

0
5
3
1

5

Qual o critérios para remuneração dos membros do CF? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

3
3
0
5
2
0
1

3
3
0
5
2
0
1

5

1
5
2
3
2
4
0

1
5
2
3
2
4
0

64

65

Quais são as condições básicas (pré-requisitos) para o exercício do cargo
no CF, além das previstas na regulamentação?

66

Entre 2016 e 2018: Algum associado não participante da administração
participou de programa de formação de potenciais conselheiros fiscais?

5

67

Em algum documento está previsto o treinamento regular para os
potencias conselheiros fiscais? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

0
5
4
4
3
2
2
0

68

O CF possui Regulamento/Regimento Interno?

5

69

Existe algum critério - formalizado - institucional para que os diferentes
segmentos (regiões, categorias profissionais, etc) que compõe o quadro
social tenham representatividade no CF?

3

70

5

5 ou 1

5

0
5
4
4
3
2
2
0

5

1

5 ou 1

5

1

3 ou 1

3

Onde estão previstos esses critérios?

1
5
4
3
2
1
0

1
5
4
3
2
1
0

5

71

Com que frequência os conselheiros suplentes participaram das
reuniões do CF durante 2018? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

2
5
3

2
5
3

5

72

O CF se reúne regularmente com a auditoria interna? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

3
5
1

3
5
1

5

73

Com que frequência a auditoria interna participa da reunião do
CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

3
4
1

3
4
1

4

74

O CF se reúne regularmente com a auditoria externa? MARQUE
APENAS UMA OPÇÃO

3
5
1

3
5
1

5

75

Com que frequência a auditoria externa participa da reunião do
CF? MARQUE APENAS UMA OPÇÃO

3
4
1

3
4
1

4

Pontuação Máxima

1

5
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APÊNDICE C – Níveis de Maturidade atribuídos para cada questão
Diretriz Representatividade
Nível de Maturidade
Questões
1

1

2

3

4

5

2

3

4

2

3

5

3

5

1

2
3

1

4

1

5

1

2

6

1

2

7

2

3

4

5
5

3

4

5

8

1

4

9

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

11

1

3

4

5

12

1

2

3

4

5

13

1

2

3

4

5

14

1

15

1

3
2

3

16

3

17

3

18
19

1

5
4

2

3

2

3

4

5

3

4

5

20

5

21

5

22

1

23

1

3

24

1

3

25

2

3

4

5

4

5

4

5

26
Total

5

5
17

13

20

Diretriz Estrutura de Alta Administração

15

20
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Nível de Maturidade
Questões
27

1

2

3

1

2

3

28

4

5
5

2

29

3

30

3

31

2

32

2

33

4
3
3

34

2

3

5

35

2

3

5

36

2

3

37

1

38

3

5

3

5

39

5

40

2

41

3

4

5

3

5

3

5
5

42

1

43

1

2

3

44

1

2

3

45

1

46

1

2

3

4

5

47

1

2

3

4

5

48

1

2

3

4

5

49

1

2

3

5

50

1

2

3

5

51

1

2

3

4

3

52

5
5

4

3

5
5

53

1

5

54

1

5

55

1

3

5

56

1

3

5

57

1

2

3

4

5

Total

17

17

26

8

24
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Nível de Maturidade
Questões

1

58

1

59

1

60
61

2

3
3

2

3

2
1

62

3

5

3

5
5

2

3

65

1

2

3

66

1

70

1

71

4

4

5

5
5

2

1

5

2

1

69

4

3

64

1

5

2

1

68

5

4

63

67

4

3

4

5
5

3
2

3

4

2

3

5
5

72

1

3

73

1

3

74

1

3

75

1

3

4

Total

14

15

8

9

5

4
5

14

