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Prefácio

Os estudos e as pesquisas na área de governança corporativa de instituições fi nanceiras vêm se desenvolvendo 

profi cuamente em período recente, inclusive como fator determinante para a evolução dos processos de gestão 

de riscos dessas instituições. A atuação cada vez mais efi caz das estruturas de governo, tais como o Conselho 

de Administração – organismo estratégico da governança corporativa – promove o bom funcionamento e a 

perenidade das organizações, especialmente em mercados progressivamente mais competitivos e desenvolvidos, 

como o setor fi nanceiro.

A aplicação de preceitos consagrados das teorias de governança corporativa ao segmento cooperativista de 

crédito no Brasil consolida-se por meio dos resultados alcançados no âmbito do Projeto Estratégico do Banco 

Central do Brasil (BCB) – “Governança Cooperativa: diretrizes e mecanismos para o fortalecimento da governança 

em cooperativas de crédito”, desenvolvido entre 2006 e 2009, que estão refl etidos no capítulo IV da Resolução 

nº 3.859, de 27 de maio de 2010. Esses avanços vêm trazendo ganhos observáveis para o cooperativismo e, 

consequentemente, para o Sistema Financeiro Nacional (SFN), proporcionados pelo aumento da efi ciência, maior 

e melhor distribuição dos recursos fi nanceiros no sistema e, ainda, pela inclusão fi nanceira e educação cooperativa 

dos associados.

A presente pesquisa, em continuação aos trabalhos apresentados pelo “Projeto Governança”, renova o impulso aos 

debates, fomenta o desenvolvimento de novos estudos e amplia e atualiza a visão sobre o tema para o segmento, 

as entidades de classe e, inclusive, para esta autarquia. Cabe destacar que o momento presente é virtuoso para 

o desenvolvimento e o crescimento das cooperativas, após ações essenciais terem sido desenvolvidas pelo BCB 

em parceria com o segmento, tais como o processo de organização e saneamento do setor e a constituição do 

Fundo Garantidor do Cooperativismo (FGCoop). 

Nesse contexto, a divulgação dos presentes resultados se oferece como mais um insumo relevante no processo de 

consolidação da governança corporativa para as instituições cooperativas. Os investimentos do BCB na realização 

da pesquisa se mostraram acertados e profícuos, visto que os resultados oferecidos à sociedade possibilitam a 

realização de aprimorados estudos e avaliações, que poderão ser desenvolvidos em parceria com as entidades 

de classe, os sistemas cooperativos e a Academia.

Os avanços verifi cados e a perspectiva de evolução adicional em áreas como o funcionamento das assembleias 

e a participação dos associados nas deliberações, educação fi nanceira e cooperativa, sustentabilidade das 

organizações, funcionamento de órgãos de administração, prestação de contas e transparência devem constituir 

sólido suporte às instituições envolvidas, do presente ao futuro.

Por fi m, ressalto que a maior participação das cooperativas na economia brasileira – movimento que vem 

ocorrendo e se intensifi cando nos últimos anos no âmbito do SFN – deve constituir ativo importante e valioso 

para a consecução do objetivo maior, qual seja, o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Bons estudos!

Anthero de Moraes Meirelles

Diretor de Fiscalização
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1 Introdução

1.1 O Projeto Governança Cooperativa (2009)

O tema governança corporativa em cooperativas de crédito há alguns anos ocupa a agenda do Banco Central 

do Brasil (BCB). 

O alicerce do desenvolvimento dos trabalhos sobre a matéria foi o “Projeto Governança Cooperativa: diretrizes 

e mecanismos para o fortalecimento da governança em cooperativas de crédito”, projeto estratégico do BCB 

desenvolvido na segunda metade da década passada (2006-2009). 

O referido projeto, coordenado pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf ), consistiu 

em quebra de paradigma quanto ao aprofundamento e construção de bases teóricas para o avanço do nível 

de governança das cooperativas de crédito brasileiras. Profissionais do BCB, representantes dos diversos 

departamentos da autarquia interessados – com o apoio técnico da Academia – construíram um modelo amplo 

e completo de governança em cooperativas de crédito.

O projeto gerou resultados robustos, notadamente as “diretrizes de boa governança”, partindo da revisão das 

teorias consagradas sobre governança corporativa e da literatura existente sobre cooperativismo de crédito, 

atravessando fases de pesquisa empírica1 ampla e, fi nalmente, culminando na produção de um livro,2 além de 

conceder suporte ao desenvolvimento normativo do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do BCB nessa área 

de governança em cooperativas. 

A ampla disseminação de conhecimentos durante o projeto e nos anos seguintes a sua conclusão também 

constituiu um dos extensivos resultados alcançados pela iniciativa: cursos, palestras, seminários realizados pelo 

BCB em parceria com entidades do segmento – em todas as regiões do país – foram ações fundamentais para a 

difusão das diretrizes de governança em cooperativas de crédito.

Além disso, o aprimoramento da legislação e da regulação de cooperativas de crédito refl ete os parâmetros de 

governança alcançados no projeto, notadamente a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, e a Resolução 

CMN nº 3.859, de 27 de maio de 2010, em um processo de desenvolvimento regulamentar que se serviu de forma 

importante das diretrizes3 construídas.

Tal dinâmica de discussões técnicas e evolução legal e regulamentar ao longo do tempo e a avaliação da 

necessidade de novas ações concretas em caráter planejado, quanto ao tema governança em cooperativas de 

1 As pesquisas com o uso de questionários, realizadas no escopo do Projeto Governança Cooperativa, construíram a base para as aplicações 

posteriores, como a realizada no trabalho descrito neste estudo. A Área de Supervisão de Cooperativas (Desuc), inclusive, já aplicou pesquisas 

de governança em sistemas cooperativos durante seus trabalhos de fi scalização rotineiros.

2 VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; FONTES FILHO, Joaquim Rubens; SOARES, Marden Marques (Orgs.). Governança Cooperativa: diretrizes e 

mecanismos para o fortalecimento da governança em cooperativas de crédito. Brasília: Banco Central do Brasil, 2009. Disponível em: <http://

www.bcb.gov.br/Pre/microFinancas/coopcar/pdf/livro_governanca_cooperativa_internet.pdf>. Acesso em: 6 out. 2014.

3 As diretrizes de boa governança constituem o resultado principal do “Projeto Governança Cooperativa”: são citadas em caráter recorrente neste 

relatório sobre a nova pesquisa. São representativas do modelo aceito de governança para cooperativas de crédito. Disponíveis em: <http://

www.bcb.gov.br/pre/microfi nancas/coopcar/pdf/diretrizesversaocompleta.pdf>. Acesso em 6 out. 2014.
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crédito, resultaram na criação do grupo de trabalho (GT) Governança em Cooperativas de Crédito, no primeiro 

semestre de 2013, coordenado pelo Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias 

(Desuc), o qual é objeto de abordagem no subitem a seguir. 

1.2 Grupo de trabalho Governança em Cooperativas de Crédito: embrião da 

nova pesquisa

O objetivo central do GT Governança em Cooperativas de Crédito foi conceder novo impulso à análise da temática 

de governança em cooperativas de crédito, por meio da avaliação do atual estágio do segmento em termos de 

governança corporativa, bem como apurar os aspectos sensíveis que ainda merecem ações mais objetivas tanto 

da parte do órgão regulador como do próprio sistema cooperativo e das entidades afi ns. 

No GT, estão representados, além do Desuc, outros departamentos do BCB,4 unidades vinculadas às áreas de 

Fiscalização (Difi s), de Regulação (Dinor) e de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do 

Crédito Rural (Diorf ).

Na esfera privada, destacam-se as representações de órgãos de classe ou técnicos relacionados ao cooperativismo 

e à governança corporativa, a saber: Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Deutscher Genossenschafts 

und Raiffeisenverband [Confederação Alemã de Cooperativas] (DGRV), Instituto Brasileiro de Governança 

Cooperativa (IBGC) e Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – Observatório 

do Cooperativismo (FEA-RP), da Universidade de São Paulo (USP). A participação das entidades de classe, de 

instituições de caráter científi co e de organismo internacional concedeu relevante valor científi co às discussões, 

realizadas por meio de reuniões técnicas realizadas durante 2013 e 2014.

Como metodologia de trabalho, além das reuniões técnicas sobre diversos temas afetos à governança, foi 

idealizada – como produto central a ser entregue – a nova pesquisa a ser aplicada no segmento, de forma a prover 

o grupo de informações sobre a atual situação da governança cooperativa verifi cada em cooperativas de crédito 

e sistemas cooperativistas.

Após seis anos da conclusão da primeira pesquisa do “Projeto Governança Cooperativa” e da implementação 

gradativa de exigências regulamentares com vistas ao aprimoramento das estruturas no segmento, concluiu-se 

ser imprescindível retomar a avaliação da efetividade das ações implementadas, bem como analisar a necessidade 

de adoção de novas medidas conjugadas entre o órgão regulador, os entes do sistema cooperativo e outras 

entidades correlatas.

A amplitude do tema governança concedeu a possibilidade de aprofundamento das discussões de vários assuntos 

técnicos de interesse do mercado e do BCB no GT, promovendo rica e produtiva interação, o que vem resultar 

em enriquecimento do processo de comunicação entre os entes públicos e privados envolvidos com a matéria.

Nesse sentido, foram realizadas, no período 2013-2014, reuniões técnicas para tratar de diversos temas, como 

análise de efetividade de conselhos fi scais, estrutura e modelos de fundo garantidor e de auditorias, segregação 

de funções em alta administração, cogestão, entre outros assuntos.

4 O Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor), o Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão de 

Informação (Desig), o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf ) e o Departamento de Supervisão Bancária (Desup) têm 

participado e contribuído com as discussões e trabalhos, nas reuniões do GT.
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Destaque-se, ainda, que um dos trabalhos mais relevantes do GT foi a fi nalização do processo de atualização 

do modelo de questionário de governança em cooperativas de crédito, tendo como insumo o questionário de 

pesquisa aplicado anteriormente no “Projeto Governança Cooperativa”. 

Na referida revisão – essencial aos objetivos de novamente aplicar uma pesquisa de governança a todas as 

cooperativas singulares em atividade –, destacaram-se as contribuições dos participantes do IBGC, da OCB e 

do DGRV e de sistemas cooperativos, para obter-se como ponto de chegada o novo questionário aplicado às 

cooperativas de crédito singulares brasileiras no biênio 2013/2014.

1.3 A pesquisa

1.3.1 Objetivo

Por que revisar e reaplicar a pesquisa anterior?

A pesquisa descrita neste trabalho tem o objetivo central de atualização da base de dados ampla de governança 

nas cooperativas de crédito brasileiras para a tomada de decisões de desenvolvimento normativo, de ações de 

supervisão e de adoção de políticas amplas de regulação com base em parâmetros objetivos.

Ainda, houve a fi nalidade de reestimular a comunicação intrassistemas cooperativos a respeito da matéria e 

oferecer aos respectivos organismos de organização do cooperativismo em segundo ou terceiro graus uma nova 

gama de informações para seus próprios estudos e pesquisas. 

Para cumprir em caráter mais signifi cativo o objetivo de gerar base de dados para futuros testes, optou-se por 

reestruturar o formato do questionário: de um questionário diversifi cado e portador de respostas subjetivas 

aplicado em 2007 para um novo questionário de respostas objetivas e restrito a respostas binárias (sim/não).

O trabalho visou, portanto, conceder impulso novo às discussões sobre o tema no mercado e no órgão regulador 

e, dessa forma, permitir que análises e soluções substantivas sejam construídas a partir dos resultados atualizados.

Finalmente, para a devida delimitação de escopo do presente documento, este se refere exclusivamente aos resultados 

de aplicação das diretrizes de governança observados no cooperativismo de crédito brasileiro visto como um todo, 

o que permite a continuidade dos estudos pela abertura dos dados recebidos, em pesquisas subsequentes. 

As conclusões apresentadas no final deste trabalho se dirigem a uma visão nacional do cooperativismo de 

crédito, portanto.

No anexo a este relatório, denominado “Resultados consolidados”, estão descritos os resultados completos para 

todas as questões de pesquisa. Nele, oferece-se ao leitor a abertura dos resultados agregados vistos por porte, 

por associação ou não a sistema cooperativo, ou por região geográfi ca. Reforça-se a percepção de que os cortes 

apresentados viabilizam o futuro aprofundamento das conclusões, pela utilização empírica e análise dos resultados 

sob as segmentações propostas.

1.3.2 Efetividade e abrangência

Quanto à sua efetividade, pode-se afi rmar que a execução do trabalho de pesquisa obteve signifi cativo sucesso, 

dada a cobertura de cerca de 90% do universo das cooperativas de crédito brasileiras, entidades distribuídas em 

todas as regiões do país: 1.004 cooperativas de crédito singulares tiveram suas respostas validadas. 
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O tempo gasto desde a aplicação do piloto até a realização da apresentação prévia ao público no workshop 

“Cooperativas de Crédito no Brasil: gestão de riscos e governança corporativa”5 ressaltou a efi ciência dos trabalhos 

de prospecção e análise dos dados: em aproximadamente doze meses ocorreu tal fl uxo completo de atividades.

O apoio técnico e operacional de todos os sistemas cooperativistas de crédito em três ou dois níveis em atividade 

no Brasil foi variável determinante do alcance da pesquisa. 

A estruturação em sistemas corroborou o esperado ganho de qualidade no processo de comunicação do BCB com 

o mercado cooperativista de crédito – a relativa menor abrangência de respondentes incidiu, de fato, no grupo 

das cooperativas denominadas independentes, desvinculadas de sistemas cooperativistas.

1.3.3 Metodologia

A fi m de prover insumos a pesquisas futuras, aqui é oferecida descrição sucinta das fases precedentes e de execução 

da pesquisa, e são destacados pontos importantes de aprendizado obtidos durante a execução do trabalho.

A partir do segundo semestre de 2012, ocorreram as primeiras comunicações no âmbito do Desuc e se iniciou a 

primeira rodada de revisão do questionário, para sua atualização e promoção de maior uniformidade em seu formato.

Em paralelo a esse movimento, ocorreu o impulso dado pela entrada no IBGC de representantes de sistemas 

cooperativistas. Em janeiro de 2013, aconteceu no BCB a reunião inicial de instituições interessadas em conceder novo 

estímulo à profundidade da discussão sobre os parâmetros de governança para cooperativas de crédito no Brasil.

Novamente concede-se o destaque ao GT nesta explicação sobre a metodologia, tendo-se em vista que foi o 

ambiente de revisão aprofundada do questionário em dois sentidos principais:

a. conclusão da modifi cação da forma do questionário para respostas de caráter binário; e

b. introdução de conceitos não abordados de forma explícita nas versões anteriores de pesquisa, como 

sustentabilidade, política de sucessão, estruturas de mitigação de confl itos de interesse, entre outros assuntos.

Assim, uma das mudanças mais relevantes de metodologia da nova pesquisa se relacionou à organização das 

questões para superar limitação observada no trabalho anterior:6 uma nova organização em respostas binárias 

(sim/não), a qual permite a realização de testes estatísticos mais robustos no sentido da determinação objetiva 

de estruturas mais desejáveis de governança.

Finalizada a fase de revisão, a pesquisa propriamente dita foi aplicada no período compreendido entre agosto de 

2013 e maio de 2014, quando de maneira acertada foi adotada a opção de aplicação por etapas, dado o volume 

de empresas – potenciais respondentes – envolvidas no trabalho. Os questionários de pesquisa foram enviados 

a 1.143 cooperativas de crédito singulares em atividade no Brasil.7 

O processo de aplicação foi planejado e executado conforme a fi gura 1, apresentada a seguir. Em intervalos de 

45 dias, foram aplicadas as etapas, compreendidas nos períodos citados as fases de remessa do questionário via 

BC Correio, de controle de recebimento pelas singulares, de consultoria às singulares em parceria com sistemas 

5 Evento realizado na sede do BCB entre 30.9.2014 e 1.10.2014, coordenado pelo Desuc, que contou com a participação dos principais representantes 

do cooperativismo de crédito no Brasil.

6 Deve-se destacar que o objetivo de construir base de dados para a fi nalidade de estatística não era objetivo do projeto anterior. Ao contrário, 

ali ocorria a construção das diretrizes por meio das quais se obteve muito sucesso no sentido de conhecer a situação conjuntural do segmento, 

com base nas técnicas de governança obtidas em estudos consagrados de governança corporativa. 

7 Uma difi culdade observada durante a aplicação da pesquisa foi a característica do mercado cooperativista de crédito, no que tange à sua própria 

dinâmica atual. O processo constante, relevante e positivo de incorporações, fusões, cisões em cooperativas e sistemas cooperativos incorreu em 

remessa do questionário a instituições em incorporação ou em dúvidas sobre a efetiva fi liação a sistemas. Pode-se defender, com base na dinâmica 

desse segmento, que calcular o número exato de instituições em atividade no cooperativismo de crédito brasileiro é um exercício desafi ador.
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cooperativos e de recepção dos questionários preenchidos enviados sob a ferramenta Sistema de Transferência 

de Arquivos (STA).8

Figura 1 – Etapas da pesquisa Governança em Cooperativas de Crédito 2013-2014

O processo de aplicação da pesquisa por etapas observou ganhos de aprendizado inerentes a sua própria condução, 

tendo em vista que, após a realização do piloto da pesquisa com doze instituições singulares selecionadas, as 

etapas ganharam gradualmente complexidade em sua execução. Foram adotados intervalos de 45 dias entre as 

etapas, o que permitia executar fl uxos de trabalho atinentes9 a:

a. envios de questionários;

b. controle de abertura e recepção dos questionários;

c. comunicação para estímulo à devolução dos questionários;

d. comunicação sobre o descumprimento de envio de questionários.

Durante a aplicação em sistemas cooperativos – etapas 2 e 3 –, ocorreu a melhor sinergia do órgão regulador em 

relação às confederações, com a indicação de representantes dessas entidades de terceiro nível para atividades de 

8 Ferramenta institucional de recepção de dados, pelo Banco Central do Brasil, enviados por entidades supervisionadas (ES). Consulta em 10.7.2014, 

no site <http://www.bcb.gov.br/?TRANSFARQ>.

9 Observe-se que nessas fases operacionais de pesquisa houve extensiva interação da equipe de pesquisa do BCB/Desuc com as entidades de 

segundo e de terceiro níveis do cooperativismo (etapas de 2 a 4) e com a OCB (etapa 5), relacionamento que foi imprescindível ao objetivo 

alcançado de ampla abrangência das respostas obtidas, em relação ao total de empresas do segmento.
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acompanhamento da recepção, de envio e de consultoria com as singulares, o que constituiu elemento facilitador 

do cumprimento do objetivo de integralidade das respostas nos sistemas cooperativistas de crédito.

Durante a etapa 4, na aplicação nas cooperativas fi liadas à Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural 

com Interação Solidária (Confesol), confederação mais nova que as demais, e nas fi liadas a centrais independentes, 

obteve-se resultado também bastante satisfatório, conforme destaca o quadro 1. 

Também ali se destaca resultado menos favorável, uma vez que a aplicação da pesquisa durante a etapa 5, em 

cooperativas singulares independentes, demonstrou a difi culdade de abordagem institucional em cooperativas 

independentes. Cerca de 50% desse segmento aderiram à pesquisa e ofereceram respostas ao questionário, embora 

tenha havido esforço extensivo de comunicação: além da remessa dos questionários via BC Correio, buscou-se 

contato via e-mail e telefônico com todas as supervisionadas desvinculadas de sistemas cooperativistas.

Quadro 1 – Aderência à pesquisa

Total Recebido %

Sicredi 102 102 100

Unicredi 59 59 100

Sicoob 513 513 100

Confesol 154 147 95,5

Centrais independentes 81 72 88,9

Sem filiação 234 111 47,4

Total 1.143 1.004 87,8

Finalmente, a análise dos dados recebidos pela equipe de pesquisa do Desuc se iniciou já em janeiro de 2014, com 

a construção de rotinas para a organização dos dados recebidos e ajustes de respostas inconsistentes. Portanto, 

a partir da conclusão da recepção dos dados, na etapa 3 da pesquisa, a análise dos resultados já ocorria.

Antes de passar à análise propriamente dita dos dados de pesquisa, esta descrição da metodologia comporta a 

referência a resultados secundários observados do método de aplicação dos questionários e recepção dos dados:

a. revisão cadastral de cooperativas de crédito singulares: para BCB e sistemas cooperativos; 

b. estímulo do uso de ferramentas seguras de comunicação do BCB com entidades supervisionadas: BC Correio 

e STA;

c. promoção de ações de comunicação intrassistemas cooperativos, desde confederações até singulares; possível 

estímulo ao desenvolvimento de áreas de pesquisa em sistemas cooperativos;

d. novo impulso à discussão sobre governança em cooperativas, até o nível de cooperativas singulares;

e. viabilidade de uso dos resultados da pesquisa durante o “Projeto Estratégico Segmentos Não Bancários” (Projeto 

SNB – BCB) e em outras ações funcionais e estratégicas do BCB; atualização de treinamentos sobre o tema e 

possibilidade de avanços qualitativos no desenvolvimento normativo.
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2 Resultados da pesquisa

Neste capítulo, são apresentados os resultados empíricos obtidos com a pesquisa, concedendo-se destaque às 

variáveis consideradas – pelos analistas da pesquisa – como mais eloquentes da realidade atual da governança 

de cooperativas de crédito brasileiras. 

A priori, destaque-se que a condução operacional da aplicação da pesquisa aqui divulgada se materializou por 

responsabilidade exclusiva do Banco Central do Brasil, por coordenação do Desuc, unidade da Área de Fiscalização 

da autarquia. 

Por consequência, a confecção e publicação do presente relatório ocorre sob a competência do BCB – ainda que 

se destaque o apoio já referido de organismos externos de representação do cooperativismo, do próprio mercado 

e de caráter técnico-científi co afeitos ao tema.

Deve-se alertar, ainda, que na descrição de resultados não há referência obrigatória às respostas de todas as 

questões – embora quase todas sejam comentadas na análise a seguir. Essa decisão se associa à amplitude dos 

temas e de respondentes, o que teve a consequência de que algumas questões não incorreram, a priori, em 

conclusões precisas ou informações de valor, fenômeno esperado pela equipe de pesquisa, inclusive pelo volume 

de perguntas.

Para obter evolução em trabalhos futuros, ainda é possível melhorar a qualidade de determinadas perguntas – 

trata-se de um processo gradativo, baseado nas próprias respostas observadas durante cada aplicação. A qualidade 

pode ser medida pela avaliação de mérito qualitativo dos próprios retornos observados das questões, ou com a 

associação, com ferramental estatístico, de tais retornos a outras variáveis de desempenho econômico, porte ou 

outras discriminações possíveis no universo de cooperativas de crédito.

Em relação à categorização de aspectos de governança utilizada na pesquisa, são utilizados três grupos de diretrizes 

de governança, formatação herdada das primeiras fases do “Projeto Governança Cooperativa” e diversa daquela 

adotada ao fi nal do Projeto.

A formatação em três grupos de diretrizes – semelhante àquela adotada no início do projeto anterior – justifi cou-se 

pelo fato verifi cado de que aproximadamente 75% das cooperativas de crédito brasileiras não mantêm segregação 

entre Conselhos de Administração (CAs) e Diretorias Executivas (Direx), fenômeno que ocorre em cooperativas de 

diferentes portes e graus. Facilitou-se dessa forma o preenchimento de todas as respostas por todas as instituições 

em análise.10

10 Nas orientações de preenchimento, consignou-se às respondentes que se manifestassem em todas as questões e seus subitens. Mesmo em 

casos de CA ou Diretoria única, todas as questões deveriam ser preenchidas pelas cooperativas, ainda que registrassem respostas repetidas no 

segundo grupo de diretrizes. Tal opção foi adotada a fi m de viabilizar comparação de todo o segmento, sem promover discriminação de questões 

a serem preenchidas.
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Os grupos de diretrizes adotados pela nova pesquisa são os seguintes.

a. Representatividade: Nesse grupo de diretrizes constam as variáveis relacionadas à representatividade das 

decisões de administração em face do interesse do grupo de associados. Os temas se relacionam à qualidade 

de realização de assembleias desde sua convocação e pauta, transparência de processos deliberativos e eletivos, 

processo de comunicação com os associados, educação cooperativista e sustentabilidade – esta última variável 

associada à visão de que a cooperativa deve se inserir em seu espaço social, inclusive além da fronteira de seu 

corpo associativo.

b. Estrutura de alta administração: Órgão Estratégico e Gestão Executiva: Esse grupo de diretrizes se relaciona à 

estrutura e funcionamento adequado da alta administração propriamente dita, desde as funções estratégicas 

de CA até as competências executivas de Direx. Aspectos como segregação de funções, capacitação técnica 

e avaliações de desempenho da alta administração, prestação de contas e mitigação de confl itos de interesse 

se destacam. No questionário atual, houve segregação apenas interna de questões entre CA e Direx nesse 

tópico, mas possibilitou-se às instituições responder com base em apenas um organismo de alta administração 

(ver nota 11).

c. Fiscalização: trata das estruturas de fi scalização e controle existentes no ambiente cooperativista de crédito, 

em que se destacam o funcionamento do Conselho Fiscal, a participação do corpo associativo como ator 

fi scalizador, as auditorias internas e externas e a interface dessas com outros organismos administrativos e a 

organização em sistemas cooperativos.

2.1 Representatividade

A administração das cooperativas de crédito e dos sistemas cooperativos deve promover ações amplas no sentido 

de alcançar o melhor fl uxo de informações, a maior participação do conjunto de cooperados e a correspondente 

representatividade nas decisões implementadas, de forma a refl etir o interesse predominante no corpo associativo 

nas decisões da alta administração.

Na consolidação de dados da pesquisa, efeitos já observados demonstram que em determinadas regiões do 

cooperativismo fi nanceiro mais desenvolvido11 ocorre a melhor participação do conjunto de associados nas decisões, 

associando-se tal cenário positivo à representatividade das decisões e ao decorrente fortalecimento das instituições. O 

sentido da determinação não foi avaliado, porém pôde-se verifi car correlação positiva: entre o nível mais avançado do 

cooperativismo de crédito como parte da economia local e a maior presença do associado no dia a dia da instituição.

Em caráter nacional, as estruturas de governança ainda podem se desenvolver – quanto a esforços mais amplos 

de administradores – e demonstram efetividade limitada no segmento cooperativista fi nanceiro, no que tange 

ao fomento à melhor participação do associado e consequente avanço da legitimidade das decisões de alta 

administração. As possibilidades de avanço se localizam em diversas áreas de atuação:

a. disponibilidade, qualidade e utilização de canais institucionais de assembleias ou que extrapolem esse âmbito, 

para a obtenção e seleção de opiniões e avaliação dos interesses, dos associados ou grupos de associados;

b. adequada divulgação de ações estratégicas, de posições fi nanceiras e informações diversas, pela administração, 

ao corpo associativo; e

c. promoção de ações efetivas de educação cooperativa e de fomento a novas lideranças, de inserção social da 

instituição cooperativa, fomentando a possibilidade e o interesse de participação objetiva do associado e, ainda, 

de atração de potenciais novos participantes na sociedade pelo desenvolvimento de ações sustentáveis.

A seguir destacamos os resultados mais signifi cativos obtidos com a pesquisa nacional a respeito do grupo de 

diretrizes: Representatividade.

11 Ressalve-se que os resultados regionalizados não são objeto deste relatório: serão estudados e eventualmente divulgados em fases futuras das 

análises das bases de dados.
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2.1.1 Participação observada em Assembleias Gerais

No que tange à representatividade quantitativa de Assembleias Gerais (AGs), persistem a baixa participação 

nessas instâncias de cooperativas de crédito, e há a percepção de melhor qualidade relacionada à representação 

em regime de delegação. Abaixo, os principais indicadores dos fenômenos citados.

• A limitada participação em AGs de cooperativas sem delegados foi confi rmada na análise dos resultados: entre 

as cooperativas singulares que responderam não ter delegados, 63% mantêm participação igual ou inferior a 

10% do conjunto de associados.

• Em três questões houve abordagem sobre a existência e especifi cidades da delegação em AGs. Pôde-se aferir que 

entre 17% e 18,5% das cooperativas de crédito singulares brasileiras mantêm regime de delegação no Brasil. 

• Outro dado relevante se refere à representatividade nessas cooperativas com delegação: 86% das cooperativas 

com delegados informaram manter participação superior a 40% do corpo associativo; 56% das cooperativas com 

delegados informaram representatividade acima de 70% do conjunto de cooperados.

2.1.2 Divulgação ao associado: fomento à participação e representatividade

• A baixa participação em AGs – segundo a administração das cooperativas – relaciona-se primordialmente a dois 

fenômenos: a “confi ança do associado na administração” e a “falta de consciência dos associados/delegados 

sobre a importância da AG”. Apenas 6,1% das respondentes assinalaram, por exemplo, a avaliação de “falta de 

incentivo para participação” como determinante da baixa presença.12

• Em relação à divulgação das AGs, ainda predominam os métodos não eletrônicos: praticamente todas afi rmaram 

divulgar editais em suas sedes e promoverem a publicação obrigatória em jornais. Ferramentas eletrônicas, 

eventualmente mais efi cazes, ainda têm utilização limitada: 40% informaram divulgar em sites próprios e 27,7% 

observaram que enviaram e-mail aos associados.

• Quanto a ações de atração dos associados a AGs, 65,7% das respondentes afi rmaram realizar eventos sociais 

como festas, sorteios, almoços – métodos convencionais, que contribuem para os níveis de participação. Outros 

métodos de indução do associado como pré-assembleias/reuniões prévias a AGs (41,9%) e palestras técnicas 

(24,3%) ainda demonstram utilização limitada no universo cooperativista de crédito.13

2.1.3 Participação do associado previamente à realização de Assembleias Gerais

• Resultados verifi cados no grupo de questões contidas no módulo “Representatividade” – voltadas à abertura e 

ao fomento da administração no sentido da participação dos associados na fase de organização de AGs – são 

informativos da ação ainda limitada de estímulo à inclusão do cooperado em procedimentos relacionados 

a assembleias.

• Apenas 18,4% das cooperativas responderam existir ferramentas normativas que assegurem o direito do associado 

de postergar AGs em determinadas situações. Indo mais além, somente 23% das cooperativas informaram haver 

normativos internos que assegurem aos associados a possibilidade de inclusão de assuntos em pautas de AGs.

12 Observe-se que as respostas entre aspas ao longo desta descrição dos resultados são opções de resposta oferecidas pelos organizadores da pesquisa.

13 Na referida questão, as diversas ações de atração de associados poderiam ser objeto de menção – opções cumulativas puderam ser assinaladas. 
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• Aproximadamente 91% das cooperativas informaram que entre 2011 e 2013 inexistiu inclusão de assunto na pauta 

de AG por demanda de associados. E, fi nalmente, observou-se que 77,4% das cooperativas registraram inexistir 

qualquer rotina prévia às AGs de alerta aos associados sobre a possibilidade de incluir assuntos em pautas.

2.1.4 Divulgação ao associado: processo de comunicação versus assimetria 
de informações

• As assertivas relacionadas a este tópico se referem à qualidade da documentação e ao momento de sua 

disponibilização ao associado – para a melhor comunicação nas duas direções: obtenção prévia de informações 

pelo associado e possibilidade de sua atuação em AGs, quando dispõe de informações adequadas.

• Quanto à disponibilidade de documentos aos associados, os resultados ofereceram qualidade mais 

razoável quanto ao atendimento à exigência regulamentar.14 Apenas 5,4% informaram inexistir relatório de 

administração/gestão, embora 22,9% tenham afi rmado “inexistir ou não oferecê-lo previamente à AG” – atraso 

que provoca ampliação de assimetria de informação e difi culdade de participação de qualidade.

• Já quanto à divulgação proativa dos relatórios de administração/gestão antes de AGs, repete-se o limitado 

alcance dos procedimentos dedicados. Os métodos de divulgação por meio de e-mail/carta (10,1%) ou de site da 

instituição fi nanceira (IF) (16,3%) são compensados por simples disponibilização em AGs (81,3%) e manutenção 

de exemplares na sede da instituição (55,5%).

• Outra questão denota a insuficiência do processo de comunicação desde a cooperativa ao associado. 

A divulgação de Atas de AGs via e-mail ao associado (2,2%) ou por divulgação no site da IF mediante senha 

(3,9%) ainda são bastante incomuns.

2.1.5 Funcionamento de Assembleias Gerais e reuniões prévias

• Quanto à regulamentação interna dos temas por serem abordados em AGs (Assembleias Gerais Ordinárias 

[AGOs]), foi observado que as cooperativas de crédito brasileiras mantêm normativas sobre a requisição legal de 

apresentação das informações: relatórios de administração/gestão, parecer do Conselho Fiscal, demonstrações 

fi nanceiras, distribuição de resultados e destinação dos Fundos de Assistência Técnica, Educacional e Social 

(Fates)15 e relatório e recomendações de auditoria.

• Em relação à existência de reuniões com associados prévias a AGs – seja para escolher delegados, seja para 

discutir temas de interesse de forma antecipada (pré-assembleias) −, surge outro dado representativo das 

possibilidades de avanço: 63,7% informaram não realizar qualquer encontro deste tipo.16

2.1.6 Processos eletivos e deliberativos

• As especifi cidades do processo de eleição de membros de órgãos estatutários em AGs de cooperativas de crédito 

também corroboram a visão da possibilidade de ganhos de governança no segmento, conforme a seguir.

14 O art. 11 da Resolução CMN nº 3.859, de 27 de maio de 2010, contempla a exigência de relatório de administração que acompanhe as demonstrações 

fi nanceiras semestrais.

15 Previstos no art. 28 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

16 Destaque-se que a realização de pré-assembleias é tão ou mais importante em caso de cooperativas que adotaram regime de delegação: os 

delegados têm de manter comunicação com seus representados.
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• A regulamentação interna referente às eleições demonstrou resultado satisfatório: 78% das IFs afi rmaram ter 

regulamento eleitoral vigente e 68,6% têm previsão de comitê eleitoral em normativo interno. A formalização 

dos requisitos para ocupar cargos eletivos também se mostra razoável: apenas 11,7% informaram não dispor 

de normas internas da instituição a respeito.

• Entretanto, a forma de escolha do comitê eleitoral se afasta da governança mais adequada: 51,7% informaram 

que os comitês são escolhidos por CA/ Diretoria, enquanto apenas 13,8% responderam que o órgão eletivo é 

escolhido em AG. Aceita-se esta última formatação de escolha de comitê eleitoral em AG como desejável, no 

sentido de maior possibilidade de não vínculo e independência do comitê, em relação aos administradores 

em exercício.

• As eleições mais recentes17 mostram indicações de ausência generalizada de disputa por cargos: nas duas 

últimas eleições para CA/Diretoria e para CF, somente houve inscrição de chapas/indivíduos concorrentes em 

aproximadamente 15% dos casos. O quadro 2 sustenta o reduzido interesse em ocupar cargos de administração 

em cooperativas de crédito – o que pode se associar às limitações de políticas de sucessão e dos processos de 

educação cooperativa.

Quadro 2 – Concorrências em eleições de CA/Diretoria e Conselho Fiscal

(Q27) Houve inscrição de mais uma chapa em eleição 

de CA/Diretoria nas últimas duas eleições?

Não 87,9

Sim, em uma oportunidade 9,2

Sim, em duas oportunidades 1,8

Sim, já que a eleição para conselheiro de administração/diretor é por 

candidato individual
1,0

(Q28) Houve inscrição de mais uma chapa em eleição 

de CF nas últimas duas eleições?

Não 83,8

Sim, em uma oportunidade 6,7

Sim, em duas oportunidades 1,8

A eleição para conselheiros fiscais é por candidato individual 7,7

• A remessa de informações sobre os candidatos ao associado ainda demonstra fragilidades: 52,2% informaram 

que não há divulgação ativa – mas mantêm dados disponíveis na sede da cooperativa – e 25,4% das entidades 

não oferecem quaisquer informações sobre os candidatos.

2.1.7 Educação cooperativa em uma visão ampla

• Questão central ao fortalecimento do cooperativismo brasileiro é avaliar e fomentar a qualidade das ações 

de educação cooperativa, vistas de maneira ampla. Os processos educacionais devem incluir temáticas 

diversas necessárias à adequada participação do associado na cooperativa – ultrapassando a educação 

cooperativa e fi nanceira e abordando, por exemplo, cursos de caráter mais técnico, como contabilidade, 

direito e governança.

• Por outro viés, em uma estrutura de boa governança as ações de capacitação de não dirigentes devem focalizar 

o associado, também sem o interesse direto de ocupar futuramente posições estatutárias – no sentido da 

educação necessária, que suporta a boa participação do associado –, mas também manter programas voltados 

à formação de potenciais dirigentes advindos do corpo associativo.

17 Data base da pesquisa informada aos respondentes: 31.12.2012. A orientação foi que a pesquisa fosse respondida quanto às estruturas em 

funcionamento na data base citada.
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• A segregação de cursos, por assunto, voltados ao objetivo de educação do associado e à formação de novos 

dirigentes constam nos quadros 3 e 4. 

Quadro 3 – Educação cooperativa: programa de capacitação aos associados

(Q31) O programa (de cursos para associados 

não dirigentes e não colaboradores) inclui:

Não há programa de capacitação de associados 34,3

Noções básicas de cooperativismo/ educação cooperativa 62,2

Noções de contabilidade 39,5

Noções de economia 37,6

Noções de finanças / educação financeira 51,0

Noções de direito 32,3

Governança 47,4

Noções de administração 43,0

Legislação básica sobre cooperativas de crédito – direitos e deveres dos 

associados, CA, Fiscal e Diretoria Executiva;
56,4

Outros 5,8

Quadro 4 – Educação cooperativa: programa de formação de futuros dirigentes e lideranças

(Q33) Em caso positivo (existe programa de 

formação de futuros dirigentes e lideranças) 

quais os temas abordados?

Não há programa de formação de novas lideranças 33,0

Cooperativismo de Crédito – geral 31,7

Administração 26,9

Governança 28,3

Economia 19,8

Contabilidade 18,5

Finanças: produtos financeiros, matemática financeira, riscos, controles etc. 25,0

Auditoria Interna ou Externa 20,4

Análise de Balanço 18,4

Direito comercial e legislação sobre cooperativismo 22,6

Outros 4,4

• Destaca-se que 34,3% das instituições não mantêm qualquer programa de educação ao associado e, em linha 

semelhante, 33% não mantêm organização própria de cursos voltados à formação de futuras lideranças. 

• Houve também indicativo de maior incidência de programação de treinamentos a associados, desvinculados 

da formação de futuros dirigentes. Quando se abre por tema, pode-se observar níveis mais baixos de respostas 

positivas no segundo caso, embora a afi rmativa de existência de programas nos tenha sido semelhante em 

ambas as questões.

• Ainda, concluiu-se com base nas respostas que os tipos de cursos de caráter mais especializado18 são oferecidos 

aos associados em menos da metade das cooperativas de crédito brasileiras, tanto para o objetivo educacional do 

cooperado quanto em programas de preparação de potenciais lideranças, ainda mais incomuns neste último caso.

• Questionou-se ainda às respondentes sobre a entidade que mantém a formalização do programa de 

formação/capacitação de associados não colaboradores ou não dirigentes. Resposta importante sobre 

a institucionalização dos programas dentro de sistemas cooperativos: 60% das cooperativas de crédito 

brasileiras informaram que o programa consta em normativos internos aos sistemas, conforme abaixo:

18 Tipos de respostas oferecidas para cursos entendidos como “técnicos”: contabilidade, economia, direito, fi nanças, administração, governança, 

legislação sobre cooperativismo, auditoria interna e externa, análise de balanço e “outros”. Cf. os resultados das questões 31 e 33.
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a. 32,8%  a formalização do programa consta em normativos da cooperativa central;

b. 14,8%  em normativo da cooperativa singular; e

c. apenas 12,4%  o programa é formalizado em documentos de confederações. Existem indicações, desde 

as respostas concedidas, de que o foco de organização dos programas educacionais institucionais ainda se 

concentra em cooperativas centrais.19

• Do total de cooperativas brasileiras, 34,1% afi rmaram não manter programa próprio de capacitação a associados. 

Finalmente, 25,3% responderam que não mantêm formalização de programa educacional a associados, 

mas oferecem atividades educacionais aos associados por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop).20 21

2.1.8 Sustentabilidade

• A promoção de ações institucionalizadas pelas empresas no sentido de demonstrar, à sociedade em que se insere, 

o respeito e o apoio objetivo a questões relacionadas a ecologia e a programas sociais, adotando mecanismos 

de aderência a leis e regras vigentes, respeitando colaboradores, clientes e outras partes interessadas, é aceita 

em estudos mais modernos de administração como prática essencial visando a perenidade e o desenvolvimento 

futuro desses empreendimentos.

• O CMN, órgão normatizador do Sistema Financeiro Nacional (SFN), já instituiu, em sua Resolução 4.327, de 

25 de abril de 2014, a abordagem sobre o estabelecimento e implementação de Política de Responsabilidade 

Socioambiental (PRSA) para as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Destarte, veio 

a estimular de forma importante a adoção das políticas ligadas ao conceito de sustentabilidade, respeitadas 

a relevância e a proporcionalidade das diferentes instituições fi nanceiras, conglomerados bancários ou 

sistemas cooperativos.

• Estruturas administrativas para a consecução de ações de sustentabilidade são consideradas como uma 

aproximação de um comportamento de atendimento ao stakeholder,22 em contraponto à visão de geração de 

resultados fi nanceiros máximos, sob o interesse do shareholder, este último o qual visa altas rentabilidades em 

prazos mais curtos.

• Nessa linha, formas de atuação de caráter social e assistencial − suporte efetivo a eventos esportivos, culturais, 

educacionais, de preservação do meio ambiente − devem ser procuradas e implantadas por cooperativas 

modernas, no sentido de obter ganhos por duas vias:

a. ao incentivar a qualidade de vida em uma sociedade, obtendo a melhoria de sua interação, atraindo assim 

novos indivíduos e estratos sociais, de além da fronteira de seu corpo associativo presente; e

b. retornos de longo prazo, pela construção de reputação, marca e demonstração de entendimento e apoio 

quanto aos benefícios amplos do bem-estar coletivo esperado para o ambiente em que a cooperativa 

está inserida.

19 Tal ocorrência pode se justifi car inclusive pela histórica exigência de estruturas de capacitação – ainda que voltada a colaboradores e dirigentes – em 

cooperativas centrais, obrigação mantida no art. 22, inciso III, da Resolução CMN nº 3.859, de 2010. 

20 Consulta realizada em 11.7.2014, no site <http://www.ocb.org.br/site/sescoop/>.

21 Destaque-se que as respostas explicitam que 34,1% do total não mantêm programa de educação formalizado e que 25,3% do total não 

preveem programa próprio, mas se apoiam em ações do Sescoop – aferiu-se que a maior parte das cooperativas sem programa próprio utiliza 

ações do Sescoop.

22 Existem referências teóricas diversas sobre visões stakeholder versus shareholder. O comportamento da entidade voltado ao stakeholder é a referência 

aceita para as técnicas de adequada governança corporativa. Trata-se da atenção e atendimento, pela instituição, às “partes interessadas” diversas 

que mantêm relacionamentos ou, mesmo de forma indireta, que são afetadas pela existência e funcionamento da instituição – além das fronteiras 

do corpo associativo e funcional da empresa.
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• O quadro 5 contempla a amplitude observada das ações existentes relacionadas à sustentabilidade, conforme 

o tipo de programa das cooperativas. Pôde-se inferir, de maneira geral, que ainda existe extenso campo para 

o desenvolvimento de ações do tipo no universo das cooperativas de crédito brasileiras.

Quadro 5 – Ações relacionadas a sustentabilidade

(Q34) Em um conceito amplo de sustentabilidade, a instituição 

realiza ações dirigidas ao benefício do ambiente econômico e social 

em que está inserida, voltadas ou não ao seu quadro associativo?

Não há ação objetiva 23,4

Educação cooperativa 53,4

Educação financeira 47,5

Uso consciente do crédito 49,0

Consultoria à produção/ atividade local 22,3

Parceria com entidades assistenciais 47,8

Ações voltadas à preservação do Meio Ambiente 29,8

Ações de fomento à cultura 34,1

Ações de fomento ao esporte 32,6

Outros 8,5

2.2 Estrutura de alta administração: Órgão Estratégico versus Gestão Executiva

O grupo de diretrizes a ser apresentado neste subitem representa o aspecto determinante do alcance pelas 

empresas cooperativas de um bom nível de governança.

Tal avaliação pode ser defendida de forma simples: os organismos principais de alta administração – CA e Direx –, a 

quem se permite planejar, implementar e fi scalizar as diversas políticas, procedimentos e atividades da instituição, 

determinam praticamente todas as escolhas adotadas no sentido de uma boa estrutura de governança, inclusive 

aquelas promotoras da representatividade e da fi scalização pelos stakeholders23 internos e externos. 

2.2.1 Segregação entre Conselho de Administração e Diretoria Executiva

Entre as contribuições centrais entregues no escopo do “Projeto Governança Cooperativa”, destacou-se a proposição 

de que cooperativas de crédito deveriam basear seus modelos de alta administração na separação das atribuições 

estratégicas das funções executivas, com a segregação de componentes e papéis entre CAs e Direx. 

A pesquisa aqui descrita certamente mantém tal premissa, por tal pressuposto de segregação se basear em teorias 

difundidas de governança corporativa e pelas extensivas razões abordadas nos resultados do Projeto anterior 

quanto à valorização da estratégia como determinante do sucesso das empresas. Em uma visão qualitativa, a 

estruturação segregada da alta administração deve, assim, aplicar-se às instituições cooperativistas de crédito 

nos três níveis sistêmicos. 

Entretanto, a limitação de sua implementação universal se refere aos custos de agência, da consecução do modelo 

em realidade. Instituições a partir de um determinado porte e nível de desenvolvimento teriam as melhores 

condições para obter, portanto, as melhores formatações de CAs atuantes e Direx efetivas. De outro lado, o custo 

envolvido pode ser limitador em instituições em desenvolvimento – daí surge a necessidade de ressalvar sua 

aplicação plena.

23 As partes interessadas em acompanhar e fi scalizar as atividades como conselheiros fi scais, associados e auditorias externas ou sistemas 

cooperativos. As partes interessadas externas compreendem diversos tipos de agentes como órgãos reguladores, Governo, sociedade local, 

fornecedores, etc.
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Destaque-se, em adição, que a estrutura diretiva concentrada, predominante na alta administração das cooperativas 

brasileiras dos diversos ramos, advém da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que consigna em seu art. 47:

A sociedade será administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, 

composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembleia Geral, com mandato 

nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 

1/3 (um terço) do Conselho de Administração. (grifo nosso)

Entretanto, conforme já registrado aqui, as citadas teorias de governança corporativa consagradas na Academia, 

as quais o regime legal citado não havia de conhecer, já que se desenvolveram de forma mais importante a partir 

da década de 1970, solidifi cam entendimento da referida necessidade de divisão de funções administrativas. Para 

ilustrar tal fato, são destacadas as atribuições estratégicas em matizes mais atuais – as quais, permite-se aqui supor, 

são mais prejudicadas que as funções executivas nas estruturas diretivas concentradoras:

a. elaboração de metas amplas e específi cas sob o planejamento estratégico;

b. suporte e controle da aderência a padrões sistêmicos, emanados pela administração das centrais ou 

confederações (para cooperativas fi liadas);

c. desenvolvimento de regulamentação interna para o alcance da boa governança, do adequado gerenciamento 

de riscos e do melhor alcance das metas estratégicas de produção;

d. contratação de diretores/ gestores executivos;

e. promoção de estruturas de incentivo, incluindo metodologias de avaliação de executivos e gestores e 

estabelecimento de políticas de remuneração;

f. verifi cação do cumprimento dos objetivos traçados nos planos, inclusive o acompanhamento das diretrizes de 

planejamento estratégico.

Reitera-se aqui o entendimento mantido durante a pesquisa e análise de dados, herdada do “Projeto Governança 

Cooperativa”, do protagonismo da segregação entre CA e Direx como um dos aspectos centrais de avanços de 

governança a serem alcançados em cooperativas de crédito, ainda que tal estruturação deva ser avaliada sob a 

ótica do porte e do desenvolvimento das instituições individuais. No quadro 6, o retrato obtido nas respostas das 

cooperativas brasileiras sobre a estrutura atual de alta administração.

Quadro 6 – Estruturas de alta administração em cooperativas financeiras brasileiras

(Q35) A estrutura administrativa da 

cooperativa é composta por:

CA e Diretoria Executiva (Direx), sem qualquer repetição de membros entre tais órgãos 11,9

CA e Direx segregados parcialmente, conforme art. 18 da Res. 3.859/10 13,8

CA e Direx (Direx composta por membros participantes do CA) 40,3

Apenas CA ou Diretoria 27,8

Apenas Direx 6,3

Note-se que apenas 25,7% das cooperativas de crédito respondentes mantêm segregação de funções em alta 

administração. Aproximadamente 3/4 das instituições locais apresentam estruturas concentradoras de atribuições 

executivas e estratégicas, cenário ao qual os estudos de governança corporativa podem associar os seguintes 

fenômenos negativos, possivelmente correlacionados entre si:

a. prejuízo às funções estratégicas, notadamente o planejamento, a verifi cação e os incentivos ao cumprimento 

de metas e a fi scalização da gestão executiva;

b. concentração de poder, potencial estímulo a confl itos de interesse;

c. fomento à assimetria de informações entre CA/Diretoria e corpo associativo; e

d. enfraquecimento e potencial excessiva submissão de Conselhos Fiscais e de outras estruturas de fi scalização, 

como as auditorias e o corpo associativo.
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Destarte, a necessária ênfase inicial ao tema da segregação em alta administração é mantida como premissa 

central nessa descrição qualitativa dos resultados de pesquisa, em caráter semelhante daquele adotado como 

um dos principais resultados técnicos do “Projeto Governança Cooperativa”.

Antes de serem retomados os resultados sobre as características empíricas dos órgãos diretivos, é compulsório 

abordar questões que podem se contrapor à obrigação de adotar estruturas segregadas: os custos de agência. 

A defi nição de custos de agência, parte do arcabouço teórico de governança corporativa, refere-se à contrapartida 

de implementar estruturas de administração robustas, os custos envolvidos de promover e manter as diversas 

ações de governança que foram objeto de avaliação na pesquisa.

 

Mais diretamente, a presente descrição tem de manter ressalva quanto à aplicabilidade de modelos segregados 

em cooperativas de crédito, por exemplo, que mantêm capital próprio e ativos totais em níveis mais limitados – 

tendo em vista os custos de manter uma diretoria qualifi cada, entre outras diversas estruturas de administração.

Dessa avaliação sobre os limites econômico-fi nanceiros de implantação da governança incorre a seguinte conclusão: 

certas estruturas de governança são aplicáveis apenas conforme porte e complexidade das instituições – regra 

muito aplicável à realidade cooperativista de crédito brasileira. A consequência de tal entendimento é a chave 

para decisões concretas: trata-se aqui de um modelo a ser perseguido, em menor ou maior grau de aderência, 

conforme o nível e desenvolvimento da instituição fi nanceira cooperativa. 

Feito o contraponto, destaca-se a partir daqui a retomada da análise dos resultados para o grupo de diretrizes 

associadas ao comportamento de CA e Direx, em face das atribuições avaliadas como desejáveis a cada uma 

dessas estruturas.

Retomando a pesquisa após a digressão sobre segregação na alta administração: como as estruturas atuais 

não são segregadas totalmente, a pesquisa se voltou também ao processo de avaliação das características de 

organismo único ou, ainda, de CA/Diretorias/Direx com segregação parcial de participantes ou formados por 

diretores executivos que comandam também o órgão estratégico, formatação esta última ainda bastante comum, 

segundo verifi cado na pesquisa. 

Portanto, temas afetos ao bom funcionamento dos organismos estratégicos (CA/Diretoria) e executivos (Direx24) 

são abordados a seguir – com escopo no universo de cooperativas de crédito –, uma vez que se permitiram 

respostas sobre as características de órgãos diretivos a cooperativas que segregam ou que mantêm acumulação 

de funções, em todas as possibilidades conhecidas de formatação de alta administração.

2.2.2 Características e efetividade de administração estratégica (Conselho de 
Administração/Diretoria)

2.2.2.1 Código de conduta/ética

• A homologação das normas internas, ainda que em parte produzidas pela gestão executiva, é atribuição de 

CA, como representante dos interesses dos associados. Quanto à vigência de códigos de conduta/ética, não 

se demonstraram limitações no segmento: 91,6% das cooperativas afi rmaram manter o referido normativo. 

24 Importante destacar que houve a orientação da organização para que fossem respondidas todas as questões.
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2.2.2.2 Estruturação e representatividade em Conselhos de Administração: 
composição, renovação e avaliações de desempenho

• A manutenção de um corpo de conselheiros em número sufi ciente e não excessivo é insumo à representatividade. 

Assim, conforme o perfi l do corpo associativo, quanto aos grupos que compõem este último, deve-se defi nir 

a abrangência do Conselho. Outro aspecto importante à qualidade do Conselho: a renovação, para minimizar 

situações de excessiva centralização de poder, fomentar a inclusão de mais participantes e promover inclusive 

a adequada sucessão.

• Relacionado ao tópico anterior, para o processo avaliativo − ou seja, a promoção da representatividade das 

decisões em face do interesse do cooperado e o fomento à renovação em CAs −, é adequado utilizar ferramentas 

de avaliação externa e autoavaliação. Estruturas do tipo viabilizam o trânsito de informações, internamente ao 

CA e com outros organismos da entidade, viabilizando a melhor avaliação e aplicação de decisões meritocráticas 

na ocupação de cargos.

• Sobre representatividade em CA/Diretoria, quanto à sua composição em relação ao perfi l do corpo associativo, 

destaque-se também que 60,8% das cooperativas de crédito não mantêm critério formalizado. Destarte, a 

menor parte das entidades mantém normativas para promover aderência da composição desses órgãos ao 

interesse dos associados vistos como um todo, conforme o quadro 6.

Quadro 6 – Existência de critérios de representatividade em CA/Diretoria

(Q51) Existe algum critério formalizado 

para que os diferentes segmentos que 

compõem o quadro social (regiões, 

categorias profissionais etc.) tenham 

representatividade no CA? 

Não há critérios estabelecidos 68,3

Sim, os critérios estão definidos no estatuto e/ou regimento interno da cooperativa 12,0

Há critérios de representatividade que constam em algum documento/ normativo 

interno da cooperativa 
3,2

Há critérios de representatividade, mas não constam de nenhum documento 

da cooperativa
17,3

• Não houve padrão em relação à renovação de mandatos, embora 22,7% responderam que a maior parte de seus 

conselheiros tem mais de três mandatos.25 Conselhos de Administração nos quais predominam componentes 

em primeiro ou segundo mandatos corresponderam26 a 76,5%, o que indica que a falta de renovação em 

conselhos não é uma regra dominante nas cooperativas de crédito.

• Poder-se-ia contrapor parcialmente a premissa do tópico anterior, todavia: aquele resultado associado à 

questão seguinte – os mandatos normalmente duram três (32,1%) ou quatro anos (61,7%) – implica que 

aproximadamente 40% dos conselheiros em atividade ocupam a cadeira por mais de nove anos, sejam 

consecutivos ou não.

• Em relação a processos de autoavaliação, avaliação por pares ou por terceiros, o resultado que se destaca é a 

ausência de avaliação periódica em pelo menos 75% das cooperativas de crédito. Trata-se de fragilidade passível 

de sensíveis avanços.

25 Consecutivos ou não.

26 Permitiu-se responder mais de uma opção, caso existisse empate entre dominância igual de conselheiros em primeiro e segundo mandatos, por 

exemplo. A implicação foi que a soma das opções de respostas superasse 100%, mas não houve prejuízo para a avaliação do fenômeno de renovação.
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2.2.2.3 Formalização de atividades: organização e o planejamento estratégico

• Para a devida organização de suas atividades em exercício seguinte, em agenda formalizada de reuniões e 

quanto a temas por serem abordados, aproximadamente metade das respondentes informou formalizar agenda 

ou registrar em ata a programação, inclusive de caráter qualitativo.

• O dado sobre Planejamento Estratégico é signifi cativo quanto às possibilidades de evolução na qualidade das 

funções típicas de CA no segmento cooperativista de crédito. 

• O planejamento estratégico é o insumo principal ao desempenho das funções de CA, pela organização das metas, 

prazos e responsáveis pelo alcance dos objetivos de médio e longo prazo. Das cooperativas respondentes, 54,6% 

informaram não ter tal documento homologado em CA. Ainda, tendo em vista que algumas cooperativas poderiam 

supor que detêm o Planejamento Estratégico, mas não aprovam o documento em CA/Diretoria, foi verifi cado em 

pergunta seguinte que 35% das respondentes de fato assinalaram inexistir o planejamento estratégico.

2.2.2.4 Formação de futuros dirigentes e política de sucessão

• Questão essencial a ser enfrentada para a qualidade da renovação dos quadros de dirigentes: 83,8% das entidades 

não mantêm política de sucessão27 formalizada. Trata-se, portanto, de temática incipiente à governança em 

cooperativas de crédito: a presente pesquisa contribui ao abordar tal fragilidade verifi cada.

• Sobre a efetiva formação de potenciais futuros dirigentes, somente 25,7% das cooperativas registraram 

que associados participaram de treinamentos para essa fi nalidade no período de 2011 a 2013. Persiste o 

entendimento de existência de estímulos limitados a uma adequada renovação de dirigentes: 65,1% não 

mantêm programa formalizado de formação de conselheiros.

2.2.2.5 Condições ao exercício de cargos em CA/Diretoria: capacitação, comitês 
de assessoramento e pré-requisitos

• O segmento promove programas de capacitação para dirigentes por demanda normativa que entrou em vigor 

no fi nal da década de 1990. A exigência de parametrizar os programas de treinamento e destarte promover 

a capacitação interna incidia sobre as cooperativas centrais que eram entendidas como eixo condutor dos 

sistemas cooperativistas; tal exigência ainda hoje se mantém28 sobre essas entidades. 

• No presente, vêm sendo transferidas algumas estruturas de administração centralizada de sistemas 

cooperativistas, de forma gradual, desde as centrais às empresas de terceiro nível – as confederações de 

cooperativas. Políticas de capacitação podem ser incluídas nesse processo de centralização de atividades, 

conforme o caso.

• A conjuntura atual é de abrangência importante dos programas de capacitação a diretores estatutários: apenas 

15,7% das cooperativas informaram não ter ocorrido treinamentos durante 2012. Os temas principais dos cursos 

realizados são apresentados no quadro 7, a seguir.

27 Para a formulação de políticas de sucessão, existe a referência técnica oferecida pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

aplicável a diversos tipos de empresa. Consulta em 12.7.2014: <http://www.ibgc.org.br/userfi les/10.pdf>.

28 Precisamente, a regulamentação da função de promover capacitação, assumida pelas cooperativas centrais, ocorre a partir da edição da Resolução 

nº 2.608, de 27 de maio de 1999. A determinação é mantida na Resolução 3.859, de 2010, porém, no presente, as atribuições de cooperativas 

centrais são passíveis de assunção por confederações.
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Quadro 7 – Treinamentos a CA/Diretoria

(Q55) Quais os principais treinamentos 

recebidos pelos membros do CA? 

Não realizaram treinamentos no período 15,7

Cooperativismo de Crédito – geral 72,9

Contabilidade geral e bancária 44,4

Regulação básica do Sistema Financeiro Nacional: limites operacionais, etc 59,0

Análise de balanço 49,7

Noções básicas de economia e administração 53,7

Governança 65,8

Planejamento Estratégico 57,5

Noções de gerenciamento de risco: crédito, mercado, liquidez, operacional, etc. 60,4

Direito comercial e aspectos jurídicos sobre cooperativismo 35,9

Matemática financeira / Finanças em geral 33,8

Outros treinamentos 18,2

• A análise mais detida sobre os temas dos treinamentos aos dirigentes indica que ainda existe espaço para 

evolução, tendo em vista que, por exemplo, treinamentos em contabilidade e análise de balanço, direito e 

fi nanças ocorreram na menor parte das cooperativas de crédito no período analisado.

• Na mesma linha de evolução técnica das estruturas de governança, conforme seja a complexidade das 

instituições, podem ser instituídos comitês de assessoramento aos conselheiros ou diretores. Servem para 

conferir um ambiente técnico mais robusto para a tomada de decisões estratégicas – por exemplo, para 

viabilizar a avaliação de riscos, para balizar decisões de investimento e para a análise de créditos de valor 

mais relevante.

• Os comitês ainda são utilizados por parcela minoritária do segmento: 63,4% afi rmaram não manter tais 

arranjos, todavia isso pode não constituir elemento negativo se tal concentração ocorrer em cooperativas de 

menor porte. Indica-se que sua utilização pode alcançar abrangência futura mais ampla, em instituições mais 

desenvolvidas. Destaque-se que os comitês devem conter pessoal técnico e ser implantados quando realmente 

o conhecimento é necessário na atividade rotineira da instituição.

• Ainda quanto às condições ao pleito de exercício em cargos em CA, observou-se que a menor parte das 

cooperativas tem preocupação com a qualifi cação prévia dos concorrentes para preencher cargos nos órgãos 

estratégicos. A capacitação deve ser comprovada em 43,5% das cooperativas de crédito. Experiência prévia no 

mercado fi nanceiro apenas é exigida em 12,4% das cooperativas respondentes.

• As respostas mais comuns sobre pré-requisitos ao exercício de cargos estratégicos foram: ausência de restrições 

cadastrais (92,7%), boa reputação na comunidade (82,8%) e, em menor quantidade, mas com relevante 

frequência, o pleiteante não pode manter negócios com a administração da cooperativa (47,7%).

2.2.2.6 Políticas de remuneração em órgãos estratégicos

• A definição e formalização das políticas de remuneração das instituições têm papel fundamental no 

comportamento dos agentes participantes da administração, seja estratégica, executiva, ou, ainda, em níveis 

não participantes da alta administração propriamente, como gerentes, etc.
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• Tais políticas se inserem no escopo das políticas de incentivos a colaboradores e dirigentes, que podem comportar 

ainda salários indiretos, licenças, benefícios não pecuniários, como planos de saúde, previdência, entre outros.29 

• Entretanto, o escopo de interesse desta análise se delimita ao enfrentamento de confl itos de agência pelo uso 

de remuneração variável, no sentido de estimular o melhor alinhamento de interesse de cooperados e dirigentes 

em geral.

• O uso das políticas de remuneração variável para estimular o cumprimento de metas é aceito e já praticado 

no segmento cooperativista de crédito e é considerado positivo no enfrentamento de confl itos de agência e 

no desenvolvimento das entidades. 

• Ainda, estruturas saudáveis de metas de remuneração variável podem ser desenvolvidas para cooperativas com 

base em parâmetros diferentes do resultado fi nanceiro ou em modelos compostos por alguns desses, como:

a. crescimento de saldos de depósitos;

b. expansão da base de associados ativos;

c. crescimento de patrimônio líquido (sob o aumento de capital ou de retenção de resultados positivos, no 

caso da cooperativa);

d. crescimento da carteira de crédito líquida de provisões;

e. aumento de market share, entre outros.

• Defende-se também que sejam desarmadas premissas que ainda promovem certo retrocesso ou mesmo 

prejuízo às cooperativas, observando-se que têm de competir com empresas com fi nalidade de lucro, como 

as bancárias, movimento que tem se reforçado nos últimos anos. 

• Mesmo a procura por geração de resultados fi nanceiros positivos30 – que tenham substância econômica – ainda 

pode ser entendida como positiva em relação a um segmento do qual se espera participação relevante no SFN.

• Em órgãos estratégicos como o CA, existe bastante controvérsia sobre a aplicação de metas variáveis, mas em 

áreas executivas como a Direx, gerências e outros cargos defende-se de maneira mais clara a possibilidade de 

construção de políticas de incentivos por remuneração relacionada ao atingimento de metas.

• Os resultados observados sobre políticas de remuneração em CA/Diretorias:

a. 22,3% não remuneram CAs e 70,9% defi nem os critérios em AGOs;

b. os métodos de remuneração de CA não costumam utilizar parâmetros variáveis, exceto em 3,7% das 

cooperativas de crédito. Portanto, normalmente se trata de remuneração fi xa, defi nida por escolha da própria 

singular em 43,3% dos casos ou conforme critérios emanados de cooperativas centrais ou confederações: 

14,4% das respostas.

• Destacando-se que algumas políticas de remuneração já respeitam padrões de sistemas, inclusive, pode ser 

interessante avaliar o cabimento de estabelecer política de remuneração sistêmica de caráter mais amplo, o 

que pode viabilizar até mesmo a inclusão de metas variáveis para CAs em caso de cumprimento de metas 

estabelecidas por centrais ou confederações.

• A qualidade e a transparência das políticas de remuneração são pressupostos necessários para o sucesso de 

programas do tipo. A política de remuneração deve ser componente fundamental das políticas de governança 

de cooperativas ou de sistemas cooperativos.31

29 Para o avanço no entendimento técnico sobre o tema, pode-se consultar o pronunciamento contábil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC): Benefícios a empregados – CPC 33.

30 Certamente não deve ser fi nalidade central da instituição, mas a manutenção de rendas positivas pode ser considerada interessante para o 

fortalecimento patrimonial das entidades, ainda que sem fi nalidade de lucro.

31 A Política de Governança aprovada pela AG está regulamentada no art. 17 da Resolução 3.859, de 2010. 
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• Destaque-se que o CMN já dispôs regras para o funcionamento de políticas de remuneração de instituições 

autorizadas a funcionar pelo BCB – Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2011 –, entretanto o segmento 

cooperativista de crédito não foi inserido no escopo da norma.

2.2.2.7 Efetividade do Conselho de Administração: informações analisadas

• Finalmente, observa-se o caráter das informações analisadas em nas atividades rotineiras pelos órgãos 

estratégicos. No quadro 8, demonstra-se a diversidade de dados utilizados em seus trabalhos, conforme respostas 

das cooperativas de crédito brasileiras. Pode-se depreender que os componentes têm condições de manter-se 

informados e atuar sobre as questões mais relevantes enfrentadas pelas instituições que administram.

Quadro 8 – Relatórios e informações disponíveis a CA/Diretoria

(Q57) Quais são os principais 

documentos/relatórios utilizados 

pelo CA para acompanhamento da 

gestão executiva/operacional 

da entidade? 

Não existem relatórios específicos ao CA 0,6

Demonstrações contábeis - balanço, balancete, demonstrativo de despesas e receitas 97,1

Relatórios de auditoria 95,9

Relatório de controles internos e conformidade 86,7

Relatórios sobre acompanhamento das irregularidades apontadas pelo CF e auditoria 89,7

Histórico de evolução da carteira de crédito 92,2

Histórico de evolução da inadimplência e provisões 92,2

Acompanhamento de indicadores: limites operacionais estabelecidos pelo Bacen 83,8

Representatividade dos 20 maiores devedores em relação ao total da carteira 

de crédito
83,5

Matriz de migração de risco na carteira de crédito 56,7

Histórico da evolução dos depósitos à vista e a prazo 76,8

Representatividade dos 10 maiores depositantes em relação ao total de depósitos. 72,2

Dados sobre Planejamento Estratégico: projetado x realizado 65,3

Outros 11,8

2.2.3 Características e efetividade de Gestão Executiva (Direx)

2.2.3.1 Processo de eleição ou indicação de executivos

• A defi nição dos componentes para os cargos de direção executiva deve se basear em dimensões técnicas, 

respeitando-se na formação e composição da DIREX as necessidades da empresa, de acordo com o seu porte 

e a complexidade das atividades negociais que realiza.

• A Lei Complementar 130, de 2009, com base inclusive nos estudos que já eram realizados pelo BCB e pelas 

organizações do segmento quanto ao tema governança, veio apoiar a profi ssionalização de diretorias executivas – 

ao permitir a contratação e a ocupação de tais posições por pessoas não pertencentes ao grupo associativo. 

• A profi ssionalização era ainda mais importante à época de promulgação da lei: muitas cooperativas de 

crédito eram setorizadas, fechadas, como as rurais ou de profi ssionais da saúde, por exemplo. Em 2014, fase 

de conclusão da pesquisa aqui debatida, o movimento de abertura de cooperativa a empresários ou à livre 

admissão se consolida, o que já viabiliza a fi liação de pessoas das mais diversas especialidades, sob a fi nalidade 

de contratação ou participação em órgãos estatutários.
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• Demonstrada a evolução esperada do processo de indicação de executivos, reforça-se a expectativa de um 

movimento de profi ssionalização. Quanto ao processo de escolha, os dados obtidos são apresentados no 

quadro 9.

Quadro 9 – Eleição ou contratação da Direx

(Q59) Como é escolhida a Diretoria Executiva 

(Direx)?

Os cargos de Direx x CA são pré-definidos no processo de eleição em AG 46,1

Após eleitos os membros do CA, escolhem os diretores executivos entre si 27,2

Os diretores são contratados, são associados, mas não pertencem ao CA 10,9

Os diretores são contratados, não associados 1,4

Não há a distinção de Direx, a cooperativa é administrada por todos os 

componentes do CA
14,5

• O quadro 9 demonstrou, entretanto, que os componentes de Direx ainda são normalmente eleitos em AGs, o 

que indica perspectiva de maior difi culdade de avaliação de mérito técnico no processo de escolha.

• Considera-se atribuição de um CA segregado, preparado e atuante, além de representativo do interesse do 

corpo associativo, a indicação de executivos, pois viabiliza a análise técnica no processo de escolha e pode 

fomentar a melhor avaliação dos resultados diretivos de execução. Em um modelo de governança avançado, 

aplicável à indicação de membros executivos de caráter específi co, portanto, o canal desejado de aprovação 

dos diretores executivos de fato é a escolha em CA.

• No entanto, as Direx contratadas – em contraponto às eleitas em AG – apenas encontraram respostas afi rmativas 

em 12,3% das manifestações.

• Tendo em vista a ampla resistência de CAs/Diretorias ainda não segregados ou pouco representativos, nos casos 

de processos eletivos de diretores em AG, tecnicamente a preferência ainda poderia recair sobre a eleição com 

defi nição prévia entre participantes estratégicos ou executivos – no sentido da maior transparência, já que a decisão 

é levada ao conjunto de associados. Tal conjuntura é dominante, conforme as respostas oferecidas (46,1%).

2.2.3.2 Dedicação de diretor executivo

• Quanto à dedicação à empresa, 42,2% das cooperativas responderam que seus executivos trabalham em 

dedicação integral. Acima de 50% responderam que seus executivos trabalham com dedicação de até 20 horas 

semanais – confi guração que se pode demonstrar comum em cooperativas que não mantêm segregação entre 

componentes estratégicos ou executivos.32

2.2.3.3 Condições ao exercício de cargos em Diretoria Executiva: 
pré-requisitos e capacitação

• As respostas obtidas quanto às precondições para a ocupação de cargos de natureza executiva demonstram 

maior peso à preparação técnica, quando comparadas às exigências para o exercício de cargos estratégicos, 

demonstradas em tópico anterior. 

32 Essa conclusão decorre de percepção qualitativa: diretores não profi ssionais normalmente mantêm outras funções econômicas, seja em 

empreendimentos ou cargos de interesse próprio, seja em cargos em outras estruturas do cooperativismo, de crédito ou não. Para o teste de 

premissas qualitativas como essa, poderá ser viabilizada a realização de testes estatísticos de correlação entre as variáveis do questionário.
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• No entanto, analisando-se de forma absoluta, observa-se que a comprovação de preparo técnico ainda é exigida 

na menor parte das cooperativas de crédito:

a. 55,3% das respondentes consideradas afi rmaram exigir comprovação de capacidade técnica prévia, ou seja, 

aproximadamente metade das entidades não testa tal informação essencial; e

b. apenas 28,9% consideram, no processo de escolha de Direx, experiência anterior no mercado fi nanceiro.

• Outra possibilidade de melhoria no processo de escolha da Direx é a mitigação de confl itos de interesse: 48,1% 

das instituições não assinalaram que os executivos a serem indicados seriam impedidos caso mantivessem 

negócios anteriores com a administração da cooperativa.

• Quanto a treinamentos recebidos pelos diretores executivos no exercício de 2012, destacou-se o perfi l de 

respostas sobre capacitação, demonstrado no quadro 10.

• A incidência informada de treinamentos a executivos também tem caráter de implementação parcial no 

cooperativismo de crédito. Tal aspecto associado à falta de exigência prévia de capacitação comprovada implica 

avaliação de lacuna de preparo necessário em parcela importante das entidades.

• Em 2012, 18,9% não realizaram treinamentos, e os diversos cursos dados como opção de resposta foram 

aplicados em percentuais que giram em torno da metade das cooperativas e crédito.

• A boa notícia é que cursos relacionados ao desenvolvimento sustentado do setor, em temáticas como regulação, 

riscos e governança, já alcançaram aproximadamente 2/3 das respostas.

Quadro 10 – Treinamentos recebidos por diretores executivos em 2012

(Q63) Quais os principais treinamentos 

recebidos pelos membros da Direx? 

Não realizaram treinamentos no período 18,9

Contabilidade geral e bancária 52,6

Regulação básica do sistema financeiro nacional: limites operacionais etc. 61,0

Análise de balanço 57,6

Noções básicas de economia e administração 58,8

Governança 67,9

Planejamento Estratégico 63,4

Noções básicas de avaliação de risco: crédito, mercado, liquidez, operacional, etc. 66,3

Acordos de capitais da Basileia 54,5

Direito comercial e aspectos jurídicos sobre cooperativismo 42,6

Matemática financeira e Finanças em geral 44,4

Outros treinamentos 18,3

2.2.3.4 Políticas de remuneração de diretor executivo

• A análise das respostas sobre remuneração de diretor executivo resulta em possibilidade de avanços dos estudos 

e da implementação de políticas de incentivos no sentido da mitigação de confl itos de agência. Executivos 

de empresas mais modernas, competitivas, mantêm partes de sua remuneração vinculadas à consecução de 

metas traçadas em planos estratégicos.

• Na descrição de resultados consolidados sobre as políticas de remuneração para membros de CAs, a presente 

análise já recuperou tipos de parâmetros possíveis para a composição de metas de remuneração variável.
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• A abrangência observada de critérios variáveis de remuneração de alta administração é limitada no 

cooperativismo de crédito local, mesmo em funções executivas, nas quais a adequação de metas variáveis é 

menos discutível quando comparadas a tal implementação nos cargos estratégicos.33

• Entre as cooperativas de crédito brasileiras, a maior parte respondeu ter critérios de pagamento fi xo para 

executivos, aprovados em seus órgãos estatutários – 61,4% defi nem os valores a serem pagos em AGs.

• O estímulo limitado a políticas de incentivo ao alcance de metas pode ser considerado problema bastante 

relevante à governança do cooperativismo de crédito, no sentido da escassa motivação a executivos cumprirem 

objetivos de crescimento e desenvolvimento das instituições que compõem o segmento. Ainda, tal escassez pode 

resultar em difi culdades competitivas das cooperativas de crédito ou de entidades de segundo ou de terceiro 

nível de sistemas cooperativos, na medida em que necessitem contratar profi ssionais de maior especialização 

técnica e experiência no mercado fi nanceiro.

• Ainda, são importantes outros aspectos detectados:

a. 8,0% observaram ter parâmetros variáveis próprios baseados em diferentes métricas possíveis; e

b. 13,1% informaram manter critérios adotados a partir de metodologia proposta por confederações ou centrais, 

sejam fi xos, sejam variáveis.

• Conforme abordado em tópico sobre remuneração de membros de CAs, a construção de políticas de sistêmicas 

de remuneração aliadas à aplicação de metas variáveis disponíveis a diversos níveis de administração – baseadas 

em premissas bem construídas e efi cazes – pode signifi car um dos mecanismos para favorecer a boa governança 

em sistemas cooperativistas.

2.2.3.5 Efetividade das funções executivas de governança: prestação de contas 
e trânsito das informações, mitigação de confl itos de interesse

• Uma Direx atuante deve dispor do maior e melhor contingente de informações operacionais sobre a empresa, 

no que tange inclusive à consecução das metas traçadas nos planos aprovados por órgãos com função 

estratégica e quanto aos dados estratégicos relacionados à estrutura de riscos a que a empresa está sujeita em 

suas atividades operacionais e negociais.

• Diante de tal vantagem informacional, além da linha de subordinação principal ao CA,34 devem haver processos 

de Direx visando a efetividade de comunicação com estruturas de fi scalização internas à empresa, por exemplo 

o corpo de associados e o CF.

• A prestação de contas é função executiva importante para a boa governança. Certamente tal função deve 

ser construída no âmbito de CAs: estes organismos devem ser os maiores interessados no adequado fl uxo de 

informações aos seus representados, os cooperados.

• Entretanto, os resultados sobre prestação de contas, obtidos em questionamentos sobre a existência de relatórios 

direcionados à função de fi scalização, foram negativos. Existe capacidade de evolução ampla quanto a esse 

aspecto de enfrentamento da assimetria de informações, uma vez que:

a. as Direx oferecem relatórios voltados a associados em 14,8% das cooperativas; e

b. 24,2% das diretorias constroem relatórios específi cos ao CF.

33 Participantes de discussões de governança em cooperativas de crédito ainda mantêm opiniões divergentes sobre o cabimento de remuneração 

variável a administradores estratégicos, no estágio atual de desenvolvimento do segmento.

34 A qual deve demandar relatórios rotineiros sobre o atingimento dos parâmetros aprovados pelas decisões estratégicas.
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• A disponibilização de informações ao associado em caráter proativo é limitada; a preferência das respondentes 

foi assinalar que as informações fi cam disponíveis nas sedes da instituição (77,0%). 

• Quando se fala de rotinas de envio de dados ao corpo associativo, as respostas positivas suportam conclusão 

de que tais processos de remessa existem, mas ainda são utilizados de forma variada pelas cooperativas:35

a. 35,8% atualizam informações em seus sites; e

b. outras metodologias, como envio por e-mails, por via postal, ou outros, foram confi rmadas caso a caso como 

utilizadas por parcelas inferiores a 17% das entidades.

• Ainda quanto à evolução do fl uxo de informações e, mais além, sobre a possibilidade de execução de transações 

a distância, destaca-se que a utilização de ferramentas eletrônicas ainda é parcial no cooperativismo fi nanceiro – 

conforme o quadro 11. A abrangência ainda limitada de cooperativas que viabilizam a operação via site pode 

ser considerada desvantagem competitiva em relação ao mercado bancário tradicional.

Quadro 11 – Nível de utilização de sites próprios

(Q69) A cooperativa dispõe de site 

(sítio eletrônico)? Quais as informações e, 

eventualmente, transações disponíveis 

aos associados?

A cooperativa ainda não dispõe de sítio eletrônico 26,0

A cooperativa dispõe de site e apresenta informações gerais ao associado, 

mas o associado não executa transações financeiras
34,2

A cooperativa dispõe de site, apresenta informações gerais ao associado, e o 

associado pode executar transações financeiras
39,8

• Para a conclusão deste tópico sobre a alta administração, destacam-se duas estruturas de governança desejadas 

para a segurança e mitigação de confl itos de interesse nas decisões, notadamente aquelas de caráter executivo. 

• Regulamentações internas de divulgação de transações com partes relacionadas e de resolução de confl itos 

de interesse em órgãos estatutários são ferramentas essenciais à boa governança das entidades.

• Em relação ao primeiro caso, inclusive, existe a Resolução CMN nº 3.750, de 30 de junho de 2009, que requer 

e orienta a produção de nota explicativa às demonstrações fi nanceiras de publicação, referente ao assunto 

“Transações com Partes Relacionadas”.

• Da leitura do quadro 12, abaixo, depreende-se que as formalizações dos citados regulamentos internos constam 

apenas na menor parte das cooperativas fi nanceiras brasileiras, mas existe fomento dessas estruturas normativas 

por sistemas cooperativos. 

Quadro 12 – Regulamentação sobre mitigadores de conflitos de interesse

(Q67) Existe regulamentação interna à singular, central ou 

sistema cooperativo a que pertence sobre “Divulgação de 

transações com partes relacionadas”?

Não 52,3

Sim, regulamentação da cooperativa singular 11,4

Sim, regulamentação da cooperativa central ou da confederação/

sistema cooperativo
41,1

(Q68) Existe regulamentação interna à singular, central ou 

sistema cooperativo a que pertence, sobre “resolução de 

conflitos de interesse em órgãos estatutários”?

Não 54,3

Sim, regulamentação da cooperativa singular 14,5

Sim, regulamentação da cooperativa central ou da confederação/

sistema cooperativo
37,0

35 Existem rotinas, mas persistem indicações de baixa aderência. As rotinas proativas alcançaram, somadas, 80% das cooperativas, mas o formato da 

pergunta indicou superestimação da abrangência do processo de envio de informações: as cooperativas podem ter assinalado mais de um método.
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2.3 Funções de fi scalização

Esta fase da avaliação dos resultados da “Pesquisa Governança em Cooperativas de Crédito 2013-2014” tem 

interesse na formatação e no funcionamento efetivo das estruturas privadas de controle e fi scalização observadas 

nas cooperativas de crédito brasileiras: o Conselho Fiscal, o grupo de associados e as auditorias.

Persiste aqui a premissa, herdada do Projeto Governança Cooperativa, de que o organismo protagonista de 

fi scalização na governança de cooperativas de crédito é o Conselho Fiscal, entendimento conceitual dominante 

quando as instituições cooperativas de crédito são analisadas como uma empresa única. 

Os CFs seriam as estruturas mais capazes de promover as funções de fi scalização e controle da empresa, já que 

representam a função fi scalizadora do associado inserida no contexto da alta administração, assim dispondo do 

melhor nível informacional para a execução das funções dos atores fi scalizadores. 

A conclusão sobre a preponderância do CF na função de fi scalização interna é coerente no contexto da empresa 

cooperativa isolada. Todavia, quando se transita a uma visão de sistema cooperativo, em menor ou maior grau, 

a estruturação em sistemas deve representar impulso à segurança e a uma melhor capacidade de execução de 

funções de controle, de gestão e, consequentemente, de fi scalização. A adequada estrutura sistêmica pode ser 

entendida pelo analista como mais efi caz à consecução dos objetivos de boa governança do que o funcionamento 

de Conselhos Fiscais isolados.

Para que a pesquisa alcançasse os efeitos e o nível de qualidade de governança dados pela organização 

sistêmica, perguntas atinentes às estruturas de sistemas foram distribuídas ao longo do questionário, permeando 

questionamentos contidos em todos os três grupos de diretrizes. 

Dimensões como programas educacionais, políticas de remuneração, regulamentação de resolução de confl itos 

de interesse, política de auditorias, entre outros temas, foram objeto de avaliação sobre a existência e efi cácia de 

estruturas de organização sistêmica em dois ou três níveis.

Permite-se que em aplicações futuras de questionários de governança para cooperativas seja adotada maior 

segregação e aprofundamento de questões sobre efetividade de sistemas cooperativos,36 ou, ainda, a captação do 

nível de infl uência na governança das cooperativas relacionado à sua interação com outros organismos privados 

construídos pelo segmento, como o Fundo Garantidor37 e as Entidades de Auditoria Cooperativa (EAC).38

Discutida a questão sobre a análise do efeito dos sistemas sobre a governança das empresas, destacou-se que o 

objetivo da estruturação da pesquisa foi rever e atualizar os conceitos anteriores, sendo mantida a organização 

dos grupos de diretrizes utilizada nas pesquisas precedentes. Assim, utilizou-se semelhante discriminação dos 

temas em relação ao “Projeto Governança Cooperativa”: o enfoque das questões sobre as funções de fi scalização 

se relacionam a CFs, associados e auditorias.

36 O tema de eventual ampliação do escopo de questões a uma visão sistêmica é controverso, tendo em vista que a estruturação em sistemas 

cooperativos infl uenciou os resultados das cooperativas nesta e nas pesquisas anteriores – inclusive os dados obtidos viabilizam a possibilidade 

de diferenciar a qualidade dos sistemas entre si. Os efeitos das estruturas sistêmicas e de outros institutos, como o Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito (FGCoop) e EACs, sobre a governança interna das cooperativas podem ser, portanto, captados indiretamente, mesmo 

sem referências tão diretas aos temas nas questões. 

37 Resolução CMN nº 4.150, de 30 de outubro de 2012. O início do funcionamento efetivo do “fundo garantidor de créditos das cooperativas 

singulares de crédito e dos bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC)” ocorre no 1º semestre de 2014, 

com o início do período de contribuições. 

38 Previstas no art. 27, § 1º, da Resolução 3.859, de 2010. 
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Finalmente, pode se presumir em caráter qualitativo que a efi cácia da governança associada à funcionalidade 

da fi scalização interna está relacionada a outros grupos de diretrizes de boa governança, como a qualidade das 

funções de prestação de contas, as ações de atração e educação do associado não dirigente e as adequadas 

contratações e linhas de comunicação das auditorias externas e internas. 

A conclusão associada a essas assertivas já foi oferecida em momento anterior desta análise: o protagonismo de CA 

e Direx no processo de implantação da boa governança, implicando que a qualidade das funções de fi scalização 

seja diretamente relacionada ao interesse e às consequentes ações objetivas tomadas por aqueles órgãos de alta 

administração. Abaixo, os resultados sobre estruturas de fi scalização nas cooperativas de crédito.

2.3.1 Rotina de reuniões e renovação no Conselho Fiscal

• As reuniões do CF normalmente são realizadas em caráter mensal (94,4% das respostas).

• Nos CFs, a questão de renovação parece ainda menos preocupante se comparada à conjuntura avaliada nos CA/

Diretorias – parcela majoritária dos conselheiros fi scais em atividade está em primeiro ou segundo mandato.39

2.3.2 Preparação: a qualidade das reuniões do Conselho Fiscal

• Fomentar a preparação dos conselheiros fi scais para as reuniões é essencial ao funcionamento dos organismos 

fiscalizadores – uma vez que tais participantes não acompanham de fato o dia a dia da instituição. A 

disponibilidade de documentos em caráter tempestivo, com antecedência, viabiliza a melhor qualidade da 

atividade do CF.

• Os resultados são insatisfatórios quanto à antecedência do acesso aos dados pelo CF:

a. 43,0% das respondentes assinalaram que o CF recebe a documentação apenas no dia da reunião; e

b. 22,6% responderam que o organismo recebe o material com antecedência de até cinco dias para o encontro.

• Ainda sobre a preparação do CF para o exercício de suas funções, destaca-se que 57,9% das cooperativas de 

crédito responderam que não formulam agenda ou programação de atividades para o CF em exercício seguinte. 

Tal aspecto denota baixo nível de preparação e indica inclusive problemas em caso de sucessão em um órgão 

estatutário que tem característica de maior rotatividade.

• Quanto à disponibilidade de documentos ao CF, destaca-se o quadro 13 subsequente, analítico dos tipos de 

informação analisados. Não há evidência de insufi ciência de informação, quanto à avaliação pelo CF.

39 A pergunta sobre renovação em CF (Q73), assim como aconteceu na questão sobre renovação do CA, solicitou que fosse informado em que 

mandato estava a maioria dos componentes do CF, na data-base. Portanto, poderia ocorrer que existissem dois conselheiros no primeiro mandato 

e dois no segundo mandato, o que implicaria que fosse marcada mais de uma opção. Por consequência, os resultados somados ultrapassaram 

de forma relevante os 100%, nas questões sobre renovação em conselhos.
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Quadro 13 – Informações analisadas pelo CF

Quais são os principais documentos/

relatórios analisados pelo CF antes 

ou durante suas reuniões ordinárias? 

Marque SIM naqueles analisados de 

forma rotineira durante 2012.

Dados sobre Planejamento Estratégico: projetado x realizado 38,1

Relatórios de auditoria interna e externa 94,6

Análise de contratos terceirizados 40,0

Balanço e balancete 96,2

Fluxo de Caixa/ Tesouraria 83,6

Relatório de acompanhamento de pendências e irregularidades 77,8

Demonstrativo de receitas e despesas mensais 94,8

Evolução dos ativos; depósitos à vista e a prazo; evolução da carteira de crédito 86,3

Evolução de inadimplência na carteira de crédito 91,9

Evolução de provisão 81,6

Histórico de crédito transferido para prejuízo 75,2

Histórico da recuperação dos créditos 70,5

Relatório sobre cobrança dos créditos inadimplentes 76,3

Percentual do crédito dos 10 maiores devedores em relação ao total do crédito 86,8

Percentual do crédito do maior devedor em relação ao total do crédito e o risco 

desse devedor
79,1

Evolução dos créditos: “Adiantamentos a depositantes” 74,5

Evolução da distribuição de risco da carteira de crédito nos três últimos exercícios 46,1

Concentração de captação: 10 maiores depositantes/total de depósitos 71,2

Relatório sobre gerenciamento de risco – liquidez, mercado, operacional, crédito etc. 59,6

Outros 12,1

2.3.3 Preparação do conselheiro fi scal: pré-requisitos, formação e capacitação

• Dos pré-requisitos existentes em normas internas para o exercício em conselhos fiscais, destacam-se os 

dois resultados observados como mais frequentes também nos casos de CA e Direx: não ter restrições 

cadastrais/inadimplência na cooperativa e no mercado (91,7%) e ter boa reputação local (82,8%).

• Destaca-se que variáveis que podem ser entendidas mais efetivas para a qualidade do CF, quanto à mitigação 

de confl itos de interesse e à preparação técnica, demonstraram menor incidência como pré-condições para o 

cargo. Os percentuais respondidos como: “não manter negócios com a administração da cooperativa” (49,9%), 

“capacitação técnica comprovada” (35,3%) e “experiência anterior no mercado fi nanceiro” (10,3%) demonstram 

tal fenômeno.

• A questão da formação e capacitação de conselheiros fi scais é variável mais preocupante, conforme mencionado 

e confi rmado pelo quadro 14, sobre treinamentos para potenciais conselheiros. Das cooperativas, 56,2% não 

dispõem de programa de formação de conselheiros fi scais.
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Quadro 14 – Formação institucional de novos CFs

(Q81) Em algum documento está 

previsto o treinamento regular para 

os potenciais conselheiros fiscais?

Não há um programa de treinamento institucional para potenciais conselheiros fiscais 56,2

Estatuto e/ou Regimento Interno 11,4

Regulamento/Regimento do CF 3,9

Programa interno de treinamento aprovado pela AG 1,0

Programa interno de treinamento aprovado pelo CA 2,7

Programa interno de treinamento aprovado pela Direx 2,5

Programa gerido por cooperativa central ou confederação – voltado a não administradores 34,1

Outro 4,5

• Em relação à capacitação de conselheiros em exercício, os padrões de treinamento existentes – como nos casos 

de órgãos diretivos – demonstram razoável abrangência. Reitere-se que a exigência regulamentar de condução 

de políticas de treinamento, sobre as cooperativas centrais, redundou em resultados na área, aspecto atinente à 

organização dos sistemas.40 A seguir, o quadro 15 apresenta a estrutura de capacitação voltada aos CFs, quanto 

a cursos realizados no período recente.

Quadro 15 – Cursos ao CF entre 2011-2013

Quais os principais treinamentos 

recebidos pelos membros do CF? 

Marque SIM para os realizados por 

algum conselheiro fiscal durante os 

exercícios de 2011 a 2013.

Não há treinamento para membros do CF 16,0

Cooperativismo de crédito – geral 69,1

Contabilidade bancária 46,5

Noções de direito comercial 21,6

Noções sobre responsabilidade tributária e trabalhista das cooperativas de crédito 41,1

Legislação básica sobre cooperativismo – responsabilidade civil e criminal do CF, dos 

associados, dos administradores e funcionários.
68,7

Produtos financeiros 44,3

Matemática financeira 26,0

Análise de balanço 57,6

Noções de Administração e economia 37,9

Planejamento Estratégico 40,5

Governança 56,0

Noções de avaliação de risco no mercado financeiro – risco de crédito, de mercado, 

liquidez, operacional, legal etc.
45,2

Noções básicas sobre limites operacionais, controles internos e Acordo da Basileia. 54,3

Auditoria 52,5

Outros 9,8

• Para fi nalizar este item sobre preparação técnica de CFs, pode-se ressalvar que uma análise mais detida do 

quadro anterior suporta a conclusão de que os cursos de característica mais técnica não têm a abrangência 

desejada nos programas – cursos de direito, tributos, fi nanças, entre outros, obtiveram respostas afi rmativas 

da menor parte das cooperativas. Existe possibilidade de desenvolvimento do treinamento de conselheiros 

fi scais no segmento, portanto.

40 Aqui se refere às organizações de dois níveis: destaca-se que o foco administrativo e regulatório (CMN/BCB) dos sistemas cooperativistas no 

início da década de 2000 eram, de fato, as cooperativas centrais. No presente, abre-se a opção do cumprimento de exigências da Resolução CMN 

3.859, de 2010, por confederações.
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2.3.4 Formalização do Conselho Fiscal e representatividade em sua composição

• Das cooperativas brasileiras, 63,0% possuem regulamento ou regimento formalizado para o CF; persiste, pois, a 

possibilidade de melhoria. Tal variável indica que ainda existe desinteresse no adequado funcionamento desse 

organismo fi scalizador, em boa parte do segmento. 

• Mecanismos que estimulem ganhos de representatividade dos grupos componentes do corpo associativo são 

importantes para o melhor funcionamento desse organismo. Avançando em relação à visão de representatividade 

em CA, no CF a necessidade de composição diversa e manutenção de um ambiente onde exista algum grau de 

contestação é mais defensável – o produto esperado deste órgão deve ser a crítica construtiva ao CA e à Direx. 

• Das cooperativas de crédito, 82,8% informaram não haver critérios formalizados para que o quadro social tenha 

representatividade no CF.

• A educação cooperativa e a formação de potenciais conselheiros fi scais, as políticas de remuneração adequadas, 

processos eletivos de indivíduos em detrimento de chapas são ferramentas que podem incidir na melhor 

qualidade da atividade dos CFs, objetivo que o segmento ainda tem de buscar no modelo de governança 

(CA versus Direx versus CF).

• A participação de suplentes também pode resultar em melhor qualidade do funcionamento do CF, pelo já citado 

perfi l de representatividade desejado desse organismo. Das respondentes, 50,0% informaram que os suplentes 

participaram dos encontros em caso de necessária substituição e 33,6% responderam que os referidos estão 

presentes em todas as reuniões.

2.3.5 Condições para a atuação fi scalizadora dos associados

• A atuação dos associados aqui é retomada, já foi objeto de abordagem no item sobre “Representatividade”. 

Aqui se aborda a existência dos canais institucionais sem caráter de assembleia que viabilizem a seleção e 

tratamento das críticas do corpo associativo sob uma função fi scalizadora.

• As duas perguntas a respeito do tema, nesta seção que abordou os canais de comunicação disponíveis ao 

associado, obtiveram os seguintes resultados:

a. quanto à existência de canais institucionais, destaca-se positivamente a estrutura de ouvidoria – obrigação 

normativa41 –, informada como existente em cooperativa central ou confederação em 88,0% das respostas 

consideradas;

b. no polo de menor abrangência, destaca-se que os sites das singulares têm Fale Conosco segundo 33,6% 

das respostas, e nos sites de centrais/confederações estão disponíveis conforme 30,4% das respondentes – 

destaque-se que as respostas podem ser cumulativas ou não nesses dois casos.

• Sobre a existência de ferramenta de interação direta entre CF e associados, dada a função de representação 

do interesse cooperado esperada do conselho, observou-se precariedade, já que apenas 11,4% das entidades 

dispõem de estruturas do tipo.

• Aqui, novamente se destacam conclusões obtidas na primeira seção, sobre “Representatividade”. São bastante 

restritas as ações dos administradores e de conselheiros fi scais no sentido de fomentar a comunicação com 

o associado em AGs ou por outras vias. As defi ciências de comunicação e na representatividade das decisões 

refl etem-se, também, na função de governança atinente à fi scalização da administração pelo associado.

41 Resolução CMN 3.849, de 25 de março de 2010, e alterações posteriores.
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2.3.6 Auditoria interna

• A auditoria interna de cooperativas singulares se tornou função tradicional de cooperativas centrais de crédito, 

diante da própria evolução do segmento em questão vis-à-vis a regulamentação da função dessas entidades 

de segundo nível ao longo da década de 2000. 

• O mercado e o órgão regulador entenderam em caráter mútuo que as atividades de auditoria interna seriam 

aplicáveis às centrais, no escopo do cumprimento da função de supervisão auxiliar – atribuição última que o 

BCB passou a compartilhar com as instituições referidas.

• Ressalve-se que é permitido que as atividades de auditoria interna sejam executadas ainda por empresas 

terceiras especializadas42 ou, ainda, por próprio componente da empresa, esta última modelagem característica 

de instituições de grande porte, como as bancárias.

• A pesquisa revelou que o modelo dominante é de auditoria interna realizada por centrais: 78,9% registraram que 

equipe da central realiza trabalhos de auditoria interna.43 No outro extremo, destaca-se a menor incidência de 

empresas com componente próprio de auditoria interna (9,4%), ou aquelas que contratam no âmbito decisório 

da própria singular (8,9%).44

• Ainda em relação às auditorias internas, destaca-se que tanto as formas de contratação atuais quanto as 

linhas de comunicação dos auditores internos incidem de forma preponderante sobre estruturas decisórias 

de cooperativas centrais. 

• Das respondentes consideradas, 86,4% informaram que a contratação de auditores internos é atribuição da 

central: essas cooperativas centrais podem manter estruturas próprias ou contratar fi rmas especializadas para 

os trabalhos em suas singulares associadas.

2.3.7 Auditoria externa

• A forma de contratação de auditoria externa de singulares já demonstra evolução, tendo em vista que o fl uxo 

decisório em boa parte do segmento respeita os direcionamentos propostos pelas estruturas de segundo ou de 

terceiro nível – conferindo maior segurança e padronização na execução da atividade em sistemas cooperativos:

a. 51,6% informaram que contratam empresa de auditoria independente, de acordo com diretriz de 

central/confederação ou sistema cooperativo; e

b. 26,1% se utilizam dos serviços de EAC, também com base em diretriz de entes superiores dos sistemas 

cooperativos.

• Sobre a formalização de regras para a contratação de empresas de auditoria externa, uma parte menor do 

segmento (39%) afi rmou não existir nenhum regramento. O quadro 16 abaixo contempla os tipos de regras 

associadas à contratação informadas pelas cooperativas.

42 Contratada pela própria singular, ou por centrais para ganhos de escala e padronização.

43 Recupere-se aqui a menor aderência relativa à pesquisa na fase de obtenção de respostas das cooperativas independentes. Destarte, existiria 

algum viés das respostas consolidadas em favor de cooperativas afi liadas, mas o desvio foi considerado irrelevante para as conclusões gerais 

apresentadas nesta descrição dos resultados de governança – inclusive pelo tamanho da amostra em relação ao segmento como um todo.

44 Novamente, as respostas não necessariamente são excludentes entre si: pode haver componente próprio e trabalho realizado por centrais em 

uma mesma cooperativa.
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Quadro 16 – Regras de contratação de auditores externos

(Q99) Em caso positivo na questão 

anterior, quais são as regras 

estabelecidas para contratação da 

auditoria externa? Marque SIM em 

um ou mais itens, quando cabível.

As regras não estão formalizadas 39,0

Divulgação do valor dos honorários pagos aos auditores por serviço que não de auditoria 12,3

Rotatividade obrigatória dos auditores 30,8

Revisão da qualidade do trabalho dos auditores por outro auditor 21,7

Proibição de prestação de serviço que não seja de auditoria 17,2

Nomeação dos auditores externos pelo Conselho de Administração ou Assembleia Geral 9,3

Outras regras:  25,0

2.3.8 Efetividade do Conselho Fiscal: interação com outras estruturas de governança

• Sobre a interação efetiva do CF, consubstanciada em pedidos de informação verifi cados a outros órgãos 

atinentes à governança, concluiu-se por outro indicador de sua limitada ação, revelada pelo quadro 17 abaixo. 

O questionamento foi sobre a existência de apenas uma ocorrência de pedido de esclarecimento formalizado, 

entre 2011 e 2013.

Quadro 17 – Pedidos formais de esclarecimentos pelo CF entre 2011 e 2013

(Q91) Entre 2011 e 2013, ocorreram pedidos formais de 

esclarecimentos pelo CF - registrados em Atas/ Ofícios/ Circulares - 

aos responsáveis pelas seguintes estruturas:

Cooperativa central ou confederação 2,1

CA 69,1

Conselheiro fiscal solicitou informação ao próprio CF 5,3

Diretoria executiva 49,4

Associados 3,1

Auditoria interna 10,3

Auditoria externa 4,6

Outras áreas operacionais da entidade 16,6

• Ainda de forma mais específi ca, quanto à participação de auditores internos em reuniões do CF e à existência de 

rotina desses encontros, também se demonstrou a ampla possibilidade de evolução na comunicação, conforme 

abaixo e no quadro 18:

a. 35,5% participam quando convidados para esclarecimentos;

b. 35,3% participam na conclusão dos trabalhos;

c. 36,9% nunca participam.

Quadro 18 – Rotina de reuniões entre CF e auditoria interna

(Q89) O CF se reúne regularmente com a auditoria interna?

Existe rotina de reuniões, mas não existe registro formal 17,2

Existe rotina de reuniões e registro em atas 19,4

Não existe tal rotina 63,3

• Os auditores internos, visto que são preponderantemente contratados por centrais, são portadores de 

bases de dados relevantes sobre as instituições. Dispõem de elementos obtidos por meio de sistemas 

de acompanhamento indireto e de gerenciamento de riscos providos pelas próprias centrais, ou pelas 

confederações e bancos cooperativos. 

• A escassez verifi cada de rotinas de comunicação construídas, entre CFs e as equipes de auditoria interna, 

portanto, deve contribuir para a baixa efetividade desses conselhos de singulares.
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• O raciocínio é válido também para a interface de CFs com os responsáveis pelas auditorias externas – auditorias 

de demonstrações fi nanceiras. Das cooperativas, 57,4% colocaram não haver rotina de reuniões de CF com a 

auditoria externa no momento da entrega dos trabalhos. 

• A indicação de falta de comunicação adequada com auditorias externas se agrava quando outros 29,1% 

informaram haver reuniões do tipo, entre CF e auditores externos, mas sem estabelecimento de qualquer 

registro formal a respeito. Destarte, não há evidência documental de existência de encontros rotineiros entre 

auditorias externas e CFs em mais de 85% das cooperativas de crédito singulares brasileiras.

• As duas questões sobre rotinas de comunicação do CF com auditores – internos e externos – concederam 

resultado semelhante e são eloquentes sobre a insufi ciência dos procedimentos de comunicação:45 

a. em relação aos dois tipos de auditoria, inexiste qualquer rotina, registrada ou não – em percentual próximo 

a 60% das cooperativas; e

b. menos de 20% das respondentes informaram registrar o conteúdo dos encontro em documento formalizado, 

como a ata do CF, por exemplo.

2.3.9 Efetividade do Conselho Fiscal: eleição e remuneração de conselheiros fi scais

• No encerramento deste tópico sobre as funções fi scalizadoras no cooperativismo de crédito, já concedidas 

indicações da majoritária fragilidade dos CFs em atividade nas cooperativas fi nanceiras brasileiras, abordam-se 

outras duas questões que podem fomentar o melhor funcionamento desses organismos: o processo eletivo e 

a forma de remuneração.

• Quanto ao processo eletivo, na seção “Representatividade”, o quadro 2 aponta o baixíssimo nível de concorrência 

por vagas na administração das cooperativas de crédito singulares nacionais, regra verifi cada tanto nos órgãos 

administrativos – CA/Diretorias – quanto em CFs. 

• No entanto, uma resposta ali detectada foi positiva ao propor um caminho possível: 7,7% das respondentes 

apontaram a utilização da eleição individualizada para conselheiros fi scais. Percebe-se a viabilidade do 

desenvolvimento das eleições em CFs, a qual pode representar maiores perspectivas para a representatividade 

e a efi cácia desses conselhos. Certamente que o processo eletivo referido deve ser acompanhado de outras 

soluções de governança: de forma isolada a eleição individualizada difi cilmente traria frutos.

• Outra vertente possível de desenvolvimento da atividade de CFs deve ser a valorização da atividade de 

conselheiro. A participação de pessoas em funções estatutárias nos mais diversos tipos de empresas deve estar 

suportada por incentivos positivos. 

• A ausência de remuneração condizente no CF deve difi cultar o esforço prático de seus componentes ao 

cumprimento de suas funções.

• Em relação às informações obtidas sobre a remuneração em CFs, deve ser concedido destaque às conclusões abaixo:

a. o CF não é remunerado em 23,6% das instituições respondentes; e

b. em 70,3% das cooperativas a AG defi ne a remuneração dos conselheiros fi scais.

• Quanto a políticas sistêmicas sobre políticas de remuneração de CF, apenas 11,6% consignaram utilizar critérios 

orientados por centrais, confederações ou sistema. Destaca-se novamente a incipiência na adoção de incentivos 

para melhor estimular a efi cácia do CF.

45 Durante o exercício de 2012. Orientou-se que as respostas, quando as questões não se referissem a prazo, seriam referentes à data base ou ao 

exercício encerrado em 31.12.2012.
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3 Síntese dos resultados e conclusões

A presente pesquisa obteve resultados que expressam as possibilidades de evolução, no sentido do objetivo de 

disseminação das soluções de governança, em cooperativas de crédito e sistemas cooperativistas de crédito. 

A base de dados construída é o produto principal da pesquisa. Gera a possibilidade de extensivo desenvolvimento 

no sentido da elaboração de testes estatísticos no futuro próximo, ao possibilitar a associação dos diversos 

aspectos detectados com as diversas variáveis de desempenho. Outras várias especifi cidades – dos diferentes 

tipos existentes de cooperativas de crédito no Brasil – também poderão vir a ser testadas em relação ao perfi l das 

respostas do questionário utilizado na pesquisa.

A solução de transformação dos questionários de governança anteriores para a obtenção de respostas de caráter 

binário gerou uma base de dados muito volumosa e completa: 99 questões contendo subitens que resultam em 

perfi s individualizados da governança de cooperativas que somam algumas centenas de informações. O número de 

respostas obtidas superou mil empresas cooperativas, a aderência à pesquisa atingiu em torno de 90% do segmento.

A partir de tal base e de sua associação com as variáveis de desempenho das cooperativas brasileiras, pode-se ainda 

testar em inferências estatísticas posteriores a efi cácia relativa das ferramentas de governança entre si de forma 

quantitativa. Permitir-se-á, assim, aos estudiosos avaliar o nível e o sentido da determinação do desenvolvimento 

das cooperativas associado a práticas selecionadas de governança entre as diversas diretrizes, sejam aquelas 

emanadas do projeto anterior, sejam algumas novas propostas no ambiente da pesquisa atual.

 

A partir de agora, é viável avaliar e construir, inclusive, a mensuração da hierarquia de importância das diferentes 

políticas de governança.

De forma quantitativa poderá, por exemplo, ser testada a correlação entre a efetividade do CF e o crescimento 

patrimonial. Ainda, se a segregação entre CA e Direx implica maior participação do associado. Conforme já 

observado, as possibilidades de testes com o uso das respostas binárias são amplas e as bases de dados poderão 

ser objeto de escrutínio pelo uso de técnicas estatísticas.

Este documento, síntese dos resultados da pesquisa, optou por demonstrar resultados absolutos, os quais já são 

bastante conclusivos sobre a realidade da governança das cooperativas, sob uma análise qualitativa baseadas 

nos parâmetros já aceitos como boas práticas. Fornecem, dessa forma, subsídios relevantes para a tomada de 

decisões de administração de cooperativas de crédito em seus três níveis – seja para o âmbito da fi rma individual, 

seja para o sistema visto como um todo único.46

As conclusões específi cas sobre a conjuntura da governança das cooperativas de crédito brasileiras constam 

nos comentários sobre os resultados desenvolvidos no presente documento. Concede-se nesta conclusão uma 

organização sintética sobre os resultados mais importantes, em percentuais aproximados – são representativos 

da atual conjuntura da governança do setor no Brasil.

46 Visão do conglomerado ou grupo econômico-fi nanceiro cooperativo, formação societária bastante difundida em alguns países europeus, como 

a França e a Espanha.
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• Participação baixa em cooperativas sem delegação: 63% das respondentes sem regime de delegação mantêm 

participação inferior a 10% em AGs.

• Cooperativas com regime de delegação registraram nível mais alto de participação quantitativa em AGs, utilizado 

em aproximadamente 18% das instituições do segmento. Destas, 56% mantêm participação superior a 70% 

do corpo associativo.

• Das IFs, 91% não registraram inclusão de assuntos em pauta de AG por associados entre 2011 e 2013: 77% não 

têm rotina de informe ao associado sobre tal possibilidade de participar da pauta.

• Educação cooperativa e sustentabilidade: existem políticas do tipo em parte relevante do segmento, mas ainda 

podem ser bastante mais difundidas. A formação de lideranças tem muito a evoluir. As políticas de sucessão – 

que devem se associar naturalmente a políticas de educação e formação do associado – são raras: existem em 

apenas 15% das instituições.

• Das eleições de CA/Diretorias e CFs no segmento, 85% não tiveram qualquer concorrência entre chapas. Oito 

por cento responderam utilizar eleição individualizada em CFs.

• Das cooperativas de crédito, 25% mantêm alguma separação entre componentes de cargos executivos e 

estratégicos – CA versus Direx. O modelo de organismo único é a regra e, potencialmente, pode resultar em 

limites às amplas funções esperadas, estratégicas, de CAs.

• Políticas de remuneração por incentivos em cooperativas singulares e/ou administradas por sistemas 

cooperativos são instrumentos muito incipientes – concedem poucos incentivos à procura pelo atingimento 

de metas.

• A mitigação de confl itos de interesse em órgãos estatutários e de transações mal conduzidas com partes 

relacionadas aparece em normas internas em menos de 50% do segmento. Como ponto positivo a sistemas, 

destaca-se que, quando se verifi cou a existência de tais normas, normalmente foram detectadas em normativos 

de confederações ou centrais.

• Ainda quanto a sistemas cooperativos, sua atuação varia conforme o nível de desenvolvimento de suas empresas 

de segundo e de terceiro nível, mas demonstram sensíveis ganhos de governança e melhor informação e 

segurança às associadas e aos stakeholders, se comparados a cooperativas independentes.

• Baixa efi cácia de funções de fi scalização de CF, auditorias e associados e prestação de contas (função de Direx) 

insufi ciente. Graves assimetrias de informações e precariedade de comunicações – uso ainda limitado de 

ferramentas eletrônicas e baixa proatividade do administrador.

• Sobre efi cácia de CFs, várias respostas demonstram suas limitações e o desinteresse administrativo. Por exemplo, 

60% dos CFs informaram não realizar encontro rotineiro na conclusão de trabalhos de auditorias externas.

Em perspectiva ampla, a avaliação da governança das entidades é de existência de possibilidades importantes 

de desenvolvimento, respeitadas as especifi cidades de cada cooperativa, uma vez que convivem entidades de 

portes patrimoniais que variam entre R$ 90 mil e R$ 1,5 bilhão.

A ressalva sobre a diversidade do segmento é necessária ao aceite de que esta pesquisa e as diretrizes de 

governança representam a construção de um modelo, aplicável em menor ou maior medida conforme o porte 

e a complexidade da instituição. 
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Mas, embora se trate aqui de um modelo, o que é comum ao segmento visto como um todo é a necessidade 

de convencimento do dirigente cooperativista de que deve lhe interessar o alcance das melhores práticas de 

governança – para o melhor posicionamento da instituição que administra, em um contexto de mercado fi nanceiro 

cooperativo dinâmico e em expansão. 

Como atingir a melhor governança? Pela atração e educação do corpo associativo, pelas ações de sustentabilidade, 

pela transparência e mitigação de confl itos de interesse e, principalmente, pelo desejo dos altos administradores 

da cooperativa de crédito e de sistemas cooperativos por funções de controle, gestão por resultados e fi scalização, 

entre outras variáveis, e o patrocínio dessas estruturas.

Os conceitos específi cos atinentes a essas variáveis são o objeto das diretrizes, e a estratégia da empresa deve buscar 

dentro de suas limitações técnicas e fi nanceiras alcançar um escopo tão amplo quanto possível de aplicação das 

políticas defendidas pelo presente modelo de governança. Esta é a premissa do presente modelo: existe muito 

espaço para desenvolvimento mesmo quando consideradas as fronteiras dos custos de agência de cada cooperativa.

Esta pesquisa provê boas indicações de ter alcançado sucesso em seus objetivos de fomento às boas práticas 

no cooperativismo de crédito – além da obtenção, análise e apresentação da extensiva base de dados –, por 

impulsionar a rediscussão e produção de novas soluções sobre conceitos impulsionadores da governança, que 

podem estar associados a:

a. adequado balanceamento na segregação entre funções estratégicas e executivas;

b. participação do associado e qualidade dos canais de comunicação;

c. educação cooperativa e capacitação de dirigentes;

d. sustentabilidade;

e. políticas de sucessão;

f. políticas de remuneração;

g. prestação de contas, representatividade e transparência;

h. efetividade do CF;

i. qualidade de auditorias internas e externas;

j. qualidade e vantagens de estruturas de sistemas cooperativos.

O grande ponto a ser defendido, que se comunica com todos os itens acima, é que as políticas de governança 

precisam superar uma fronteira central: o convencimento para a busca pelo apoio objetivo do alto dirigente em 

promover soluções de governança. 

Para que as instituições sejam sustentáveis, cresçam e se desenvolvam, tornando-se atores relevantes no Sistema 

Financeiro Nacional e muito mais relevantes para a sociedade brasileira.

A governança adequada de uma instituição é a estrutura necessária para o melhor cumprimento possível de seu 

objeto social, ao longo do tempo.
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Anexo – Resultados consolidados
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