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RESUMO 

 
 
 

SCHERER, Priscila Alves. Controle interno em cooperativas de crédito: exigências legais 
do BACEN e esforço próprio para melhoria contínua. 2009. Monografia (Graduação em 
Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 
 

Orientador: Professor Flávio da Cruz, Msc. 

 

As cooperativas de crédito surgiram para atender as necessidades de seus associados quanto à 
prestação de serviços financeiros. Diante desta prestação, torna-se relevante o interesse das 
cooperativas de crédito sobre os controles internos e as práticas de governança corporativa 
utilizáveis nas cooperativas. A preocupação no atendimento às disposições da legislação, 
tanto do Banco Central do Brasil, como das normas e resoluções apresentadas pelos órgãos de 
apoio e controle, são indispensáveis para o crescimento organizado das cooperativas de 
crédito catarinenses. Através deste estudo, buscou-se apresentar informações aos 
conselheiros, associados e demais usuários de cooperativas de crédito sobre estes temas. 
Evidenciou-se através do estudo de caso, as medidas que podem ser adotadas para 
potencializar a redução de custos e do risco operacional, bem como a adoção de boas práticas 
de governança corporativa como ferramenta de integração entre associados, conselho de 
administração e diretoria executiva na geração de crescimento da cooperativa. O estudo de 
caso foi elaborado através de questionário, despertando a atenção de alguns conselheiros para 
os procedimentos adotados nas suas cooperativas e identificando o posicionamento das 
cooperativas sobre os temas abordados nesta monografia.        

 

Palavras-chave: Cooperativismo. Controle interno. Governança corporativa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
O mercado financeiro passou por uma significativa evolução ao longo dos anos. O 

surgimento do cooperativismo de crédito como instituição financeira que busca oferecer 

serviços bancários com qualidade e custo justo para um determinado grupo de pessoas é 

realidade em diversos países.  

O crescimento do cooperativismo de crédito desencadeou o surgimento de uma 

estrutura organizacional formada pelos bancos cooperativos, centrais de crédito, cooperativas 

singulares e postos de atendimento cooperativos. 

O cooperativismo, diante da burocracia, acaba por ter seu crescimento limitado. Isso 

ocorre não só pelo excesso de leis e atos normativos, mas também pelo mau emprego dos 

mesmos. A falta de conhecimento e atualização também prejudica muitas cooperativas. Por 

serem constituídas através de um grupo de pessoas que muitas vezes não detém 

conhecimentos suficientes para administrá-las, muitas acabam fechando suas portas. 

 A concorrência com os bancos comerciais é uma característica própria do mercado 

financeiro. Conquistar espaço em um mercado cada vez mais competitivo e tornar-se uma 

instituição que oferece credibilidade, segurança e solidez aos seus associados é tarefa difícil. 

Por isso, a cooperativa precisa estar organizada. Os controles internos, e nele inserida a 

auditoria contábil, são fundamentais para a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos, 

bem como, uma forma de auxílio na tomada de decisão pelos dirigentes. 

A governança corporativa como ferramenta de integração entre associados, agindo 

junto ao conselho de administração, diretoria executiva e demais setores de uma cooperativa, 

torna-se o alicerce para o desenvolvimento ordenado e seguro das cooperativas de crédito. 

Cada um com sua importância individual, mas com objetivos comuns. Dentre estes objetivos, 

o emprego e utilização dos princípios do cooperativismo se destacam.  

Como instituição financeira, as cooperativas de crédito devem cumprir as exigências 

legais do Banco Central do Brasil (BACEN), e isso implica na obrigatoriedade de haver 

fiscalização quanto a este cumprimento. A auditoria interna e externa são técnicas contábeis 

que auxiliam nesta fiscalização. Mas para atingir a excelência tanto em crescimento quanto no 

cumprimento às determinações do BACEN, as cooperativas precisam se profissionalizar e 

principalmente, se organizar. E para isso, entende-se que a implantação e utilização da 

auditoria junto aos controles internos e a governança corporativa são fundamentais.  
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Pretende-se ao longo desta monografia discutir sobre a importância dos controles 

internos e da governança coorporativa para as cooperativas de crédito do Estado de Santa 

Catarina.  

 
 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

 
 

.  As instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN decidiram dar atenção 

especial aos controles internos. Isso aconteceu principalmente pela publicação da Resolução 

2.554/98 do BACEN, que determina a necessidade do gerenciamento de riscos, em especial 

dos riscos operacionais. Evitar que ocorram erros por falhas humanas são propósitos a atingir 

no cotidiano do desempenho. Além disso, ajudam a melhorar os níveis de transparência e de 

segurança na organização. 

  A premissa para a existência de controles é o comprometimento de todos. É essencial 

que os cooperados, dirigentes e colaboradores estejam dispostos ou sejam sensibilizados a 

implantar um sistema de controles internos. Sem sua implantação não há como sobreviver 

num mercado tão competitivo como o mercado financeiro. A qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos é um diferencial para o crescimento das cooperativas.  

 A implementação dos controles internos é algo que necessita de tempo e dedicação. 

Envolve todos os setores da entidade e exige conhecimento. Por isso, o excesso de detalhes 

pode tornar-se um problema.  

Os escândalos corporativos como os casos Enron e Parmalat, ocorridos e noticiados 

em 2001 e 2002 respectivamente, demonstram a importância da transparência e da ética, tanto 

dos gestores, quanto do profissional contábil, criando ou elevando a busca por boas práticas 

de governança nas organizações do mundo inteiro.  

A governança corporativa auxilia como uma ferramenta essencial para que a 

cooperativa tenha uma gestão competente. Os princípios cooperativistas determinam que a 

cooperativa deva ser transparente, ter gestão democrática e preocupação com a comunidade 

onde está inserida. A necessidade da adoção de melhores práticas de governança também fica 

evidente quando se verifica a pequena participação dos associados nas assembléias e na 

própria gestão das cooperativas.  

Tem-se como factível que os controles internos juntamente com um adequado sistema 

de dados e informações contábeis são fatores importantes. Para atendimento normal e 

respostas pontuais, o sistema deve oferecer as variáveis necessárias requisitadas pelo tomador 
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de decisão e as análises fundamentadas em aspectos do ambiente interno e externo, abordando 

inclusive dados extras contábeis e as determinações do BACEN. Os controles internos podem 

assegurar a manutenção e a melhoria de um sistema de gestão econômico financeiro em busca 

da excelência em serviços e resultados para a Cooperativa. 

Desta maneira, tem-se como problema do estudo: como os controles internos e a 

governança corporativa podem ser utilizados para atender as exigências do BACEN e auxiliar 

no processo de tomada de decisões? 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Considerando a intenção de desenvolver um estudo descritivo e exploratório em 

cooperativas de crédito do Estado de Santa Catarina, o objetivo geral é verificar os benefícios 

que o sistema de controles internos e a governança corporativa trazem para as cooperativas de 

crédito, especialmente quanto ao aperfeiçoamento da tomada de decisões. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Quando da concepção do projeto de monografia pensou-se em identificar como os 

controles internos e a governança corporativa podem contribuir na condição de ferramentas de 

apoio para gerenciar cooperativas de crédito. Além disso, o uso destas ferramentas busca 

desenvolver mecanismos que gerem dados e informações para o controle contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial da instituição. Acredita-se que as ferramentas e os 

mecanismos possam influenciar e assessorar todos os departamentos da cooperativa de crédito 

e gerar informações para a tomada de decisão dos gerentes e dirigentes. 

 Portanto, os objetivos específicos deste trabalho monográfico foram: 

• Identificar mecanismos que geram informações de controles internos para apoio e 

aperfeiçoamento do processo de gestão; 
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• Identificar os benefícios que um sistema de controles internos pode trazer para a 

cooperativa, inclusive potenciais reduções do custo operacional; 

• Identificar a governança corporativa como ferramenta de integração entre 

associados, conselho de administração e diretoria executiva na geração de 

crescimento e consolidação das cooperativas; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

Com o aumento da concorrência, as instituições financeiras viram-se forçadas a 

investir na qualidade de seus produtos e serviços para se manterem competitivas. Esta 

conjuntura tem exigido das cooperativas a adoção de novas estratégias, não apenas de 

posicionamento de seus produtos e serviços, mas também de seus controles internos pois o 

mercado financeiro está mais competitivo e através da utilização de alta tecnologia, mais 

eficiente.  

O Conselho Monetário Nacional do Brasil (CMN) em sintonia com as novas normas e 

recomendações emanadas de órgãos e entidades internacionais, deliberou sobre a implantação 

e implementação de sistemas de controles internos efetivos e consistentes nas instituições 

financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN. Nesse sentido, foi publicando em 24 de 

setembro de 1998 a Resolução 2.554/98 do BACEN. Essa resolução apontou para a 

necessidade do gerenciamento de riscos, em especial dos riscos operacionais, nas instituições 

financeiras.  

O controle interno em uma cooperativa pode ajudar a atingir os objetivos de 

desempenho e lucratividade, e evitar perda de recursos.  Pode ajudar a garantir informação 

financeira confiável.  E pode ajudar a garantir que a cooperativa está em conformidade com 

leis e regulamentos, evitando danos à sua reputação e outras conseqüências.  E evitar assim, 

contratempos e surpresas ao longo do caminho.  

Existe um número cada dia maior de cooperativas surgindo. Como geralmente o 

crescimento destas cooperativas ocorre rapidamente, é possível encontrar um despreparo 

muito grande por parte dos administradores e colaboradores. Com a utilização dos controles 

internos e da governança corporativa, busca-se diminuir a ocorrência de erros e trabalha-se de 

uma forma muito mais transparente. 
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1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia da pesquisa apresenta alguns enfoques quanto aos objetivos, quanto 

aos procedimentos de coletas de dados e a forma de coleta destes dados, bem como, os tipos 

de abordagem. 

Este estudo caracteriza-se como sendo uma monografia, que para Lakatos e Marconi 

(1982, p. 189), “trata-se de um estudo sobre um tema específico ou particular, com suficiente 

valor representativo e que obedece a rigorosa metodologia”. 

O tipo de pesquisa pode ser classificado de acordo com o objetivo e o grau em que o 

problema de pesquisa está inserido e, a seguir, com a natureza do relacionamento entre as 

variáveis estudadas, enquadrando-se, segundo Mattar (2001, p. 18), como: 

• Pesquisas Exploratórias: visam prover o pesquisador de maior conhecimento 

sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva, à medida que a 

familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno são poucos ou 

inexistentes. 

• Pesquisas Descritivas: possuem objetivos bem definidos, procedimentos formais, 

são bem estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou avaliação de 

alternativas de cursos de ação. Diferentemente do que ocorre nas pesquisas 

exploratórias, a elaboração das questões de pesquisa pressupõe profundo 

conhecimento do problema a ser estudado. 

• Pesquisas Causais: investigam as relações de causa e efeito entre as variáveis 

independentes (sobre as quais a empresa tem controle) e as variáveis dependentes 

(sobre as quais a empresa não tem controle). 

 

 As análises de dados podem ser feitas de forma quantitativa e qualitativa. Quanto à 

pesquisa do tipo quantitativa, Richardson (1999, p. 70) afirma que:  

caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de 
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as 
mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão etc.  
 

 Para Richardson (1999, p. 80), as pesquisas do tipo qualitativas podem “contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos”. 



 19 

 Para a coleta de dados utilizou-se livros, artigos em revistas e periódicos, monografias, 

entre outras publicações. Pesquisas em sítios eletrônicos de instituições, órgãos e cooperativas 

auxiliaram na busca por conceitos e metodologias sobre controle interno e governança 

corporativa em cooperativas. 

 Neste sentido buscou-se analisar os seguintes aspectos: 

• Reunir material teórico sobre controles internos e governança corporativa em 

cooperativas de crédito; 

• Identificar a legislação existente relativa ao cooperativismo de crédito; 

• Pesquisar os controles internos e a governança corporativa como um instrumento 

de apoio no processo decisório para aperfeiçoar o processo de gestão. 

Quanto aos procedimentos, essa pesquisa classifica-se como um estudo de caso, 

conceituado para Raupp e Beuren (2006, p. 84) como o “preferido pelos pesquisadores que 

desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de determinado caso específico”. E neste 

caso, pode-se dizer que o intuito é o estudo do controle interno e da governança corporativa 

em cooperativas de crédito. 

Foi aplicado um questionário semi-estruturado, que partiu de questionamentos 

referentes aos dados gerais dos informantes e sobre a concepção acerca dos temas inerentes à 

pesquisa.    

Durante a realização do estudo de caso, buscou-se o maior número possível de 

respondentes ao questionário. Partiu-se de uma amostra da totalidade de sessenta e cinco 

cooperativas de crédito catarinenses, e devido à dificuldade em conseguir acesso a algumas 

cooperativas, o questionário foi encaminhado para trinta e sete cooperativas. 

O questionário semi-estruturado (Apêndice A e B) apresenta sessenta e sete questões 

sendo duas abertas. Foi enviado por meio eletrônico (e-mail) para as trinta e sete cooperativas 

e o retorno das respostas também ocorreu através deste meio.  

Na primeira parte do questionário foram levantadas algumas informações para o 

conhecimento do perfil dos entrevistados e nas demais partes, questões adaptadas do Projeto 

Governança Corporativa do BACEN, que será apresentado ao longo deste estudo. 

  O estudo de caso foi aplicado no período de 27 de março a 30 de maio do ano de 

2009. Dos trinta e sete questionários enviados, obteve-se retorno de oito cooperativas, 

representando 21,62% do total das trinta e sete cooperativas mencionadas.   

Com o retorno dos questionários foi efetuada a reunião dos dados de forma a 

sistematiza-los e gerar o resultado da pesquisa. A partir desta reunião foram elaboradas a 

compilação dos dados e a confecção de gráficos objetivando melhor entendimento.  
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É pertinente informar que a experiência adquirida ao longo de sete anos no exercício 

da função de auxiliar administrativo, atuando nos diversos setores de cooperativas de crédito 

contribuiu para um melhor entendimento dos dados coletados e por despertar o interesse pelo 

tema deste estudo. 

Desta forma, esta monografia caracteriza-se quanto aos objetivos de forma descritiva e  

exploratória, através de procedimentos de pesquisas bibliográficas e de um estudo de caso, 

com abordagem qualitativa e quantitativa, que foi desenvolvido através de pesquisa semi-

estruturada e finalizado através de análises de conteúdo por categorias e através de gráficos. 

  

 

1.5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

Este trabalho vem apresentar a importância dos controles internos e da governança 

corporativa para as cooperativas de crédito e para sua elaboração encontraram-se algumas 

dificuldades. O restrito acervo bibliográfico, principalmente no que se refere ao 

cooperativismo de crédito foi uma delas.  

O alto custo para deslocamento ou mesmo para que se utilizasse o contato telefônico, 

fizeram com que o acesso às cooperativas fosse prejudicado, uma vez que as cooperativas de 

crédito estão inseridas em muitos municípios catarinenses.  

Quanto a limitação deste estudo, cabe ressaltar que o mesmo está dirigido às 

cooperativas de crédito e para que possa ser utilizado por outras empresas, ou mesmo, 

cooperativas de outros ramos, faz-se necessário a realização de adaptações.  

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Este estudo está apresentado em quatro capítulos, onde o primeiro capítulo introduz ao 

tema de pesquisa, a justificativa, os objetivos, as limitações para a realização do estudo e a 

metodologia utilizada para a realização do mesmo.  

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica, apresentando conceitos de 

cooperativismo, seu surgimento, as cooperativas catarinenses e a legislação cooperativista. 

Trata também dos controles internos, sua conceituação, categorias e a auditoria contábil como 
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instrumento de controle interno. E finalmente, apresenta a conceituação de governança 

corporativa, a estrutura e atuação do conselho de administração, a ética e práticas de 

governança corporativa e um breve entendimento acerca da contabilidade forense.  

 Ao longo do terceiro capítulo é apresentado o estudo de caso realizado em 

cooperativas de crédito catarinenses.  

O quarto capítulo apresenta as considerações finais e as recomendações para futuros 

estudos do tema, seguidos das referências, apêndices e anexos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica contemplada neste capítulo inclui fundamentos teóricos 

referentes ao objeto desta monografia. Procuram-se definir através da percepção de alguns 

autores, os conceitos e o breve histórico do cooperativismo, controle interno e governança 

corporativa. 

 

2.1 COOPERATIVISMO 

 

 O senso de coletividade e a necessidade de viver em comunidade fizeram com que as 

pessoas evoluíssem e buscassem melhorar através dessa convivência, sua qualidade de vida.   

Desde os primórdios há registros de ações de cooperação. No Império Babilônico 

encontraram registros no Código de Hamurabi que identificavam a possível existência de 

associações cooperativas. Assim como houve registro no Império Romano, onde a cooperação 

era conhecida pelo termo colégio, conforme traz Oliveira N. (1979, p. 16), que diz ainda que o 

exemplo mais remoto de associações mútuas cooperativas foi encontrado na Palestina. Entre 

os astecas que viviam no México, e os incas que viviam no Peru, também encontraram certas 

formas de cooperação.  

 Por intermédio dessa cooperação, o homem evoluiu e desenvolveu as mais variadas 

formas de sociedades. Buscando o bem comum e o atendimento de necessidades, através da 

luta por respeito e igualdade,  teve origem o cooperativismo. 

O cooperativismo é a união entre as pessoas com intentos em comum e que visam 

atender aos objetivos indicados em sua constituição. Segundo a Organização das Cooperativas 

do Estado de Santa Catarina – OCESC (2004, p. 6), o cooperativismo deriva da palavra latina 

“Cooperari”, formada por “cum” (com) e “operari” (trabalhar), e significa agir 

simultaneamente ou coletivamente com outros para um mesmo fim, ou seja, trabalhar em 

comum para o êxito de um mesmo propósito. Busca atenuar o individualismo através da 

cooperação, auxílio mútuo e integração pessoal.  

Para Gawlak e Turra (2001, p. 20), o cooperativismo origina-se da palavra cooperação. 

É uma doutrina cultural e socioeconômica fundamentada na liberdade humana e nos 

princípios cooperativistas.  
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A doutrina cultural busca desenvolver a capacidade intelectual das pessoas de forma 

criativa, inteligente, justa e harmônica, visando a sua melhoria contínua. A doutrina 

socioeconômica busca, pelo resultado econômico, o desenvolvimento social. Em suma: a 

melhoria da qualidade de vida.  

Logo, o cooperativismo tem por objetivo divulgar os princípios em que se baseia, para 

atingir o desenvolvimento financeiro, econômico e social de todas as cooperativas e de seus 

cooperados e desta forma, atingir esta melhoria da qualidade de vida mencionada.  

  
 

2.1.1 Surgimento do cooperativismo moderno 

 
 

Com o passar dos anos, as formas mais rudimentares de cooperação foram evoluindo e 

através de novos adeptos, tornando-se mais organizadas. Fatores econômicos e sociais  

também contribuíram para essa evolução.  Logo, entende-se por cooperativismo moderno, o 

cooperativismo praticado a partir de 1844, ano em que o cooperativismo surgiu na Inglaterra.  

Os precursores do cooperativismo moderno surgiram diante do regime capitalista. O 

desemprego em massa, o caos social e econômico, dentre outros problemas enfrentados na 

época, desencadearam a necessidade de mudanças. E desta forma, 28 visionários tecelões 

ingleses constituíram a primeira associação baseada no cooperativismo (OLIVEIRA N., 

1979).   

O cooperativismo, segundo o BACEN (2007), surgiu em 1844, na cidade inglesa de 

Rochdale, quando 28 tecelões fundaram uma cooperativa de consumo e quatro anos depois, 

em 1848, surgiu na Alemanha, a primeira cooperativa de crédito, criada por Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen.  

 Apesar de ser de conteúdo aberto, e, portanto sujeito a ser editado por qualquer pessoa, 

a Wikipédia conquistou a aprovação – no tocante à confiabilidade de suas informações – da 

renomada revista científica Nature da Inglaterra, publicação que goza de enorme prestígio em 

nível mundial (WIKIPÉDIA, 2009).  
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 Conforme traz a Wikipédia (www.wikipedia.org):  

Assim o cooperativismo surge na Inglaterra. A data oficial é 21 de Dezembro de 
1844. Foi o dia em foi fundada a primeira organização desse tipo. Nos arredores da 
cidade de Manchester, em Rochdale, um grupo de 28 tecelões, um deles mulher, se 
uniu para comprar em conjunto, ítens de primeira necessidade, como alimentos, por 
exemplo. Chamava-se “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”[...].O 
movimento aparece como uma alternativa à exploração da classe trabalhadora. 
Enquanto a lógica do capitalismo institui a competição, esse sistema estimula a 
cooperação. Cada um dos 28 tecelões entrou no negócio com 1 Libra. Em um ano o 
capital da organização chegou a 180 Libras. Em uma década, a organização já 
contava com 1400 associados. Com esse sucesso, a experiência foi difundida, 
primeiramente na Europa, com a fundação de cooperativas de trabalho na França e 
de crédito na Alemanha e na Itália, depois para o resto do mundo. Em 1881 já 
existiam 1000 cooperativas que totalizavam 550 mil associados. 

O cooperativismo evoluiu e está conquistando seu espaço no mercado. Surge como 

uma nova forma de pensar o ser humano, o trabalho e o desenvolvimento sócio-econômico. 

Por sua forma igualitária, o cooperativismo é geralmente aceito por todos os governos e 

reconhecido como fórmula democrática para a solução de problemas sociais e econômicos.  

No Brasil, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (2008), o 

cooperativismo de crédito,  teve inicio em 1902, pela iniciativa do padre suíço Theodor 

Amstad em constituir juntamente com a comunidade da cidade de Nova Petrópolis no Rio 

Grande do Sul, a Cooperativa que existe ainda hoje com o nome de Sicredi Pioneira. 

Atualmente, existem cooperativas em todos os Estados da Federação, inclusive no Distrito 

Federal.  

Em Santa Catarina, a primeira cooperativa de crédito surgiu em 1932, com a  

constituição da Caixa Rural União Popular de Porto Novo, hoje chamada Cooperativa de 

Crédito Rural Itapiranga.   A Creditapiranga, como é conhecida, tem sua sede no Município 

de Itapiranga, no oeste do Estado, e atua também em outros municípios vizinhos. Foi fundada 

por quarenta e um sócios, que eram colonizadores à procura de melhor qualidade de vida, e 

que buscaram em cooperação, criar mecanismos para construir as bases econômicas, políticas 

e sociais do crescimento e desenvolvimento da região.  

Com o passar dos anos, e com o desenvolvimento das cooperativas, muitas foram as 

instituições criadas para dar suporte ao sistema cooperativista. Segue abaixo a estrutura de 

representação do cooperativismo. 
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        Figura 1: Estrutura de representação do cooperativismo 
                            Fonte: adaptado de OCESC (2001) 

 

 A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é o órgão de maior 

representatividade do cooperativismo no mundo. Surgiu para dar continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos pelos pioneiros de Rochdale e analisar e definir ao longo do tempo, as 

mudanças necessárias nos princípios do cooperativismo. (OLIVEIRA N., 1979).   

 A Organização das Cooperativas das Américas (OCA) tem por objetivo representar o 

cooperativismo e defender seus princípios em vinte países nas três Américas.  

 A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) surgiu em 1969, da união 

entre a Associação Brasileira de Cooperativas, situada em São Paulo, e da União Nacional de 

Cooperativas, situada Rio de Janeiro. Teve sua oficialização com a aprovação da Lei Federal 

N° 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Tem por objetivo dar assistência, promover e 

representar as cooperativas do país.   (OLIVEIRA N., 1979).   

 A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC) representa 

todos os ramos das atividades cooperativistas, como órgão representativo do Sistema 

Cooperativo Estadual e Técnico Consultivo do Governo e outras instituições nacionais e 

internacionais. Constituída em 28 de agosto de 1971, a OCESC, representa o sistema 

cooperativo catarinense, auxiliando na criação e registro de cooperativas singulares, centrais e 

federações. Coordena o encaminhamento da documentação correspondente à OCB, aos 

órgãos normativos estatais e à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC). 

 



 26 

2.1.2 As cooperativas catarinenses 
 

A ACI identifica as principais características de uma cooperativa, que pode ser 
utilizada por qualquer tipo de cooperativa em qualquer setor ou país. Eis a definição de 
cooperativa dada pela ACI em 1995 (NICÁCIO, 1997):  

uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer 
suas necessidades comuns, através de uma empresa de negócios da qual possuem a 
propriedade em conjunto e a controlam democraticamente, pelos seguintes 
princípios: 1) adesão voluntária e livre; 2) gestão democrática pelos membros; 3) 
participação econômica dos membros; 4) autonomia e independência; 5) educação, 
formação e informação; 6) intercooperação; 7) interesse pela comunidade. 

 

O que se busca ao constituir uma cooperativa é melhorar a situação econômica de 

determinado grupo de pessoas, buscando resolver seus problemas ou atender suas 

necessidades comuns de forma que isoladamente não conseguiriam. A cooperativa torna-se 

um meio para que determinado grupo de indivíduos, através da cooperação, atinjam seus 

objetivos e necessidades. 

A cooperativa é uma sociedade constituída por no mínimo vinte cooperados com 

interesses comuns. Organizada de forma democrática e com a participação livre e igualitária 

dos cooperados, aos quais presta serviços, sem fins lucrativos, uma vez que as sobras do 

exercício são distribuídas entre todos os sócios de acordo com seu capital integralizado e 

proporcional as suas operações junto à Cooperativa (OCESC, 2001).  

Os princípios do cooperativismo, aperfeiçoados pelos pioneiros de Rochdale, foram 

aprovados e incorporados ao estatuto social da cooperativa criada no ano de 1844 e 

reformulados nos congressos de Paris em 1937, Viena em 1966 e Manchester em 1995 da 

ACI, constituindo-se hoje nas linhas orientadoras para as cooperativas levarem os seus valores 

à prática (NICÁCIO, 1997). 
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O quadro 1 traz os princípios cooperativistas apresentados por Gawlak e Turra (2001, 

p. 20). 

Princípios Cooperativistas 
1 – Adesão livre e voluntária Decisão individual ciente dos direitos e deveres como 

associado 
2 – Gestão democrática pelos sócios Decisões tomadas em assembléia geral onde os 

associados têm igualdade de voto 
3 – Participação econômica dos sócios Integralização do capital social e participação nas 

sobras ou perdas do exercício através de rateio 
4 – Autonomia e independência  São empresas autônomas controladas por seus 

associados 
5 – Educação, formação e informação Tem por objetivo a formação e treinamento dos 

associados, dirigentes e colaboradores 
6 – Cooperação entre cooperativas Parcerias e ajuda mútua para agregar qualidade, 

produtividade e volume nos serviços prestados aos 
associados. 

7 – Interesse pela comunidade Busca o desenvolvimento econômico, cultural e 
social bem como a preservação do meio ambiente da 
comunidade  

Quadro 1 – Princípios cooperativistas 
Fonte: adaptado de Gawlak e Turra (2001) 

 
 

Os princípios do cooperativismo são a base para o surgimento e o desenvolvimento de 

uma cooperativa. Todo cooperado ao efetuar sua associação, deve tomar conhecimento da 

importância destes princípios para si, a cooperativa e o meio social em que vivem.  

O princípio da adesão livre e voluntária é um dos pontos mais relevantes do 

cooperativismo. Somente conhecendo seus direitos e seus deveres como cooperados, que o 

indivíduo poderá contribuir de forma participativa no desenvolvimento da cooperativa.  

Segundo Gawlak e Turra (2001, p. 56) são direitos dos cooperados: 

• Votar em todas as assembléias realizadas pela cooperativa; 

• Participar de todas as operações e serviços prestados; 

• Solicitar esclarecimentos ao conselho de administração e fiscal; 

• Receber as sobras na proporção das operações realizadas durante o exercício; 

• Oferecer sugestões; 

• Participar dos comitês educativos ou comissões; 

• Solicitar sua demissão do quadro social. 

 

 Os direitos dos cooperados são a garantia de que o ideal cooperativista não vai 

esmorecer. Através dos deveres, como será apresentado abaixo, são delegadas algumas regras 

para facilitar a organização e a administração das cooperativas, mas é através dos direitos que 

o princípio da adesão livre e voluntária se manifesta de forma mais coerente. 
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 Todo associado tem o direito de votar nas assembléias realizadas pela cooperativa e é 

muito importante esta participação. Nas assembléias são decididos assuntos que afetam 

diretamente o associado, como a prestação de contas do exercício e a forma como as sobras 

do exercício serão distribuídas.  

 O art. 21º da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, determina que os associados 

têm direito de solicitar sua demissão do quadro social da cooperativa. Ao pedir sua demissão, 

o associado tem o direito de receber suas cotas de capital integralizadas de volta.  

 O estatuto da cooperativa, de acordo com o art. 21º da Lei Nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971,  deve determinar a forma de devolução das cotas, como por exemplo, 

adotar a política de que ao solicitar a demissão em um exercício, o associado só efetuará o 

resgate das suas cotas no exercício seguinte, após a assembléia que aprova as contas do 

exercício no qual a demissão foi solicitada. É uma forma de a cooperativa conhecer o 

tamanho da redução de capital que sofrerá e também traz um benefício ao associado, pois 

após a assembléia, o associado acaba por receber a participação nos resultados daquele 

exercício.    

 Segundo Gawlak e Turra (2001, p. 57) são deveres dos associados: 

• Ser um cooperado exemplar; 

• Operar com a cooperativa; 

• Participar das assembléias, opinar e votar; 

• Integralizar as cotas partes em dia; 

• Respeitar as decisões tomadas coletivamente; 

• Conhecer e cumprir as normas estatutárias e regulamentos; 

• Saldar seus compromissos financeiros; 

• Zelar pelo bom nome e patrimônio da cooperativa. 

 

 Os deveres se configuram como uma das formas de motivação para que os associados 

operem junto à cooperativa. Ser um cooperado exemplar pressupõe que o mesmo zela pelo 

bom nome da cooperativa e cumpre com suas obrigações financeiras em dia.  

 Muitas cooperativas emitem cartilhas explicativas para entregar aos associados no 

momento de seu ingresso na cooperativa. Mas é válido ressaltar que nem sempre há o 

interesse por este conhecimento ou há preparo suficiente por parte dos colaboradores para 

explicar de forma mais clara estes direitos e deveres (GAWLAK; TURRA, 2001).  
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Talvez a criatividade possa vir a aproximar o ideário popular da forma de divulgar a 

cartilha ou vice-versa, emprestando efetividade nessa tentativa de sensibilização. 

O princípio da gestão democrática pelos sócios apresenta a importância do voto do 

associado. O voto independe da quantidade de capital social subscrito ou integralizado pelo 

associado, ou seja, cada associado tem direito a um voto. E  é extremamente importante, pois 

a democracia existente na gestão está justamente nesse poder de participação que todos os 

associados detêm (GAWLAK; TURRA, 2001). 

O princípio da participação econômica dos sócios traz a obrigatoriedade que os 

associados têm em integralizar o capital social, bem como, sua participação diante das sobras 

e perdas do exercício. O valor do capital social está determinado no estatuto social da 

cooperativa. Geralmente há um valor mínimo estipulado para integralização, que é igual para 

todos (GAWLAK; TURRA, 2001). 

Tem-se, ainda, a integralização extra de capital, que consiste em uma subscrição e 

posterior integralização de valores que ultrapassam o valor subscrito inicialmente na data de 

admissão, que é o valor descrito no estatuto social da cooperativa como sendo o capital 

mínimo obrigatório para todos os associados.   

Muitas cooperativas incentivam a integralização extra de capital. Nas cooperativas de 

crédito isso é muito comum, e traz duplo beneficio aos associados. Primeiro porque na 

maioria das cooperativas um dos critérios de rateio das sobras é o saldo do capital social 

integralizado, e neste caso, quanto maior o saldo, maior a participação. Segundo porque esses 

valores são trabalhados pela cooperativa e por terem custo zero, acabam proporcionando 

empréstimos com taxas menores de juros. Quanto aos critérios de rateio, estes são 

determinados na assembléia que aprova as contas do exercício.  

Os demais princípios se relacionam de forma especial, uma vez que os associados são 

os donos da cooperativa e desta forma, a controlam. E para que esta administração seja 

efetuada de forma correta, é fundamental que a busca pela educação, formação e informação, 

ocorram de forma continuada.  

A cooperação e integração entre as cooperativas é o que proporciona o crescimento do 

sistema como um todo. A troca de experiências e as parcerias, além de fortalecerem o sistema, 

proporcionam a comodidade para muitos associados (GAWLAK; TURRA, 2001). 

A preocupação com o meio ambiente, bem como, as políticas de desenvolvimento 

econômico, cultural e social, estão integradas ao princípio de interesse pela comunidade. São 

muitos os projetos desenvolvidos envolvendo mulheres, jovens e crianças que concretizam 

ações no atendimento destas finalidades (GAWLAK; TURRA, 2001). 
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Com a evolução do cooperativismo ao longo dos anos,  muitos foram os ramos que 

adotaram seus princípios e desenvolveram a abertura de cooperativas. Além da importância 

econômica e social, pode-se destacar a importância destes ramos para o fortalecimento do 

sistema cooperativista.   

 Segundo OCESC (2008) são doze os ramos do cooperativismo em Santa Catarina, 

conforme apresentado abaixo.  

 As cooperativas do ramo agropecuário foram criadas para promover a organização dos 

produtores rurais, agricultores e pecuaristas. Forma um dos ramos mais expressivos, 

economicamente, do cooperativismo catarinense.  Na busca pelo melhor desempenho na 

prestação de serviços aos cooperados, muitas cooperativas desse ramo desenvolveram 

verdadeiros parques fabris, fornecendo desde insumos até sementes, atendimento e 

fornecimento de medicamentos de uso veterinário, e investimentos na área de pesquisa e 

tecnologia para o desenvolvimento de produtos e maior eficiência na produção (OCESC, 

2008). 

 No ramo de consumo estão as cooperativas que têm por objetivo garantir o 

abastecimento de gêneros alimentícios, medicamentos e outros artigos de primeira 

necessidade aos seus associados. Algumas cooperativas se tornaram abertas, atendendo desta 

forma toda a comunidade e em decorrência, alcançaram uma melhora de estrutura de 

atendimento, atingindo níveis de qualidade comparados aos mais modernos estabelecimentos 

do ramo (OCESC, 2008). 

 As cooperativas de crédito foram criadas para atender as necessidades de seus 

associados quanto à prestação de serviços financeiros. Apresentam qualidade no atendimento, 

taxas de juros reduzidas e produtos exclusivos. Divididas em cooperativas de crédito mútuo 

(também conhecidas como urbanas) e cooperativas de crédito rural, de acordo com seu 

público alvo. As cooperativas também podem atingir o status de cooperativas de livre 

admissão, quando abrem para a comunidade a oportunidade de associação. Regulamentadas 

pelo BACEN, possuem legislação própria e competem no mercado financeiro com as demais 

instituições financeiras (OCESC, 2008). 

 No ramo educacional, as cooperativas foram criadas primeiramente nas escolas 

agrotécnicas federais e estaduais e, anos mais tarde nas escolas técnicas industriais e 

comerciais do Sistema Educacional do Estado, desempenhando o papel de co-mantenedora da 

unidade escolar. Existem também cooperativas educacionais formadas por pais e alunos. 

 As cooperativas do ramo especial são formadas por pessoas de menor idade ou 

relativamente incapazes, necessitando de um tutor. Atualmente em Santa Catarina existem 
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duas cooperativas, sendo uma formada por pais e filhos vinculados à Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) e, uma formada por portadores de deficiência física, sendo 

esta a primeira cooperativa do gênero, constituída  no Brasil (OCESC, 2008). 

 O ramo habitacional iniciou com o objetivo de coordenar a ação dos órgãos públicos, 

estimulando a construção de habitações e financiamento à aquisição da casa própria. 

Constituídas para o empreendimento e construção de conjuntos residenciais, a maioria das 

cooperativas extingue-se após a conclusão do trabalho, tendo como característica básica a 

liquidação (OCESC, 2008). 

 As cooperativas de infra-estrutura, também conhecidas como cooperativas de 

eletrificação rural, tem como objetivo a moralização de recursos de poupança e crédito dos 

próprios interessados para investimentos em construção, operação e manutenção de redes 

elétricas que estariam principalmente a serviço do meio rural (OCESC, 2008). 

 No ramo mineral as cooperativas têm como objetivo realizar prospecção, pesquisa e 

lavra de jazidas minerais. Em Santa Catarina, a formação de sociedades desta natureza, teve 

início na área de extração de carvão mineral, encarregando-se da organização de mineiros que 

anteriormente prestavam serviços a empresas estatais ou privadas (OCESC, 2008). 

 As cooperativas de produção utilizam os meios de produção pelo quadro social. Estes 

meios de produção pertencem à cooperativa e podem ser utilizados por todos os cooperados. 

 No ramo da saúde encontram-se as cooperativas dos médicos, odontólogos, 

psicólogos, ou ainda as de usuários de serviços de saúde e afins. As cooperativas de 

assistência à saúde, além do atendimento específico de consultas, tratamentos, cirurgias, etc., 

mantém atividades em convênios nacionais e internacionais (OCESC, 2008). 

 Existem ainda as cooperativas de trabalho. Este ramo do cooperativismo tem o 

objetivo de reunir profissionais de diversas áreas interessados em adequar-se ao mercado de 

trabalho (OCESC, 2008). 

 E por fim, as cooperativas de transporte que integram todas as cooperativas de 

transporte de cargas e passageiros (OCESC, 2008). 

 Segue o gráfico 1 com a apresentação quantitativa dos ramos do cooperativismo 

catarinense.  
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Gráfico 1: Ramos do cooperativismo catarinense 
Fonte: adaptado de OCESC (2008) 

 
 
 Através deste gráfico é possível identificar a quantidade de cooperativas em cada ramo 

do cooperativismo catarinense. Independente dos números apresentados, todos os ramos são 

de fundamental importância para o desenvolvimento econômico-social do Estado.     

 O ramo de crédito apresenta 65 cooperativas, mas é importante ressaltar a existência 

de postos de atendimento cooperativo, conhecidos por PAC, que são agências de uma 

cooperativa instaladas em outros bairros ou cidades e sendo em algumas, a instituição 

financeira mais utilizada pela comunidade.  

 São 52 as cooperativas do ramo agropecuário no Estado. Além do apoio ao produtor, 

atuam como mediadoras nas negociações, tanto de vendas como na busca de subsídios junto 

ao governo em todas as esferas (OCESC, 2008).  

 Os demais ramos, cada qual com seus objetivos, contribuem para a divulgação do 

cooperativismo no Estado de Santa Catarina, fortalecendo assim, todo o sistema 

cooperativista. 

 

2.1.3 Cooperativas de crédito 

 

As cooperativas possuem diferenças consideráveis perante as empresas mercantis. E 

entre as cooperativas de crédito e as demais instituições financeiras ficam mais evidentes estas 

diferenças. 
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As cooperativas de crédito oferecem serviços bancários com taxas e tarifas muito 

menores que os bancos comerciais. Proporcionam melhores rendimentos em aplicações 

financeiras e menores taxas nas operações de crédito. O atendimento diferenciado aos 

associados é outro aspecto positivo (BACEN, 2007). 

O quadro abaixo apresenta as principais diferenças entre as empresas cooperativas e as 

empresas mercantis. 

 

Empresa Cooperativa Empresa Mercantil 

Sociedade de pessoas Sociedade de capital – ações 

Número de associados limitado á capacidade de 
prestação de serviços, podendo, ser ilimitado 

Número limitado de sócios 

Controle democrático, reconhecimento das 
manifestações da maioria – cada pessoa um voto 

Cada ação – um voto 

Objetivo: prestação de serviços Objetivo: lucro 

Assembléia: "quorum" 
Base: número de associados 

Assembléias: "quorum" 
Base: capital 

Não é permitida a transferência das quotas-partes a 
terceiros 

É permitida a transferência e venda de ações a 
terceiros; 

O retorno dos resultados é proporcional ao valor das 
operações. 

O dividendo é proporcional ao valor total das 
ações. 

Quadro 2 - Diferenças entre empresa cooperativa e empresa mercantil 
Fonte: adaptado de Gawlak e Turra (2001, p.52) 

 
 

Através das informações apresentadas no quadro 2 é possível identificar as principais 

particularidades da empresa cooperativa. Dois aspectos em especial merecem maior  atenção. 

Um deles é o fato de que por ser uma sociedade de pessoas, cada indivíduo detém o direito a 

um voto. Enquanto que, na empresa mercantil, uma pessoa poderá votar inúmeras vezes, 

respeitando a quantidade de ações que possui. O outro aspecto é que não é permitido ao sócio 

da cooperativa transferir suas quotas partes a terceiros, como ocorre na empresa mercantil. 

Esse impedimento faz com que a cooperativa se fortaleça, uma vez que o associado acaba 

criando um vínculo maior com ela.  

A cooperativa de crédito segundo Crúzio (2002, p. 14), é formada por poupadores ou 

tomadores de recursos financeiros, objetivando a obtenção de crédito para seus associados a 

juros, prazos etc. em condições melhores do que as oferecidas pelo mercado. 

Umas das características das cooperativas de crédito realmente é a prática de melhores 

taxas de remuneração dos valores aplicados na cooperativa pelos poupadores e taxas de juros 

de empréstimos mais baixas para os tomadores.  Mas para que isso ocorra, deve existir  
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controle por parte dos responsáveis da cooperativa, no sentido de sempre captar maior 

quantidade de recursos dos cooperados e havendo a necessidade, buscar crédito junto ao 

mercado com taxas reduzidas, e desta forma, poder repassar essa redução também aos 

associados.  

A conscientização dos associados de que é vital que movimentem seus recursos junto 

à sua cooperativa, deveria ser um dos pontos mais trabalhados pelos gerentes e dirigentes. 

Principalmente porque é através destas operações que a cooperativa consegue cobrir seus 

custos e despesas. 

As cooperativas de economia e crédito mútuo para Guimarães e Araújo (2001, p. 9), 

“são aquelas cujo quadro social é formado por trabalhadores, sejam de empresas privadas ou 

entidades públicas, ou ainda de determinada profissão ou atividade”. 

Por ser um sistema de ajuda mútua, o cooperativismo desperta o interesse em muitas 

pessoas. Geralmente uma pessoa entra em contato com o meio cooperativista e manifesta 

interesse, busca conhecimento no assunto e passa a difundir a idéia. E como isso ocorre no 

meio em que vivem, acabam constituindo cooperativas ligadas à sua área de trabalho. 

 

 

2.1.4 Legislação cooperativista  

 
 
 O Cooperativismo possui legislação específica. Como instituições financeiras, as 

cooperativas de crédito também estão sujeitas às leis e resoluções instituídas pelo BACEN e 

pelo CMN. É muito relevante este cumprimento, uma vez que suas determinações acabam por 

auxiliar no processo de controle interno e da governança corporativa. 

 É preciso adotar certa cautela com relação à aplicação da legislação cooperativista, 

tomando como base primeiramente a Constituição, seguida do Código Civil atual, e 

finalmente as demais leis e resoluções.  

 A Lei Federal Nº. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, dispõe sobre as instituições 

monetárias, bancárias e creditícias e institui o CMN, sendo por isso, de suma importância seu 

entendimento, uma vez que foi a partir da referida lei que se instituíram as demais leis e 

resoluções referentes ao cooperativismo. 

 A seguir, quadro das principais leis e resoluções que atendem ao cooperativismo e as 

cooperativas de crédito. 
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Legislação Cooperativista 

Lei N°. 5.764, de 16.12.71. 
Define a política nacional de cooperativismo, institui o regime 
jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. 

Lei N°. 7.492, de 16.06.86. 
Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá 
outras providências. ”Lei do colarinho branco”. 

Lei N°. 9.613, de 03.03.98. 
Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema 
financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei. 

Resolução CMN N°. 3.442 
de 28.02.2007. 

Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de cooperativas
de crédito. 

Resolução BACEN N°. 
2.554, de 24.09.98. 

Dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de 
Controles Internos. 

Resolução BACEN N°. 
2.645, de 22.09.99. 

Estabelece condições para o exercício de cargos em órgãos 
estatutários de instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN. 

Resolução BACEN N°. 
3.106, de 25.06.2003. 

Aprova o Regulamento que disciplina a constituição e o 
funcionamento de cooperativas de crédito. 

Lei Complementar Nº. 130, 
DE 17.04.09. 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. 

Quadro 3: Legislação cooperativista 
Fonte: elaborado pela autora 

 
A Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, ao definir a política nacional do 

cooperativismo, traz a importância que o poder público poderá exercer junto às cooperativas, 

através da prestação de subsídios técnicos e de estímulos financeiros e creditórios especiais.  

As cooperativas, de acordo com a referida lei, são sociedades de pessoas e possuem 

forma e natureza próprias. Possuem natureza civil e diferem das demais sociedades sob 

diversos aspectos. Dentre eles, pode-se citar a singularidade do voto, o retorno das sobras 

liquidas do exercício proporcionalmente as operações realizadas pelos associados e a 

inacessibilidade das quotas-partes do capital à terceiros, estranhos à sociedade.   

O parágrafo único do art. 5º da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, determina 

que as cooperativas são proibidas de utilizar a expressão banco. E, como apresentado na 

referida lei, podem ser classificadas em: a) cooperativas singulares; b) cooperativas centrais 

ou federações de cooperativas e; c) confederações de cooperativas.  

A Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, determina que as cooperativas singulares 

são constituídas por no mínimo vinte pessoas físicas, sendo admitidas pessoas jurídicas desde 

que as mesmas tenham o mesmo objeto ou atividade econômica das pessoas físicas, ou ainda, 
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se tratando das jurídicas sem fins lucrativos. As singulares se caracterizam pela prestação 

direta de serviços aos associados.   

A Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, determina em seu art. 6º, que as 

federações de cooperativas ou cooperativas centrais são constituídas por no mínimo três 

cooperativas singulares. Atuam como órgão de apoio, fiscalização e controle, auxiliando suas 

filiadas em maior escala.  

A Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, determina em seu art. 6º, que as 

confederações de cooperativas são constituídas por no mínimo três federações de cooperativas 

ou cooperativas centrais. Tem por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas 

quando esta necessidade ultrapassar a capacidade ou conveniência das centrais e federações.  

A Lei N°. 7.492, de 16 de junho de 1986, também conhecida como lei do “colarinho 

branco”, define os crimes contra o sistema financeiro nacional. Nas cooperativas de crédito, 

como instituições financeiras que são, cabe aos diretores e aos gerentes o cumprimento da 

referida lei.  

  O termo "colarinho branco" teve origem no fato de que estes tipos de crimes são 

cometidos, de modo geral, por profissionais que usam ternos, camisas e gravatas e incluem 

crimes como lavagem de dinheiro, evasão de impostos, apropriação indevida e fraude. Muitas 

vezes, estes crimes ocorrem por meses ou anos antes de serem descobertos.  

A Lei N°. 7.492, de 16 de junho de 1986 determina que dentre os crimes passiveis de 

punição e que estão diretamente ligados ao controle interno nas cooperativas de crédito, 

destaca-se a violação do sigilo de operações ou de serviços oferecidos aos associados e a 

obtenção, mediante fraude, de financiamentos junto à cooperativa.  

Esta lei pode ser considerada como uma ferramenta de apoio ao combate aos desvios 

de recursos nas instituições financeiras.  E nas cooperativas de crédito, o sistema de controle 

interno desempenha papel fundamental para o desenvolvimento de práticas que transmitam 

credibilidade e transparência através de uma administração confiável e competente.  

A punição ocorre através de reclusão e multa, além da possibilidade de  exposição 

pública perante associados, familiares e a comunidade, o que pode comprometer não somente 

a cooperativa, mas todo o sistema. E este é um dos motivos de maior atenção por parte dos 

órgãos fiscalizadores e de apoio.  

A Lei N°. 9.613, de 03 de março de 1998, dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou 

ocultação de bens, direitos e valores. Esta Lei possui relevante papel junto às cooperativas de 

crédito. E isso não ocorre apenas pela necessidade de prevenção de práticas de ocultação de 

valores, mas principalmente pela necessidade de controle destas transações.  
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Outro aspecto importante é a necessidade de atualização constante dos cadastros de 

associados da cooperativa. O cadastro representa uma das ferramentas de controle mais 

importantes, uma vez que fornece informações para todos os setores internos da cooperativa. 

Através do cadastro é efetuada a identificação do associado, são feitas as avaliações para 

concessões de créditos, contatos para vendas de produtos, como cartões, por exemplo, e 

busca-se atender as disposições constantes na referida Lei. 

A Resolução do CMN N° 3.442, de 28 de fevereiro de 2007, dispõe sobre a 

constituição, a autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações estatutárias e 

o cancelamento da autorização para funcionamento da cooperativa de crédito.  A referida 

Resolução traz o passo a passo do que é necessário para a abertura de uma cooperativa de 

crédito e cujos quesitos, devem ser verificados pelo BACEN.  

Os principais quesitos são: 

1 Comprovação das possibilidades de reunião, controle, realização de operações 

e prestação de serviços na área de atuação pretendida, bem como, se for o caso, 

de manifestação da respectiva cooperativa central, quando se tratar de 

cooperativa singular filiada;  

2 Apresentação de estudo de viabilidade econômico-financeira abrangendo um 

horizonte de, no mínimo, três anos de funcionamento; 

3  Apresentação de plano de negócios, abrangendo um horizonte de, no mínimo, 

três anos de funcionamento. 

 

A referida Resolução em seu art. 37 determina que a cooperativa singular de crédito 

não filiada à cooperativa central de crédito pode contratar serviços dessa central, com vistas à 

implementação de sistemas de controles internos e à realização de auditoria interna exigidas 

pelas disposições regulamentares em vigor.  

  A Resolução BACEN N°. 2.554, de 24 de setembro de 1998 determina a implantação 

e implementação de sistema de Controles Internos nas instituições autorizadas a funcionar 

pelo BACEN, incluindo, desta forma, as cooperativas de crédito.  

Os controles internos devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade 

e riscos das operações realizadas. E deve englobar os sistemas de informações financeiras, 

operacionais e gerenciais, bem como, o cumprimento das normas legais e regulamentares que 

o determinam. 

A implantação e a implementação do sistema de controles internos é responsabilidade 

da diretoria da cooperativa. É sua função apresentar aos funcionários, os conhecimentos 
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acerca dos processos e responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da cooperativa perante 

os controles internos a serem adotados. 

A Resolução enfatiza a importância de um acompanhamento sistemático dos controles 

internos. Isto deve ser feito para que possíveis problemas sejam resolvidos rapidamente e 

desta forma, reduzir possíveis perdas.  

A Resolução BACEN N°. 2.645, de 22 de setembro de 1999, estabelece condições 

para o exercício de cargos em órgãos estatutários de instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.  

Somente estão autorizadas a exercer os cargos nos órgãos estatutários das 

cooperativas, as pessoas cuja eleição ou nomeação tenham sido homologadas pelo BACEN.  

A avaliação é efetuada com base na documentação encaminhada à referida Autarquia após os 

atos de eleição ou de nomeação dos membros dos órgãos estatutários. 

A Resolução BACEN N°. 2.645, de 22 de setembro de 1999, estabelece que são 

muitas as condições exigidas para o exercício dos cargos referidos, dentre elas destacam-se as 

abaixo descritas: 

1 Apresentar reputação ilibada; 

2 Residir no País; 

3 Não ser impedido por lei especial, nem condenado por crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional; 

4 Não responder por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças 

judiciais, emissão de cheques sem fundos, descumprimento de obrigações e 

outras ocorrências ou circunstâncias equivalentes;  

Ao atender essas condições, as pessoas autorizadas ao exercício dos cargos referidos, 

acabam por transmitir credibilidade à imagem da cooperativa perante os associados e a 

comunidade. E este aspecto é importante para o desenvolvimento das cooperativas junto ao 

mercado. 

 A Resolução BACEN N°. 3.106, de 25 de junho de 2003, aprova o regulamento que 

disciplina a constituição e o funcionamento de cooperativas de crédito e determina que as 

cooperativas de crédito singulares não filiadas às centrais devam ter suas demonstrações 

financeiras relativas ao encerramento de exercício social, inclusive notas explicativas exigidas 

pelas normas legais e regulamentares em vigor, submetidas à auditoria independente. 

Para a realização dos serviços de auditoria referidos, podem ser contratados auditores 

independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou contratados pelas 

cooperativas centrais de crédito. O BACEN, através desta Resolução, evidencia a 
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preocupação que possui em relação aos controles internos e a importância que dispensa à 

auditoria. 

 A Lei Complementar Nº. 130, de 17 de abril de 2009, dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Crédito Cooperativo, trazendo algumas modificações importantes para o sistema de 

cooperativismo de crédito. Dentre elas, destaca-se a possibilidade de estender o mandato dos 

conselheiros fiscais para até três anos, e que a prestação de contas do exercício poderá ser 

efetuada até o quarto mês do ano seguinte. 

 Uma mudança muito positiva para as cooperativas foi a permissão para que os 

associados possam contrair operações de crédito antes de completarem trinta dias de 

associação à sua cooperativa.  Essa limitação que existia na lei anterior fazia com que as 

cooperativas de crédito encontrassem uma dificuldade muito grande em conseguir associados, 

uma vez que, em muitas cooperativas a associação ocorre justamente por tomadores de 

crédito.   

 

2.2 CONTROLES INTERNOS 

 

A existência de controles internos pressupõe um interesse por parte dos gestores em 

salvaguardar os interesses da empresa. E nas cooperativas de crédito não seria diferente. Por 

isso, a partir deste ponto do estudo, serão apresentados conceitos, as categorias e a auditoria 

contábil como instrumentos que poderão permitir um melhor entendimento acerca dos 

controles internos nas cooperativas de crédito. 

 
 
2.2.1 Conceituação de controle interno 

 
 
 
Com a divulgação na mídia sobre inúmeros casos de fraudes em grandes empresas, os 

controles internos passaram a receber maior atenção das organizações. E nas cooperativas de 

crédito essa preocupação é imprescindível.  

Attie (1992, p. 201) conceitua controle interno como uma série de procedimentos bem 

definidos que, conjugados de forma adequada, asseguram a fluidez e a organização 

necessárias para a obtenção de algo palpável. 

Esta organização é pré-requisito para uma boa imagem da cooperativa perante o novo 

associado. Ao ingressar na cooperativa o sócio deposita total confiança nos administradores e 
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isto implica na prestação de serviços rápidos e de qualidade, que somente poderem ser 

realizados por uma instituição que aplica procedimentos de controle bem definidos.  

O conceito definido pelo Institut Français des Expert Comptables segundo Sá (1998, 

p. 106) é de que o controle interno é formado pelo plano de organização e de todos os 

métodos e procedimentos adotados internamente pela empresa para proteger seus ativos, 

controlar a validade dos dados fornecidos pela contabilidade, ampliar a eficácia e assegurar a 

boa aplicação das instruções da direção.  

Desta forma, fica evidente a necessidade de implantação dos controles internos nas 

cooperativas de crédito. A transparência e o controle neste caso podem diminuir os riscos de 

desvios monetários junto a cooperativas, auxiliando no melhor emprego dos recursos e no 

desenvolvimento do sistema cooperativista. O controle patrimonial é outro aspecto relevante.  

As Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis – Resolução nº. 

820, de 17 de dezembro de 1997, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

item 11.2.5.1, determina: 

O sistema contábil e de controles internos compreende o plano de organização e o 
conjunto integrado de método e procedimentos adotados pela entidade na proteção 
do seu patrimônio, promoção da confiabilidade e tempestividade dos seus registros e 
demonstrações contábeis, e da sua eficácia operacional. Esse procedimento tem a 
finalidade de conferir a precisão e confiabilidade dos dados contábeis, promoverem 
a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas administrativas 
prescritas.  

 O controle também abrange a área contábil, como pode ser evidenciado através da 

Resolução nº. 820, de 17 de dezembro de 1997 do CFC. Atender aos princípios contábeis, 

bem como, à legislação vigente, torna-se além de uma obrigação, uma garantia potencial da 

possível diminuição do risco operacional.  O profissional contábil deve dar atenção especial 

aos controles internos nas cooperativas de crédito também devido ao fato de que muitos dos 

erros cometidos por parte dos colaboradores são encontrados junto ao setor de contabilidade. 

 Como exemplos podem ser citados as diferenças de valores encontradas no 

fechamento dos caixas e as transferências de valores para outras instituições bancárias que 

não foram efetivadas.  
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De acordo com a Financial Accounting Standards Board (FASB), apresentado pela 

Wikipédia (www.wikipedia.org): 

controle interno consiste num conjunto de políticas e procedimentos que são 
desenvolvidos e operacionalizados para garantir razoável certeza acerca da 
confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos seus 
processos correlatos, bem como na correta apresentação daquelas demonstrações 
financeiras, garantindo que foram preparadas de acordo com os princípios de 
contabilidade geralmente aceitos e que incluem políticas e procedimentos de 
manutenção dos registros contábeis, aprovações em níveis adequados e salvaguarda 
de ativos. 

 

 As cooperativas de crédito possuem um diferencial que é o fato de que todos os 

associados são donos e isto implica que as informações contábeis apresentadas tornam-se de 

interesse de todos de uma forma muito mais intensa. E o principal motivo deste interesse é a 

curiosidade pelos resultados do período informado. Como as sobras do exercício são 

distribuidas entre todos, fica evidente a relevância da certeza por parte do setor contábil das 

informações divulgadas.   

 D’ávila e Oliveira (2002, p. 25), definem controle interno como: 

um processo executado pelo conselho de administração, gerência e outras pessoas de 
uma organização, desenhado para fornecer segurança razoável sobre o alcance de 
objetivos nas seguintes categorias: eficácia e eficiência operacional; mensuração de 
desempenho e divulgação financeira; proteção de ativos e cumprimento de leis e 
regulamentações.  

 O alcance de objetivos com referência a controles determinados, necessita de 

acompanhamento dos valores que vão sendo atingidos e seus desvios ou diferenças em 

relação às metas fixadas. Estes resultados encontrados podem caracterizar condições de 

eficiência e de eficácia.  

 Para Cruz (2007, p. 48), “por eficiência se entende o fazer bem determinada coisa, 

enquanto a eficácia consiste em fazer a coisa certa diante do objetivo previsto”. 

 O desempenho é classificado como eficiente quando superar as metas estabelecidas e 

será eficaz quando o cumprimento destas metas se der nos prazos estabelecidos. Eficiência 

não é eficácia e os desempenhos devem atingir níveis de resultados eficazes e eficientes para 

serem considerados apropriados. 

 Segundo Peters (2007, p. 39) o controle interno pode ser: preventivo, detectivo e 

corretivo. Será preventivo quando seu objetivo for evitar desperdícios e irregularidades. 

Detectivo quando procurar detectar erros e corretivo quando o erro já foi identificado e o 

controle vem para corrigi-lo. 
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 Para que um sistema de controles internos funcione é necessário que todos os 

envolvidos estejam comprometidos e que conheçam profundamente os procedimentos a serem 

praticados. Esse entendimento é o primeiro passo para a prevenção de erros.  

 O conhecimento dos procedimentos permite a identificação dos erros cometidos. 

Somente sabendo o certo é possível identificar o errado. E após a identificação dos erros, 

torna-se indispensável efetuar a correção dos mesmos.  

 

 

2.2.2 Controle interno em categorias 

 

 

 Os controles internos podem ser aplicados a todos os tipos de empresas. O que pode 

variar são as funções dentro das categorias que ele abrange. E isso fica evidenciado através 

das estratégias que a empresa adota.  

 O controle interno deve ser aplicado e compreendido pelos colaboradores para que as 

políticas do conselho de administração e da diretoria sejam implementadas de maneira eficaz 

e eficiente. A prudência deve ser uma constante na delineação de um sistema de controles 

internos. E torna-se relevante citar que o sistema de controles internos deve ser completo, 

oportuno e independente (LUNKES, 2007). 

 Completo para envolver o maior número de atividades e operações da cooperativa. 

Oportuno para reduzir e evitar riscos potenciais e independentes, pois a função de avaliar a 

eficácia do sistema de controles internos deve estar separada da formulação e execução do 

mesmo. A qualidade dos controles internos deve ser avaliada de forma independente 

(LUNKES, 2007). 

 De acordo com Lunkes (2007, p. 153) os controles internos podem ser segregados em 

três grandes categorias: organizacionais e estruturais, avaliação de riscos e sistema de 

informação e de métodos e procedimentos, conforme apresentado na figura 2. 
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Figura 2: Sinótico das alavancas de controles internos 
Fonte: Adaptado de Lunkes (2007, p. 153) 

 

 

 Para estruturar um sistema de controles internos é necessário que os responsáveis 

possuam conhecimento acerca destas categorias apresentadas (LUNKES, 2007). 

 Os controles organizacionais e estruturais têm sua origem através da delegação de 

responsabilidade e de autoridade. Para isso é indispensável uma estrutura organizacional 

competente, onde as atribuições de responsabilidade e delegação de autoridade estejam bem 

definidas.  

 Para Lunkes (2007, p. 154), outro ponto relevante é a necessidade de haver segregação 

de responsabilidades, e nas cooperativas de crédito esse aspecto é crucial. Por comumente 

apresentar poucos colaboradores, é comum que um mesmo colaborador faça, por exemplo, a 

liberação, pagamento e liquidação de contratos de empréstimos e isso se torna um risco muito 

grande para a cooperativa.  
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 Mesmo apresentando poucos colaboradores é importante que a cooperativa apresente 

claramente os níveis hierárquicos de sua gestão. E a preocupação com treinamentos e 

capacitação é fator indispensável para a motivação e desenvolvimento da equipe.  

 Os controles organizacionais e estruturais também envolvem o controle físico. A 

utilização das senhas individuais e a restrição de acesso por parte de alguns a determinados 

setores podem garantir a integridade dos bens da cooperativa (LUNKES, 2007). 

 Os controles do sistema de informação e a avaliação dos riscos surgem da necessidade 

de um controle mais amplo por parte dos administradores, com relação as atividades 

desenvolvidas na cooperativa. O sistema de informação de qualidade representa a base para a 

tomada de decisão (LUNKES, 2007). 

 Para um sistema de informação ser eficaz precisa apresentar informações úteis e 

detalhadas, distribuídas por setores e de forma que permita a compreensão de seus dados 

pelos seus usuários. 

 Quanto à avaliação de riscos, Lunkes (2007, p. 156) identifica quatro riscos iminentes, 

que são: 

1 Riscos estratégicos: ocorrência como baixa de demanda do mercado por 

produtos e serviços da cooperativa, falhas na reação ao movimento dos 

concorrentes etc. 

2 Riscos operacionais: aumento dos custos ou problemas na contabilidade, 

causados por falhas em controles internos e na logística.  

3 Riscos financeiros: endividamento elevado, reservas inadequadas para 

controlar o aumento da taxa de juros, administração deficiente, dentre outros. 

4 Riscos externos: crises vividas pelo setor, conjunturas políticas e econômicas, 

atos terroristas e problemas de saúde pública.   

 

Nas cooperativas de crédito são muitos os riscos. Desde os riscos por falha humana, 

como por exemplo, o mau uso dos sistemas operacionais, e até mesmo os riscos externos 

apresentados anteriormente. Através da colaboração dos gestores e dos colaboradores é 

possível diminuir esses riscos e a avaliação dos riscos torna-se fundamental para auxiliar 

nessa redução. Nesse sentido, foi publicando em 24 de setembro de 1998 a Resolução 

2.554/98 do BACEN. Essa resolução apontou para a necessidade do gerenciamento de riscos, 

em especial dos riscos operacionais, nas instituições financeiras.  

 



 45 

 Para Lunkes (2007, p. 158), os controles de métodos e procedimentos são os obtidos 

através das políticas e procedimentos da empresa. Devem ser adaptados à estrutura 

organizacional, bem definidos e documentados através de regulamentos ou manuais.  

Estes regulamentos devem ser claros e completos, uma vez que o objetivo é manter 

um padrão de procedimentos que poderão ser utilizados por diversos usuários, inclusive por 

novos colaboradores da cooperativa. 

 

  

2.2.3 Auditoria contábil como instrumento do controle interno 

 

 

 A procura pela redução do risco operacional tornou-se uma constante nas cooperativas 

de crédito. Um dos pontos para alcançar tal finalidade é a integração entre os diversos setores 

da cooperativa. Abordar a importância da auditoria como instrumento do controle interno, é 

destacar que é responsabilidade de todos os colaboradores e gestores o alcance deste objetivo. 

 Atualmente, os principais órgãos relacionados à auditoria contábil no Brasil são a 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, o 

Instituto dos Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA, o Conselho Federal de Contabilidade 

- CFC e os Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCs. 

 Segundo Dias (2006, p. 31), a auditoria contábil está focada nos registros efetuados 

nas demonstrações financeiras e destina-se ao exame e à avaliação de seus componentes, 

considerando sua adequação, bem como a aplicação dos princípios fundamentais de 

contabilidade.  

 A elaboração destas demonstrações remete aos critérios que foram utilizados pelos 

usuários para a preparação das mesmas. Havendo um controle interno eficiente, espera-se que 

haja uma redução nos riscos de erros que poderão ser identificados através da auditoria 

contábil.  

  A definição de auditoria para Sá (1998, p. 25) é: 

Auditoria é uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame dos registros, 
demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de consideração contábil, 
visando a apresentar opiniões, conclusões, críticas e orientações sobre situações ou 
fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou privada, quer ocorridos, 
quer por ocorrer ou prospectados e diagnosticados. 
 
 

 A auditoria contábil, através do auditor, vai trabalhar como uma parceira dos 

colaboradores responsáveis pelo setor de controles internos. E é importante que os controles 
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internos sejam sólidos, uma vez que sem uma boa organização interna não há como ter uma 

boa auditoria. As cooperativas de crédito adotam dois tipos de auditoria relativos à forma de 

intervenção, que são a auditoria interna e a auditoria externa ou independente.  

 A auditoria interna de acordo com Sá (1998, p. 41) ocorre quando a verificação dos 

fatos é realizada por funcionários da própria empresa, constituindo um serviço, uma seção ou 

um departamento. E a auditoria externa ou independente ocorre quando a verificação dos 

fatos é levada à efeito por profissional liberal ou por associação de profissionais liberais e, 

portanto, elementos estranhos à empresa.  

 Nas cooperativas de crédito geralmente são contratadas empresas de auditoria para 

efetuarem tanto a auditoria interna quanto a externa. Isso ocorre principalmente nas 

cooperativas de pequeno e médio porte filiadas às centrais de cooperativas. O ideal seria a 

presença de uma equipe de auditoria dentro da cooperativa, acompanhando o dia-a-dia e 

auxiliando os demais setores em suas necessidades, mas muitas vezes, o alto custo deste 

processo acaba por limitar essa implantação.  

 De acordo com a AUDIBRA (2004) a auditoria interna compreende as ações 

executadas pelos auditores voltados aos exames, análises, avaliações, levantamentos e 

comprovações da eficácia, eficiência e economicidade da empresa ou entidade. Compreende 

também, seus processos e sistemas operacionais, financeiros, informatizados, gerenciais, 

contábeis, de controles internos, de gestão ou correlatos, resultando na emissão de relatórios, 

encaminhamento de soluções, pareceres, certificações ou outra forma de evidência de sua 

atividade. 

 Os relatórios e pareceres emitidos pelos auditores são aguardados pelos dirigentes e 

colaboradores das cooperativas de crédito. Essa expectativa é compreensível uma vez que é 

através destas informações que se tem a comprovação de que os processos foram executados 

de forma correta. É a tranqüilidade para os dirigentes que tem a responsabilidade pela 

administração e para os colaboradores, responsáveis pela execução. È evidente que muitos 

pontos são relatados como deficientes ou incorretos, mas isso faz parte e contribui para a 

evolução dos processos e o desenvolvimento da equipe e da cooperativa.  

 De acordo com a NBC T 12 – Normas Brasileiras de Contabilidade da Auditoria 

Interna, item 12.1.1.1 “a auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que 

tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das 

informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da Entidade” (CFC, 1995). 

 Sendo os controles internos um dos primeiros itens analisados pela auditoria, fica 

evidente sua importância. Por isso, é fundamental que os controles internos estejam em 
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conformidade com a realidade do que ocorre na cooperativa. Também é muito importante o 

fornecimento das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da cooperativa ao 

auditor.  

 Para o BACEN (2003), a auditoria interna é definida como uma atividade de 

assessoramento à administração, voltada para a avaliação e a adequação dos sistemas de 

controle interno, em relação às atribuições e aos planos, metas, objetivos e políticas definidas. 

 Os planos e metas apresentados pela diretoria existem com o objetivo de atender às 

expectativas dos associados e proporcionar um crescimento ordenado à cooperativa. Por isso, 

é importante que essas metas sejam atingíveis e que as políticas estejam bem claras perante os 

envolvidos em seu cumprimento. Os controles internos surgem como meio de controle dos 

procedimentos e como um termômetro, identificando onde estão ocorrendo as falhas e onde 

estão ocorrendo os acertos. A auditoria externa também exerce papel relevante nesta 

identificação. 

De acordo com Almeida (2008, p. 26), a auditoria externa das demonstrações contábeis é:  
 

aquela que examina as demonstrações contábeis de uma empresa e emite sua opinião 
sobre estas, o que a tornou fundamental, vista como uma medida de segurança, na 
opinião dos investidores, que passaram a exigir que as demonstrações contábeis 
fossem examinadas por um profissional independente da empresa e de reconhecida 
capacidade técnica. 
  
 

 Para os associados das cooperativas de crédito, as demonstrações contábeis se 

apresentam como o meio mais rápido e eficiente de verificação da situação econômica e 

financeira das cooperativas. Por isso, o emprego da auditoria externa diante das 

demonstrações contábeis é interessante. 

 Para o IBRACON (1985), através da NPA nº. 02 o objetivo fundamental dos trabalhos 

de auditoria independente consiste em verificar se as demonstrações financeiras representam, 

adequadamente, a posição patrimonial e financeira da instituição auditada numa determinada 

data. Verifica ainda, os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e com a 

aprovação da Lei nº. 11.638/2007 as demonstrações do fluxo de caixa, para os períodos 

semestrais ou anuais correspondentes, de acordo com os princípios de contabilidade 

geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao ano anterior ou ao mesmo 

período do ano anterior.  

Todas as demonstrações citadas têm objetivos definidos e cabe a auditoria externa 

verificar se estes objetivos foram atingidos de forma correta. Como visto anteriormente, a 

legislação exige a transparência das informações divulgadas e o atendimento às suas 

determinações.  
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A credibilidade da cooperativa de crédito também pode ser verificada através de um 

parecer da auditoria externa atestando a conformidade das demonstrações auditadas.  E isso é 

importante para a imagem da cooperativa perante seus sócios, comunidade e também para o 

profissional contábil responsável pela sua elaboração.    

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2003) define a auditoria 

independente como um importante agente da governança, pois tem a atribuição de verificar se 

as demonstrações financeiras refletem adequadamente a realidade da sociedade, de forma 

independente, neutra e estritamente profissional. 

 Trabalhar com ética e de forma estritamente profissional deveria ser premissa para 

qualquer profissional. E quando falamos em auditoria independente, esses valores ganham 

uma proporção muito maior, pois cabe ao auditor emitir um parecer que apresente o que está 

de fato acontecendo na cooperativa e sendo apresentado através das demonstrações auditadas 

(IBGC, 2003). 

  A governança corporativa pode trazer benefícios para as cooperativas de crédito e 

quando a governança está aliada à auditoria, estes benefícios podem se intensificar. Ao longo 

deste estudo será apresentada a relevância que a  governança corporativa pode trazer para as 

cooperativas de crédito. 

 

 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

 As práticas de governança corporativa são fatores relevantes para o desenvolvimento 

de uma imagem de credibilidade e confiança junto às cooperativas de crédito.  E isso é 

premissa para o crescimento no número de associações, e o conseqüente aumento nos 

investimentos e operações de crédito por parte dos associados.  

 Pode-se destacar ainda, que a melhoria das práticas de governança pode promover um 

aumento dos controles internos, fortalecendo os conselhos de administração e fiscal e 

estimulando o desenvolvimento, tanto dos colaboradores quanto do cooperativismo (IBGC, 

2003).  
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2.3.1 Conceituação de governança corporativa 

 

 

 A governança corporativa despertou o interesse, em muitas organizações, para a 

adoção de suas práticas. A possibilidade de redução dos riscos operacionais foi um dos 

principais motivos para esta adoção. E, por conseguinte, estudos foram desenvolvidos no 

sentido de dirimir possíveis dúvidas a esse respeito. 

 Com a globalização e as constantes mudanças no mercado, torna-se relevante citar que 

muito ainda há de ser feito quanto à governança corporativa junto às cooperativas. A abertura 

de novas cooperativas também é fator relevante para a adoção das práticas de governança 

corporativa desde sua constituição.  

 Segundo Oliveira D. (2006, p.16), governança corporativa é: 

o conjunto de práticas administrativas para otimizar o desempenho das empresas - 
com seus negócios, produtos e serviços - ao proteger, de maneira eqüitativa, todas as 
partes interessadas - acionistas, clientes, fornecedores, credores, funcionários, 
governo - facilitando o acesso ás informações básicas da empresa e melhorando o 
modelo de gestão. 
 
 

Nas cooperativas de crédito a otimização do desempenho pode ser verificada em seus 

negócios e em seus serviços. E estas informações são acessadas principalmente pelos 

associados, colaboradores, pelo governo e pelos órgãos de controle e apoio. Pode-se dizer que 

através destas informações é possível analisar o desempenho da gestão e ir aperfeiçoando-o 

conforme julguem necessário. 

 Para Rodrigues e Mendes (2004), estabelecer sistemas eficientes de governança 

corporativa deve ser prioridade para qualquer empresa que desejar competir globalmente. 

Para atingir essa eficiência o conselho deve ser o órgão responsável por delinear estratégias, 

monitorar os resultados, definir o orçamento de capital e a estrutura de financiamento. Em 

suma, o processo de geração e alavancagem de valor da empresa. 

 As cooperativas de crédito estão inseridas num mercado muito competitivo e o 

diferencial de quem permanece ou não neste mercado pode ser conseqüência das práticas de 

governança adotadas pela instituição. E sendo o conselho responsável por delinear as 

estratégias e diretrizes a serem adotadas, cabe a ele também efetuar o acompanhamento e as 

possíveis alterações necessárias para se atingir os objetivos traçados (RODRIGUES; 

MENDES, 2004). 
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Segundo o IBGC (2003), governança corporativa “é o sistema pelo qual, as sociedades 

são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, 

conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal”.  

A integração entre o conselho de administração e os associados, colaboradores, 

executivos, auditores independentes e o conselho fiscal é fundamental para o dia-a-dia da 

cooperativa. Essa parceria favorece o desenvolvimento da cooperativa, permitindo que 

considerações sejam efetuadas de maneira rápida e eficaz.  

As boas práticas de governança corporativa também auxiliam para o aumento do valor 

da cooperativa, facilitando o acesso ao capital e contribuindo para a sua continuidade. 

Segundo o IBGC (2003), a governança corporativa deve ter quatro princípios 

fundamentais que seriam as linhas mestras para sua adequação às boas práticas: 

Transparência (disclosure): comunicação interna e externa, particularmente quando 
espontânea franca e rápida, resultam um clima de confiança, tanto internamente, 
quanto nas relações da organização com terceiros. Equidade (fairness): tratamento 
justo e igualitário de todos os grupos de interesse como colaboradores, clientes, 
fornecedores, credores. Prestação de contas (accountability): os agentes devem 
prestar contas de sua atuação e respondem integralmente por todos os atos que 
praticarem no exercício de seus mandatos. Responsabilidade Corporativa: é uma 
visão mais ampla da estratégia empresarial, contemplando todos os relacionamentos 
com a comunidade em que atua. Conselheiros e executivos devem zelar pela 
perenidade das organizações (visão de longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, 
devem incorporar considerações de ordem social e ambiental na definição dos 
negócios e operações. 

  

 Qualquer empresa que busca trabalhar atendendo as exigências legais e normativas 

deveria adotar estes princípios. E em relação às cooperativas de crédito não deveria ser 

diferente. Até por que estes princípios englobam as atitudes que qualquer associado almeja da 

administração de sua cooperativa de crédito. 

 O princípio da transparência está diretamente ligado à confiança. E esta confiança 

poderia ser divida em dois aspectos: confiança na gestão e confiança nos gestores. Não basta 

os conselheiros trabalharem de forma transparente, é preciso que as decisões tomadas também 

sejam claras, principalmente aquelas que envolvem maior risco. É evidente que o cuidado 

com o sigilo bancário também deve ser respeitado (IBGC, 2003). 

 A equidade é o princípio que mais deveria ser respeitado nas cooperativas de crédito. 

É inadmissível que exista qualquer tipo de privilégios para com alguns associados em 

detrimento de outros. Partindo do principio que todos os associados têm o mesmo objetivo 

dentro da cooperativa, é justo que todos recebam o mesmo tratamento e que este seja de 

qualidade (IBGC, 2003). 
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 A prestação de contas é outro princípio que remete à confiança e à credibilidade dos 

dirigentes e conselheiros da cooperativa. A importância de apresentar a prestação de contas 

corretamente também é relevante devido ao fato de que os dirigentes e conselheiros 

respondem integralmente por todos os atos que praticam no exercício de seus mandatos 

(IBGC, 2003). 

 O princípio da responsabilidade corporativa contempla os relacionamentos da 

cooperativa com a comunidade e a responsabilidade dos conselheiros e dirigentes com a 

continuidade da cooperativa. Este princípio deveria ser empregado paralelamente aos 

princípios cooperativistas que envolvem fatores, como a preocupação com a comunidade e o 

meio ambiente (IBGC, 2003). 

 A estrutura e a atuação do conselho de administração juntamente com as melhores 

práticas de governança corporativa serão apresentadas a seguir.  

 

 

2.3.2 Estrutura do conselho de administração e da governança corporativa em 
cooperativas 
 

  

 A continuidade da cooperativa deve ser o grande objetivo de seus administradores. 

Compete ao conselho de administração, como representante dos associados, fazer com que a 

cooperativa aproveite oportunidades e cumpra com suas obrigações. Para que o conselho 

trabalhe de forma eficiente e eficaz é preciso que conheça suas responsabilidades.  

 O conselho de administração deve estar em consonância com as melhores práticas de 

governança corporativa, conhecendo suas funções, apresentando uma estrutura apropriada, 

com pessoas engajadas e que permitam extrair o máximo de cada conselheiro. 

 Segundo Oliveira D. (2006, p.4), “o conselho de administração é o órgão deliberativo 

e estruturado com as finalidades básicas de proteger o patrimônio da empresa e de maximizar 

o retorno dos investimentos dos acionistas”. 

 Nas cooperativas, além destas finalidades, o conselho de administração também 

procura atender as necessidades dos associados. Mesmo a cooperativa não apresentando lucro 

e sim sobras, torna-se relevante que os conselheiros desenvolvam seus trabalhos de forma que 

o resultado seja sempre o melhor possível.  

 O IBGC (2003), define conselho de administração como o órgão que representa a 

propriedade com a função de definir estratégias para a organização, eleger e destituir o 



 52 

principal executivo, definir remuneração da diretoria, fiscalizar a gestão e avaliar a diretoria, 

escolher a auditoria independente, e convocar assembléias de proprietários. 

 A definição do valor da remuneração do conselho de administração em algumas 

cooperativas é decidida em assembléia, por todos os sócios através de votação. As demais 

funções citadas acima pelo IBGC (2003) são adotadas pelas cooperativas. Na maioria das 

cooperativas o conselho é eleito pelos associados em assembléia e a diretoria executiva é 

formada e escolhida pelos conselheiros eleitos. 

 A assembléia geral é  o órgão máximo das cooperativas de crédito e o conselho de 

administração é o órgão central da governança corporativa. 

 Para Oliveira D. (2006, p.39): 

a estruturação organizacional é o processo de identificação, análise, ordenação e 
agrupamento das atividades e recursos das empresas, incluindo o estabelecimento 
dos níveis de alçada e de decisão, visando alcançar os objetivos estabelecidos pelos 
planejamentos da empresa. 
 

 Como nem sempre os conselheiros estão presentes acompanhando o dia-a-dia das 

atividades da cooperativa, torna-se fundamental que sejam estabelecidos níveis de alçada e de 

decisão. Essa deliberação cria parâmetros de segurança, pois cabe aos gerentes e demais 

colaboradores cumprirem essas determinações e respeitarem as alçadas recebidas.  

 O referido autor cita ainda que “os órgãos de apoio da governança corporativa, 

normalmente, ficam ligados aos conselhos de administração. São órgãos de apoio o conselho 

consultivo e os comitês”. 

 O conselho consultivo é geralmente formado por consultores visando o aumento dos 

resultados da cooperativa, bem como, proporcionar maior atuação do conselho de 

administração e da governança corporativa. 

 Os comitês são as reuniões estruturadas pelos dirigentes para emitir uma opinião a 

respeito de um assunto previamente estabelecido. Nas cooperativas de crédito, o comitê mais 

utilizado é o de crédito, utilizado para a deliberação quanto às operações de crédito para 

associados.   

 Para Oliveira D. (2006, p.64):  

o conselho fiscal representa, no caso do Brasil, um importante órgão de sustentação 
para a otimizada atuação da governança corporativa, auxiliando - em alguns casos -, 
de forma otimizada, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da 
empresa, além de, logicamente a Assembléia Geral.  
 

 Nas cooperativas de crédito o papel do conselho fiscal é fundamental. Não só pelas 

conferências de caixa e análise de relatórios, mas principalmente pelas suas responsabilidades, 

que exigem conhecimentos técnicos e dedicação. De acordo com a Lei Nº 5.764, de 16 de 
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dezembro de 1971, o parecer do conselho fiscal é item que deve ser apresentado na 

assembléia geral da cooperativa. A eleição de membros para assumir o conselho fiscal 

também deve ser efetuada em assembléia.  

 O IBGC (2003) define conselho fiscal como sendo o órgão da governança que tem 

como objetivo fiscalizar os atos da administração, opinar sobre determinadas questões e dar 

informações aos sócios, interagindo diretamente com os órgãos de auditoria. Deve ser visto 

como uma importante ferramenta que visa agregar valor para a sociedade, agindo como um 

controle independente para os associados. 

A fiscalização pode inibir as ações de má fé junto às cooperativas. Tanto por parte da 

administração quanto por parte dos colaboradores. Mas o conselho fiscal vai além, é um apoio 

que o conselho de administração pode usufruir para melhorar ainda mais sua gestão. Um 

conselho fiscal ativo traz a segurança que todo associado deseja, pois é um órgão que detém o 

conhecimento para a análise que muitos associados não possuem. Cabe ressaltar neste ponto a 

importância da divulgação das informações da cooperativa de forma clara e transparente.  

 

 

2.3.3 Atuação do conselho de administração e da governança corporativa em 

cooperativas de crédito 

 

 

 Nas cooperativas de crédito, o conselho de administração tem o direito de tomar as 

decisões importantes para a cooperativa, e por delegação, repassa aos gestores essa 

responsabilidade, quando necessário. Entretanto, cabe ao conselho de administração a 

prestação de contas e o acompanhamento sistemático das principais decisões que estão sendo 

realizadas na cooperativa. 

 Segundo Oliveira D. (2006, p. 88) “a prática tem demonstrado que conselhos de 

administração bem estruturados, constituídos por conselheiros competentes e cuja atuação 

seja adequada, representam o centro nervoso de otimizadas governanças corporativas”. 

 O conselho de administração nas cooperativas de crédito também pode ser considerado 

o “centro nervoso” da governança. Sem suas deliberações a cooperativa não pára, mas 

encontra muitas dificuldades para seguir. E quanto menor a cooperativa, maior é a 

dependência destas deliberações. A responsabilidade é muito grande e há esta necessidade de 

orientação por parte dos colaboradores. 
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 Para Rodrigues e Mendes (2004, p.126) “cada vez mais há a compreensão de que a 

culpa pelos problemas que ocorrem em uma companhia não é apenas do diretor presidente. A 

responsabilidade também se deve debitar aos conselheiros, que elegem os diretores”.  

 Nas cooperativas é comum que as decisões sejam tomadas em reuniões onde os 

conselheiros opinam e desta forma por maioria tomem as decisões. Essa integração é 

fundamental para o crescimento da cooperativa e para o bom ambiente de trabalho. A divisão 

das responsabilidades por determinadas decisões também é algo que se deve levar em conta. É 

a ajuda mútua onde todos ganham.     

 É importante que as responsabilidades do conselho de administração estejam bem 

definidas e entendidas, e assim, evitar o surgimento de conflitos entre os membros do 

conselho, garantindo desta forma, que a qualidade de atuação da governança corporativa não 

seja comprometida. 

 Para Lodi (2000, p.31) o conselho de administração: 

está no centro das gestões da governança corporativa. A sua saúde e eficácia é 
motivo de constantes melhoramentos. Há um mínimo de obrigações que justifica a 
atuação do Conselho. São elas: a)seleção, avaliação e remuneração da diretoria;      
b) aprovação da estratégia da empresa; c) assegurar comportamento legal e ético. 
 
 

 Nas cooperativas de crédito, a atuação do conselho vai além destas obrigações. Como 

donos da instituição, muitos associados se interessam por ingressarem no conselho por 

acreditarem que poderão efetuar um bom trabalho e desta forma, proporcionar o crescimento 

da cooperativa. Cada cooperativa determina em assembléia o valor da remuneração dos 

membros do conselho e em muitas, este valor é ínfimo perante a dedicação de seus 

conselheiros.  

 Lodi (2000, p.32), apresenta que os conselhos com melhores práticas de governança 

corporativa, são aqueles que: a) monitoram o desempenho da empresa e do executivo 

principal; b) orientam os gestores; c) atuam como agentes de mudança. 

 É imprescindível que o conselho esteja atento às mudanças que ocorrem no meio 

cooperativista, no mercado, enfim, no ambiente externo à cooperativa e também ao que 

acontece no seu ambiente interno. A competitividade está cada vez mais acirrada e para 

manter-se atualizada, muitas vezes tornam-se necessárias algumas mudanças na cooperativa. 

A revisão das estratégias da cooperativa deve ser efetuada com periodicidade (LODI, 2000). 

 Ao conselho de administração também cabe a função de zelar pelo patrimônio da 

cooperativa e através de suas ações, agregarem valor à cooperativa. Como representantes dos 

associados, o conselho deve atuar de maneira eficaz e eficiente, buscando através de valores, 
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ações e resultados, atender da melhor maneira possível às necessidades e expectativas em 

torno de sua administração.  

 

 

2.3.4 Ética e práticas de governança corporativa 

 

  

 A administração de recursos não é tarefa fácil, e muito mais complicada é a 

administração dos recursos alheios. Aos administradores das cooperativas de crédito cabe esta 

função e torna-se imprescindível a adoção de padrões morais e o atendimento aos requisitos 

legais para este desempenho.  

 De acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro -  

ABRH-RJ (2008), a ética significa o conjunto de valores e da moral que conduzem um 

indivíduo a tomar decisões, no que se refere principalmente às suas relações com o mundo. 

Não se pode estudar a ética de forma isolada, mas com foco no ambiente e nas relações 

humanas ali existentes. A questão ética nas organizações passa pela compreensão da sua 

cultura organizacional. 

 A honestidade e o comprometimento são alguns dos valores que se espera dos 

membros de uma cooperativa de crédito, sejam eles colaboradores, associados ou membros do 

conselho de administração. A ética nas cooperativas de crédito deve ser vista como algo 

inerente aos seus princípios. Mas, nem sempre as pessoas agem de forma a respeitar estes 

princípios e isso se torna um risco em potencial para a cooperativa (ABRH-RJ, 2008). 

 Diante do exposto, fica clara a importância da existência de um controle interno 

eficiente e da adoção das práticas de governança corporativa como forma de diminuir esses 

possíveis riscos. 

 A ABRH-RJ (2008) apresenta a definição de cultura organizacional de Schein (1982) 

como sendo um padrão de suposições básicas inventadas, descobertas ou desenvolvidas pelos 

membros de uma empresa para lidar com problemas de adaptação externa e integração 

interna.  Estes padrões funcionam com eficácia suficiente para serem considerados válidos e, 

em seguida, ensinados aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e 

sentir estes problemas.  

 A cultura organizacional é o primeiro item a ser considerado quando da implantação 

de um sistema de controles internos e na adoção de práticas de governança corporativa. 

Quando a cooperativa possui uma boa integração de sua equipe, quando os padrões 
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funcionam com eficácia, as mudanças necessárias para o melhor desempenho da cooperativa 

são absorvidas e implantadas mais facilmente. E com isso, todos ganham. Ganha a 

cooperativa com menos riscos, ganham os colaboradores com um ambiente de trabalho mais 

seguro e atrativo e ganham os conselheiros por terem seus esforços reconhecidos através das 

melhorias encontradas (ABRH-RJ, 2008). 

 A criação de um código de ética é um mecanismo que traz muitos benefícios para a 

cooperativa. Através dele fica evidente a posição que todos devem adotar quanto à ética na 

cooperativa de crédito em que estão inseridos. 

 Para a ABRH-RJ (2008), os problemas éticos que podem ser encontrados na 

administração não são exclusividades de determinado ramo de atividade. Por isso, é relevante 

que os administradores de cooperativas se atentem para os riscos potenciais que as 

cooperativas podem sofrer.  Dentre eles pode-se citar o pagamento ou o recebimento de 

gratificações para obtenção de privilégios, crimes “do colarinho branco”, e assédio sexual no 

ambiente de trabalho.  

 Infelizmente algumas cooperativas têm sofrido prejuízos intangíveis ou até mesmo 

concretos quando a sua imagem é abalada por algum ato ilícito por parte de algum de seus 

membros. Não se sabe se alguns dirigentes ou colaboradores agem eticamente apenas para 

salvaguardar sua imagem ou efetivamente por possuir suas convicções pessoais e atender ao 

código de ética adotado pela cooperativa. 

 

 

2.3.5 Contabilidade forense   

 

 Os erros e fraudes contábeis, quando ocorrem em empresas, em instituições 

financeiras ou em entidades públicas podem provocar perdas consideráveis. A contabilidade 

além de registrar, também poderia servir como ferramenta de controle e através dos 

profissionais de sua área, como ferramenta de orientação.  

  A contabilidade forense se apresenta como uma evolução do processo do controle do 

patrimônio, expandindo suas fronteiras além da coleta, do registro e da divulgação das 

informações contábeis, chamando a sua responsabilidade o combate à fraude, sendo esta 

lesiva tanto às entidades como à sociedade (CARDOSO, 2008). 

  Nas cooperativas de crédito as fraudes também podem acontecer. Por mais que se 

busque adotar ações de combate e principalmente, de prevenção, falhas acontecem e as 
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conseqüências podem ser relevantes, como perdas materiais, de credibilidade perante os 

associados e a comunidade, e o enfraquecimento do sistema em todos os níveis.  

 O CFC, por meio da Resolução n. 836/99 (Interpretação Técnica da NBC T 11 – IT 3), 

especifica as fraudes como: 

a) manipulação, falsificação, ou alteração de registros ou documentos, de modo a 
modificar os registros de ativos, passivos e resultados; 
b) apropriação indébita de ativos; 
c) suspensão ou omissão de transações nos registros contábeis 
d) registros de transações sem comprovação;  
e) aplicação de práticas contábeis indevidas. 

 
É preciso estar atento à todos os setores da cooperativa de crédito. As fraudes podem 

ocorrer de onde menos se espera e não é exclusividade de colaboradores. Mas, diante do 

exposto, fica clara a importância do papel do profissional de contabilidade. Todos os itens 

apresentados pela resolução passam de alguma forma pelo setor de contabilidade, e é 

fundamental que sejam identificados para uma resolução rápida e eficaz, diminuindo desta 

forma, os danos que a cooperativa poderá sofrer. 

Segundo Janoni (2007), através da Kroll, na contabilidade forense o profissional tem 

uma postura cética na avaliação da informação, ele não acredita em tudo o que vê ou no que 

lhe é dito, porque os números são “frios” e nem sempre representam à realidade financeira da 

empresa em toda a sua complexidade.  

Para Janoni (2007), o contador forense acredita que a informação possa sofrer 

influência, a informação pode não ser verdadeira ou ainda não ser completa, e consegue 

identificar e avaliar pontos relevantes no problema, verificando se existe coerência entre as 

hipóteses que foram levantadas e, desta forma, descobrir as possíveis causas da fraude ou o 

que está por trás dela.  

Para a referida autora, a contabilidade forense requer o uso de habilidades contábeis e 

de habilidades investigativas. A existência destas duas habilidades permite que o usuário da 

contabilidade forense consiga atingir seus objetivos através da análise dos documentos, 

avaliação de informações relevantes e análise de diversos tipos de fontes de informações, 

apresentando as descobertas e conclusões para a tomada de decisão dos responsáveis pela 

cooperativa. 

A possibilidade de redução dos riscos operacionais foi um dos principais motivos para 

a adoção das práticas de governança corporativa, por isso, acredita-se que a contabilidade 

forense é mais uma ferramenta de apoio para que se atinja esse objetivo. Logo, as 

cooperativas de crédito devem adotar boas práticas de governança cooperativa e ter em seu 
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quadro de colaboradores, profissionais capacitados e com conhecimento em contabilidade 

forense.  

 

2.4 PROJETO GOVERNANÇA COOPERATIVA DO BACEN 

 

O projeto diretrizes e mecanismos para fortalecimento da governança em cooperativas 

de crédito no Brasil, conhecido como projeto governança cooperativa, foi criado pelo BACEN 

e iniciou em agosto de 2006 com o objetivo de difundir as diretrizes para boas práticas de 

governança corporativa em cooperativas de crédito no Brasil (BACEN, 2008). 

 A coordenação do projeto é efetuada pelo Departamento de Organização do Sistema 

Financeiro (DEORF) e conta com a participação do Departamento de Normas (DENOR), do 

Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não Bancárias (DESUC), da 

Secretaria de Relações Institucionais (SECRE/SUREL) e do Departamento de Recursos 

Materiais e Patrimônio (DEMAP) (BACEN, 2008).  

 O surgimento de novas cooperativas de crédito desencadeou a necessidade dos 

gestores em atentarem para as novas e complexas condições de mercado, inclusive, o aumento 

das exigências do BACEN para seu funcionamento.  

 Entende-se que o projeto governança cooperativa pode contribuir para a construção de 

um sólido e adequado ambiente de governança, que considere as especificidades das 

cooperativas de crédito na realidade econômica e no sistema financeiro. O projeto não tem 

propósitos normativos nem de fiscalização, sendo a indução de boas práticas o objetivo 

principal (BACEN, 2008). 

 O projeto surgiu com o propósito de que através de uma boa governança corporativa 

possa se alcançar eficiência e solidez no sistema financeiro e no segmento de cooperativas de 

crédito. 

O projeto vai ao encontro do objetivo estratégico do BACEN de adequar os processos 

de regulação e de fiscalização do sistema financeiro aos melhores padrões e práticas adotados 

internacionalmente, uma vez que as boas práticas de governança são recomendações dos 

organismos internacionais, amplamente difundidas em instituições financeiras. As 

cooperativas de crédito estão sob a égide do BACEN, e, portanto, devem estar em sintonia 

com as melhores práticas de governança (BACEN, 2008). 
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Segundo BACEN (2008) para a construção das diretrizes, ampla pesquisa foi 

desenvolvida: 

O primeiro passo foi dado entre agosto e novembro de 2006, quando foi realizado 
estudo sobre as melhores práticas de governança corporativa no Brasil e no mundo, 
buscando compreendê-las e adaptá-las à realidade das cooperativas de crédito no 
Brasil. Na análise foram utilizados tanto modelos de governança de cooperativas de 
outros países quanto de outros tipos de organizações, tais como fundos de pensão e 
organizações sem fins lucrativos. Para tanto, a equipe do projeto, servidores do 
Banco Central em todo o país, organizou-se em três grupos: Melhores Práticas, 
Modelos Brasileiros e Modelos Internacionais. 

 

Foi aplicado um questionário com os objetivos de provocar discussão sobre o tema nas 

cooperativas, visando fazer com que seus dirigentes avaliassem e começassem a repensar os 

mecanismos de governança; e obter diagnóstico sobre a percepção desses dirigentes 

(conselheiros e executivos) e a prática atual de governança nas cooperativas (BACEN, 2008). 

 De acordo com BACEN (2008), a pesquisa possibilitou o fundamento necessário à 

definição das diretrizes para boas práticas de governança em cooperativas de crédito no 

Brasil. Antes de sua divulgação, as diretrizes foram submetidas à apreciação de dirigentes dos 

principais sistemas e parceiros no projeto, sendo incorporadas diversas sugestões. 

A partir das informações apresentadas na fundamentação teórica, tem-se no próximo 

capítulo o estudo de caso através da aplicação de questionário semi-estruturado acerca da 

governança corporativa e dos controles internos em cooperativas de crédito catarinenses. 
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3 GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

CATARINENSES  

 

 

 Este capítulo apresenta a descrição do resultado do estudo de caso, com análises 

qualitativas e quantitativas, que muitas vezes interagem de forma a tornar mais claro os 

comentários apresentados. Primeiramente é apresentada a caracterização das cooperativas 

pesquisadas para este estudo de caso e finalmente as descrições dos resultados atribuídos 

pelos entrevistados sobre a pesquisa realizada, de modo a demonstrar suas percepções acerca 

dos sistemas de controles internos e das práticas de governança corporativa instituídos nas 

cooperativas de crédito da qual fazem parte.    

 

 

3.1  APLICAÇÃO DO PROJETO GOVERNANÇA COOPERATIVA DO BACEN 

 

 

 O público-alvo do projeto foram as cooperativas de crédito singulares, centrais de 

cooperativas de crédito, confederações de cooperativas de crédito, bancos cooperativos, outras 

organizações ligadas ao cooperativismo e o BACEN.  

 O projeto foi dividido em duas fases. A primeira fase correspondeu à definição de 

diretrizes para boas práticas de governança em cooperativas de crédito no Brasil. E a segunda 

fase correspondeu à divulgação dessas práticas ao público-alvo. A participação e o 

envolvimento do público-alvo no desenvolvimento das atividades foram fundamentais, 

segundo os coordenadores da pesquisa.   

 Para identificar a governança das cooperativas de crédito foram realizados workshops, 

entrevistas com supervisores e inspetores do DESUC e entrevistas com representantes de 

trinta e quatro cooperativas singulares e onze cooperativas centrais em todo o país.  

 A identificação contou ainda com um questionário às cooperativas que visou 

reconhecer as principais questões e problemas em relação à governança das cooperativas de 

crédito – pontos fortes e vulnerabilidades.  O questionário apresentou cerca de cem questões, 

divididas nas seguintes seções: 1) representatividade e participação; 2) direção; e 3) gestão e 

fiscalização.  
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 O questionário foi aplicado entre 18 de setembro e 22 de outubro de 2007, direcionado 

a todas as cooperativas de crédito singulares. E responderam 1.199 cooperativas singulares, o 

que representa retorno de 86% do total no país naquele momento. 

 As diretrizes foram divulgadas no seminário do BACEN sobre governança 

cooperativa, em 25 de abril de 2008, e podem ser visualizadas através do sítio eletrônico do 

BACEN < http://www.bacen.gov.br/?DIRGOVCOOP>. 

 Após divulgação das diretrizes, foram realizadas palestras em todo o Brasil para 

exposição, debate das mesmas e avaliação dos efeitos de sua implementação. 

 Descrito a panorâmica inerente ao processo de sensibilização e implantação do projeto 

governança cooperativa do BACEN, aborda-se na seção seguinte o estudo de caso das 

cooperativas catarinenses, com o intuito de verificar os benefícios que o sistema de controles 

internos e a governança corporativa trazem potencialmente para as cooperativas de crédito. 

 

 

3.2 ESTUDO DE CASO EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO CATARINENSES 

 
 
 A partir do entendimento da importância dos controles internos e da governança 

corporativa para as cooperativas de crédito, apresentados pelo BACEN através do projeto 

governança cooperativa, e das demais informações apresentadas ao longo deste estudo, 

despertou-se particular curiosidade acerca do resultado da referida pesquisa em cooperativas 

de crédito catarinenses.  

 Acredita-se que por interesse em salvaguardar a integridade e o sigilo dos 

entrevistados e dos dados informados, o BACEN não efetuou a divulgação dos resultados por 

Estados.  

 Sabe-se que a pesquisa tem envolvimento do entrevistado correlacionado com a 

hierarquia institucional, o nível de subordinação operacional e outros fatores que exercem 

influência decisiva no volume de resposta e principalmente na tempestividade do retorno. 

Ainda assim, a metodologia escolhida foi à aplicação de questionário porque parecia ser o 

processo que melhor receptividade proporcionaria. 

 Diante do explanado, buscou-se como objetivo deste estudo de caso, aplicar 

questionário adaptado do projeto governança cooperativa do BACEN em cooperativas de 

crédito de Santa Catarina, e desta forma, provocar uma nova discussão sobre o tema e 
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identificar a percepção dos conselheiros quanto aos controles internos e a governança 

corporativa em suas cooperativas de crédito. 

 Pela inexperiência e ocupação de tempo dos entrevistados em relação à prática de 

responder questionários espontaneamente para atender pesquisa acadêmica, estimou-se com o 

orientador desta monografia, um retorno entre 3% (três porcento) e 5% (cinco porcento) dos 

questionários encaminhados. 

Foram encontradas dificuldades para acesso às sessenta e cinco cooperativas de crédito 

catarinenses, pois algumas apresentavam as informações cadastrais desatualizadas junto aos 

sítios eletrônicos de centrais de cooperativa e outros órgãos de apoio. E por estarem 

distribuídas por todo o Estado, encontrou-se a dificuldade de deslocamento, e de contato 

telefônico devido ao alto custo dos mesmos. 

Logo, o questionário (Apêndice A e B) foi enviado por meio eletrônico (e-mail) para 

trinta e sete cooperativas catarinenses e obteve-se retorno de oito cooperativas, representando 

21,62% do total das trinta e sete cooperativas mencionadas.   

Num primeiro momento, objetivou-se aplicar o questionário ao maior número possível 

de conselheiros por cooperativa, porém, diante do retorno encontrado, não foi possível 

identificar se os conselheiros que responderam ao questionário, o encaminharam ou não, para 

os demais membros dos conselhos. E desta forma, entende-se que as respostas remetidas 

podem se apresentar como as possíveis diretrizes e entendimentos existentes em cada 

cooperativa, e não apenas como a visão do conselheiro que as respondeu.  

 

3.3 DADOS GERAIS DOS ENTREVISTADOS 

 
 
 No questionário enviado as cooperativas foram levantadas algumas informações para 

identificar o perfil dos entrevistados, como: idade, sexo, escolaridade, tempo de cooperativa, e 

informações sobre a atuação nos conselhos.   

 Os oito questionários respondidos correspondem a 21,62% dos trinta e sete 

questionários enviados e a 12,31% do total das sessenta e cinco cooperativas catarinenses. E 

identificou-se que dos respondentes, 25% são do sexo feminino e 75% são do sexo masculino. 

 Quanto à idade tem-se que 12,5% possuem idade entre 21 e 30 anos, metade dos 

respondentes possui entre 41 e 50 anos e 37,50% dos respondentes têm mais de 50 anos. 

Quanto à escolaridade, 25% dos respondentes possuem ensino superior incompleto e 25% 

possuem ensino superior completo. Merece destaque que 50% dos respondentes possuem pós-
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graduação, mestrado ou doutorado. Foi questionado ainda sobre a área de formação 

acadêmica dos conselheiros respondentes, onde se obteve como respostas: ciências contábeis, 

agronomia, administração de empresas, medicina veterinária e ciências econômicas.  

 Ao questionar-se quanto tempo o respondente está na cooperativa, 25% responderam 

que estão de 1 a 3 anos, 12,5% estão de 7 a 9 anos e 62,5% responderam que estão a mais de 

10 anos. Verificou-se ainda que 75% dos respondentes são conselheiros administrativos 

efetivos, 12,5% são conselheiros fiscais efetivos e 12,5% são conselheiros fiscais suplentes.  

 Nas partes seguintes do estudo pretendeu-se identificar a opinião dos conselheiros 

acerca da governança cooperativa e dos controles internos desempenhados na cooperativa. 

Questões acerca da representatividade e participação, direção e gestão e fiscalização foram 

abordadas de duas formas diferentes. Na parte 1 os respondentes teriam a opção de responder 

somente “SIM” ou “NÃO” e na parte 2, havia a possibilidade de escolher uma ou várias 

alternativas de resposta, dependendo do questionamento. Na parte 2 havia ainda uma questão 

aberta, que possibilitou os respondentes deixarem suas sugestões e observações acerca do 

questionário. 

  

 

3.4 GOVERNANÇA CORPORATIVA E CONTROLE INTERNO EM COOPERATIVAS 

DE CRÉDITO 

 

 

 A partir deste ponto da pesquisa apresentam-se as respostas fornecidas pelos 

conselheiros das cooperativas de crédito catarinenses, acerca da governança corporativa e dos 

controles internos em suas cooperativas. Serão apresentados os resultados obtidos referentes à 

parte 1, que abrange questões pontuais e estão dispostas em tabelas, e também, os resultados 

obtidos referentes à parte 2, que apresenta questões onde o respondente poderia escolher mais 

de uma alternativa, e que estão dispostas em gráficos que melhor as apresentam. Entenda-se 

por N/R, o percentual de conselheiros que não respondeu a pergunta. A seguir a tabela 1.  
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Tabela 1 – Assembléia geral    

QUESTÕES SIM NÃO N/R TOTAL 

A cooperativa realiza reuniões periódicas com seus cooperados, de forma 
sistemática? 

50% 50% 0 100% 

As pautas das assembléias gerais incluem os itens “outros assuntos”, 
“assuntos gerais” ou similares? 

100% 0 0 100% 

O edital de convocação das assembléias gerais permite aos associados a 
compreensão dos assuntos que serão tratados, sem exigir consulta 
complementar a outros materiais ou referências? 

100% 0 0 100% 

Na Assembléia Geral Ordinária, antes da deliberação sobre as prestações 
de contas do exercício anterior, é efetuada a leitura do parecer da 
auditoria externa e do parecer do Conselho Fiscal? 

100% 0 0 100% 

É permitido aos associados incluírem itens nas pautas das assembléias, 
previamente à sua realização? 

75% 25% 0 100% 

Na Assembléia Geral Ordinária de 2008, houve casos de inclusão de itens 
pelos associados? 

0 100% 0 100% 

Fonte: dados pesquisados 

 A tabela 1 apresenta seis questionamentos sobre reuniões periódicas e sobre as 

assembléias da cooperativa. Segue abaixo o entendimento dos conselheiros: 

 

1. Para metade dos conselheiros a cooperativa realiza de forma sistemática reuniões 

periódicas com seus cooperados. 

2. Todas as cooperativas incluem os itens referidos em suas pautas de assembléias gerais. 

3. Os conselheiros foram unânimes em afirmar que o edital de convocação das 

assembléias gerais permite o perfeito entendimento dos assuntos que serão tratados. 

4.  Também foi afirmado que em todas as cooperativas é efetuada a leitura do parecer da 

auditoria e do conselho fiscal na assembléia geral ordinária. 

5. Segundo a maioria dos conselheiros (75%) é permitido aos associados incluírem itens 

nas pautas das assembléias previamente à sua realização. 

6.  Na assembléia de 2008 não houve inclusão de itens pelos associados em nenhuma das 

cooperativas. 

 

 A realização de reuniões periódicas é importante para a integração dos associados com 

a cooperativa e pode demonstrar um interesse por parte dos gestores em trabalhar de forma 

mais participativa com os associados. E uma das formas de reunir os associados para debater 

sobre os assuntos inerentes à cooperativa é através das assembléias gerais. 

 Foi positivo o retorno dos conselheiros afirmando em sua totalidade que em suas 

cooperativas têm-se por prática o edital de convocação das assembléias permitir aos 

associados a compreensão dos assuntos que serão tratados. Essa transparência e preocupação 
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em despertar o interesse dos associados em participarem das assembléias torna-se 

fundamental para que estes tomem conhecimento da prestação de contas, dos pareceres da 

auditoria externa e do conselho fiscal, e desta forma, possam avaliar como está o desempenho 

dos gestores e o conseqüente crescimento da cooperativa naquele exercício.  

  Por isso, a importância de permitir aos associados a inclusão de itens nas pautas de 

assembléias é relevante. Ainda que os conselheiros tenham afirmado que não houve casos de 

inclusão de itens na assembléia de 2008, é imprescindível que o associado tenha essa opção.  

 Mesmo havendo a disposição de algumas cooperativas em incentivar a participação 

dos associados nas assembléias, ficou evidente que os conselheiros identificaram como sendo 

regular a presença destes, como se pode visualizar no gráfico abaixo.  
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Gráfico 2 – Presença de associados em assembléias. 

Fonte: dados pesquisados 

 

 Um dos deveres do associado é participar das assembléias que a cooperativa realiza. 

Como dono, deveria saber que a assembléia é soberana, e que seu voto é fundamental para a 

aprovação de diretrizes e alterações que vão interferir diretamente no crescimento da 

cooperativa.. 

 Alguns conselheiros identificaram como sendo boa a quantidade de associados 

presentes na última assembléia, mas a maioria, como dito anteriormente, considerou como 

regular essa presença. E esse registro merece atenção especial por parte das cooperativas. 

Torna-se necessário identificar o que levou a essa baixa participação, e para isso, no gráfico 3, 

estão apresentados alguns destes motivos. 
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  A Dificuldade de deslocamento da residência do associado para o local da assembléia   

  B Confiança do associado na administração da cooperativa   

  C Não realização de festividades e/ou sorteio de brindes   

  D Falta de conhecimento do associado a respeito de sua importância na assembléia   

  E Falta de mobilização de convite dirigido   

  F Outras:   

        

Gráfico 3 – Motivos da baixa participação de associados em assembléias 
Fonte: dados pesquisados 

 
 O questionário permitia que os conselheiros identificassem mais de uma alternativa 

que considerassem como sendo os motivos que justificavam a baixa participação de 

associados na última assembléia de sua cooperativa. E isso ocorreu de forma bem distribuída, 

mostrando que cada conselheiro está consciente do que ocorreu em sua cooperativa. 

 É provável que algumas cooperativas acabem por ter a necessidade, devido ao grande 

número de associados, de realizar a assembléia em outras dependências que não as da 

cooperativa. E se o local for distante, torna-se um motivo para o não comparecimento dos 

associados. Cabe ressaltar que o horário da assembléia também merece atenção.  

 Mesmo existindo confiança do associado na administração da cooperativa, o que é 

positivo, é preciso que ele tenha conhecimento de sua importância na assembléia, e não 

participar apenas por interesse em algum sorteio de brindes. Essa conscientização deve existir 

desde a associação do cooperado e é responsabilidade dos gestores incentivá-la.  

 A falta de mobilização de convite dirigido foi identificada como o fator mais relevante 

para a baixa participação dos associados nas assembléias.  É claro que há a necessidade de 

divulgação antecipada, não só por publicação em jornal de grande circulação, mas também na 



 67 

própria cooperativa e até mesmo pelo envio do edital por meio eletrônico ou através dos 

correios.  

 O que acontece é que em muitas cooperativas a maioria dos associados se conhecem, 

pois no inicio da cooperativa geralmente os primeiros associados são os amigos, colegas de 

trabalho e com o passar do tempo, a cooperativa cresce e esse contato se torna praticamente 

impossível. E por isso é importante a adoção de medidas de incentivo à participação dos 

associados nas assembléias.  

 No gráfico 4, os conselheiros identificaram as principais medidas de incentivo que sua 

cooperativa desenvolve. 

 
   

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  A Não há ação específica   

  
B 

Oferta de transporte, por parte da cooperativa, para levar os associados ao local de realização 
da assembléia.   

  C Realização de festividades e/ou sorteios de brindes   

  D Realização de programas de educação cooperativista   

  E Realização de programas de educação financeira   

  F Outras:   

        

Gráfico 4 – Incentivos para a participação dos associados em assembléias 
Fonte: dados pesquisados 

 
 Diante das informações apresentadas no gráfico 4, pode-se verificar que a maior parte 

das cooperativas busca de alguma forma incentivar seus associados a participarem das 

assembléias. No entanto, verifica-se que uma parcela não desenvolve ações específicas.  

 As demais alternativas da questão poderiam servir de base para a mudança de postura 

destas cooperativas e assim, tomarem a iniciativa de promover ações de incentivo.  
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 E dentre estas alternativas, as que mais se destacaram foram a oferta de transporte, 

para levar os associados ao local de realização da assembléia e a realização de festividades 

e/ou sorteio de brindes. Infelizmente essa última opção muitas vezes é a alternativa que traz 

mais retorno. E isso pode ser confirmado através do gráfico 5, como apresentado a seguir. 

 

        
 
     
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  A Eleição com a existência de chapas concorrentes   

  B Realização de festividade e/ou sorteio de brindes   

  C Comunicação do rateio de perdas e/ou despesas   

  D Comunicação do rateio das sobras   

  E Aprovação das contas e destinação do Fates   

        

Gráfico 5 – Fatores de motivação 
Fonte: dados pesquisados 

 Quando questionados sobre quais fatores motivam os cooperados a participarem das 

assembléias, os conselheiros afirmaram que primeiramente é a realização de festividades e/ou 

sorteios e a outra alternativa mais votada foi a da realização de eleição com a existência de 

chapas concorrentes.  

 Esta segunda alternativa merece uma consideração. É possível que muitos associados 

compareçam nas assembléias que tem eleições sendo realizadas por curiosidade e também 

pela importância deste evento, mas não se pode deixar de mencionar que em algumas 

cooperativas esse fato decorre devido a mobilização que os concorrentes promovem acerca de 

suas candidaturas.  Na tabela 2 se abordará mais detalhadamente essa questão dos processos 

eletivos. 
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 A comunicação do rateio das sobras ou das perdas também foi citada.  Estes itens são 

de interesse direto do associado, pois podem configurar, quando sobras, em ganhos reais ao 

associado. Quanto as perdas, além das explicações dos gestores e da possibilidade de rateio, a 

motivação acaba por se tornar preocupação. E neste ponto vale lembrar a importância dos 

controles internos e do uso de boas práticas de governança corporativa. 

 A destinação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES) é outro 

item que merece atenção. A cooperativa deveria efetuar não só a divulgação da destinação, 

mas também a aplicabilidade que o FATES pode proporcionar aos cooperados.  

 Um dos princípios cooperativistas é a educação e formação dos associados, dirigentes 

e colaboradores das cooperativas.  Por isso, o FATES deve ser utilizado para este fim também 

pelos associados e essa informação deveria ser melhor divulgada.   

 

 Tabela 2 – Processos eletivos      

QUESTÕES SIM NÃO N/R TOTAL 

Existe um comitê eleitoral formalizado e com independência para 
conduzir os processos eletivos na cooperativa? 

25% 75% 0 100% 

Nas deliberações das assembléias ocorre contagem dos votos com registro 
em ata de resultado? 

75% 25% 0 100% 

Os nomes dos candidatos a cargos eletivos são divulgados previamente 
(pelo menos uma semana) à realização da assembléia que fará a escolha? 

50% 50% 0 100% 

O perfil (formação técnica e currículo) dos inscritos como candidatos aos 
cargos eletivos é divulgado antes ou durante a Assembléia Geral 
Ordinária? 

50% 50% 0 100% 

Nos anos em que há, simultaneamente, escolha de membros do Conselho 
Fiscal e Conselho de Administração/Diretoria, as chapas formadas devem 
ser independentes, conforme disposição do estatuto ou regimento? 

100% 0 0 100% 

Em algumas das últimas três eleições para Conselho de 
Administração/Diretoria ocorreu candidatura de mais de uma chapa? 

50% 50% 0 100% 

Na formação das chapas para os órgãos estatutários e nos processos 
decisórios da cooperativa, há preocupação com a representatividade dos 
diferentes segmentos de cooperados?  

100% 0 0 100% 

Fonte: dados pesquisados 

 
   

 
A tabela 2 apresenta sete questionamentos sobre os processos eletivos de membros dos 

conselhos da cooperativa. Segue abaixo o entendimento dos conselheiros: 

 

1. Não existe um comitê formalizado para conduzir os processos eletivos na maioria das 

cooperativas (75%). 

2. Ocorre a contagem dos votos com o registro em ata na maioria das cooperativas 

(75%). 
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3. Na metade das cooperativas ocorre a divulgação prévia dos nomes dos candidatos a 

cargos eletivos. 

4. A divulgação do perfil dos candidatos a cargos eletivos é efetuada em metade das 

cooperativas. 

5. Em todas as cooperativas as eleições simultâneas do conselho de administração e do 

conselho fiscal apresentam chapas independentes. 

6. Na metade das cooperativas ocorreu candidatura de mais de uma chapa em algumas 

das ultimas três eleições. 

7. Todas as cooperativas demonstraram preocupação quanto à representatividade dos 

cooperados na formação de chapas para os órgãos estatutários e nos processos 

decisórios. 

 

 O processo eletivo é um dos pontos mais relevantes na trajetória de uma cooperativa. 

È através das eleições que a cooperativa reafirma seu compromisso com a democracia e 

permite que o associado expresse sua opinião acerca da gestão da cooperativa.   

 Na maioria das cooperativas não existe comitê formalizado para conduzir o processo 

eletivo, acredita-se que isso ocorra devido ao fato de que em muitas cooperativas não ocorreu 

a candidatura de mais de uma chapa durante períodos longos. Mas seria importante sua 

existência, uma vez que poderia trazer mais transparência para o processo, visto que muitos 

associados não comparecem as assembléias.  

 Essa transparência também poderia ser evidenciada na contagem dos votos com o 

respectivo registro em ata. Infelizmente nem todas as cooperativas adotam esse processo, e 

cabe a auditoria e antecipadamente neste caso, os controles internos, identificarem o porquê 

deste fato estar ocorrendo e providenciar o correto registro. 

   A apresentação dos candidatos e das chapas é outro ponto relevante. Anteriormente 

foi citado que um dos fatores de motivação da presença de associados em assembléias é a 

ocorrência de eleições com chapas concorrentes, mas mesmo não havendo mais de uma 

chapa, é importante que todos conheçam quem está administrando sua cooperativa.  

  Foi positivo identificar que todas as cooperativas estão preocupadas com a 

representatividade dos cooperados. Esta preocupação demonstra respeito e comprometimento 

com a cooperativa e seus associados.  
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 Os conselheiros assumem muitas responsabilidades ao administrarem sua cooperativa, 

por isso, deve-se ressaltar a coragem e o comprometimento destes com a cooperativa e os 

associados, muitos inclusive, por diversos mandatos, como mostra o gráfico 6 abaixo.  

  

            

  

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    A No primeiro mandato   

    B No segundo mandato   

    C No terceiro mandato   

    D No quarto mandato   

    E No quinto mandato   

    F No sexto ou mais    

    G Não respondeu   

            

Gráfico 6 – Mandato 
Fonte: dados pesquisados 

 
 O Cooperativismo pode despertar o interesse dos conselheiros em continuar a frente de 

suas cooperativas por mais de um mandato. Soma-se a isso o reconhecimento de suas 

competências e a demonstração de confiança por parte dos associados em elegê-los 

novamente.  

 Mas a renovação também é importante, traz idéias novas e possibilita que outros 

associados dividam esta responsabilidade que é administrar uma cooperativa de crédito. O 

gráfico 6 apresentou o perfil dos conselheiros respondentes.  

  A educação é a solução para diversos problemas, e é importante que as cooperativas 

procurem desenvolver programas de educação para seus associados, como apresentado na 

tabela 3. 
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Tabela 3 – Programas de educação     
QUESTÕES SIM NÃO N/R TOTAL 

A cooperativa promove programas de educação cooperativista? 62,50% 37,50% 0 100% 

Existem programas de educação cooperativista específicos para os novos 
cooperados? 

12,50% 75% 12,50% 100% 

A cooperativa promove programas de educação financeira? 37,50% 62,50% 0 100% 

Existem programas de educação financeira específicos para os novos 
associados? 

12,50% 87,50% 0 100% 

A cooperativa tem projeto específico para a formação de novas lideranças 
entre os associados? 

25% 75% 0 100% 

O associado, quando de sua admissão na cooperativa, recebe ou tem 
acesso ao estatuto social? 

62,50% 25% 12,50% 100% 

Fonte: dados pesquisados 

 
A tabela 3 apresenta seis questionamentos sobre os programas de educação que a 

cooperativa oferece aos seus associados. Segue abaixo o entendimento dos conselheiros: 

 

1. A maior parte das cooperativas (62,50%) promove programas de educação 

cooperativista. 

2. Não existem programas específicos de educação cooperativista para os novos 

cooperados na maior parte das cooperativas (75%). 

3. A maior parte das cooperativas(62,50%) não promove programas de educação 

financeira. 

4. Não existem programas de educação financeira específicos para novos associados na 

maior parte das cooperativas (87,50%). 

5. Não há projetos específicos para a formação de novas lideranças entre os associados 

de muitas cooperativas (75%). 

6. A maioria dos associados (62%) recebe ou tem acesso ao estatuto social da 

cooperativa na sua admissão. 

 

 A questão da educação, seja ela cooperativista ou financeira, não poderia ser esquecida 

nas cooperativas de crédito. Muitos associados possuem dificuldades em administrar suas 

finanças e a cooperativa pode desenvolver através de seus colaboradores, trabalhos 

específicos nessa área. Quanto à educação cooperativista, ela é a base para qualquer associado 

que deseja ingressar na cooperativa e é através dela que novas lideranças são formadas. 

 As cooperativas evidenciaram promover programas de educação cooperativista, mas 

não de forma específica aos novos cooperados. Talvez uma simples mudança de postura já 
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promova uma melhora neste sentido.  O cooperativismo precisa deste fortalecimento que 

advém do conhecimento de seus princípios por parte dos integrantes do sistema.  

 A educação financeira deve ser um processo constante, pois não é fácil prever que se 

passará por dificuldades. E acaba ocorrendo que os associados, diante da necessidade, acabam 

por procurar outras instituições financeiras ou mesmo a cooperativa e entram num circulo 

vicioso de empréstimos. Cabe a cooperativa dar orientações e auxiliar os associados da 

melhor maneira possível.  

 O acesso ao estatuto social é uma oportunidade de oferecer conhecimento aos 

associados. Diante das informações que ele fornece, o associado consegue ter uma idéia do 

que é a cooperativa e da sua importância neste processo. E receber feedback dos associados é 

uma maneira da cooperativa melhorar constantemente.  

 Abaixo segue o gráfico 7 contendo os meios que os associados utilizam para expressar 

sua opinião sobre a cooperativa.  

 
 

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 A Pré-assembléias   

  B Caixa de sugestões na sede e/ou nos Pac's   

  C Espaço/local para sugestões no site   

  D Pesquisa periódica de opinião/satisfação   

  E Conversas informais (não documentadas) com dirigentes   

  F Conversas informais com gerentes e funcionários   

  G Conversas formais com dirigentes   

  H Conversas formais com gerentes e funcionários   

        

Gráfico 7 – Formas de expressão da opinião dos cooperados 
Fonte: dados pesquisados 
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 As cooperativas devem incentivar a comunicação com os cooperados. Por mais que 

gestores e colaboradores se dediquem para desenvolver um bom trabalho, devem estar abertos 

para sugestões e críticas, pois essa troca de informações traz benefícios a todos.  

 O gráfico 7 apresenta que as principais formas de expressão dos associados acontecem 

através de conversas informais com dirigentes e com gerentes e funcionários. E quanto menos 

associados a cooperativa possui, mais isso ocorre. É natural que os cooperados tenham um 

contato mais informal, pois acabam por conviver diariamente com os gestores e colaboradores 

e esse atendimento diferenciado é um ponto positivo das cooperativas.  

 Esses vínculos tendem a diminuir com o crescimento da cooperativa. E por isso, o uso 

de outras formas de expressão podem ser utilizados. A caixa de sugestões é uma forma útil, 

pois permite o sigilo do usuário.  

 Os conselheiros devem estar atentos às informações dadas pelos associados. E o setor 

de controles internos também. O ideal seria que estas caixas de sugestões e as sugestões 

postadas através do sitio eletrônico da cooperativa fossem de acesso exclusivo ao conselho, 

evitando assim a possível ocultação de informações por parte de colaboradores e gerentes.  

 A divulgação de informações por parte da cooperativa é tão importante quanto o 

retorno dos associados. E por isso, através do gráfico 8 identifica-se os principais meios de 

divulgação que as cooperativas utilizam. 

 
 

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  A Mural   

  B Internet/intranet   

  C Boletim/jornal próprio   

  D Pré-assembléias   

  E Mídia externa (jornais, revistas, rádio ou TV)   

        

Gráfico 8 – A divulgação das informações da cooperativa. 
Fonte: dados pesquisados 
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 A divulgação de informações da cooperativa deve ser efetuada de forma clara e 

objetiva. O associado tem interesse nestas informações, mas é preciso que ele entenda o que 

está recebendo. E esse cuidado cabe à cooperativa.   

 Os meios mais utilizados são o mural, que é de uso interno, e o jornal próprio e a 

mídia externa. Geralmente o jornal próprio é o que contém informações diversificadas e 

atrativas. São publicadas matérias sobre a cooperativa, os resultados, divulgação de novos 

produtos, como uma nova linha de crédito, por exemplo, e além de distribuídos na sede, 

algumas cooperativas também encaminham para a residência do associado. 

 A utilização destes meios é uma das maneiras que o conselho possui para estar 

próximo aos associados e divulgar as diretrizes e expectativas da cooperativa. E a tabela 4 

apresenta algumas atribuições e incumbências do conselho de administração da cooperativa. 

 
Tabela 4 - Conselho de administração  

  
  

QUESTÕES SIM NÃO N/R TOTAL 

Caso haja suplentes no Conselho de Administração, há participação 
programada desses suplentes nas reuniões desse órgão, mesmo quando 
todos os titulares estão presentes? 

87,50% 0 12,50% 100% 

A  cooperativa possui regulamento ou regimento interno que dispõe sobre 
as atribuições e responsabilidades dos órgãos estatutários, além do 
disposto no estatuto social? 

75% 12,50% 12,50% 100% 

Existe limitação formal (em estatuto ou regimento)  para o número de 
reeleições de um mesmo membro dos órgãos estatutários? 

62,50% 37,50% 0 100% 

O Conselho de Administração/diretoria, em suas reuniões ordinárias, 
toma conhecimento das deliberações do Conselho Fiscal na reunião 
imediatamente anterior? 

100% 0 0 100% 

Os documentos internos da cooperativa determinam que o dirigente deve 
se retirar de reuniões do Conselho de Administração/Diretoria quando são 
examinados assuntos de seu interesse pessoal, declarando-se impedido de 
participar? 

75% 25% 0 100% 

Existe regulamentação para a realização de transações comerciais da 
cooperativa com membros ou com parentes dos membros dos órgãos 
estatutários ou com empresas onde estes detenham participação 
relevante? 

75% 25% 0 100% 

Nas atas das reuniões do Conselho de Administração/Diretoria são 
registradas as fundamentações que nortearam as decisões desse órgão? 

87,50% 12,50% 0 100% 

Existe processo regular de apresentação da cooperativa aos novos 
membros da Conselho de Administração/Diretoria, contemplando tanto 
informações internas quanto as descrições e responsabilidades de sua 
função? 

87,50% 12,50% 0 100% 

Os diretores  executivos prestam contas formalmente de suas atividades 
ao Conselho de Administração/diretores não executivos? 

87,50% 12,50% 0 100% 

Fonte: dados pesquisados 

 
  

  
A tabela 4 apresenta nove questionamentos relativos aos procedimentos e atuação do 

conselho de administração de cooperativas. Segue abaixo o entendimento dos conselheiros: 
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1. Há a participação dos suplentes nas reuniões do conselho de administração na maioria 

das cooperativas (87,50%). 

2. As cooperativas (75%) possuem regulamento ou regimento interno dispondo as 

atribuições e responsabilidades dos órgãos estatutários.  

3. Existe limitação formal para o numero de reeleições de um mesmo membro dos 

órgãos estatutários as cooperativas (62,50%). 

4. O conselho de administração/diretoria toma conhecimento das deliberações do 

conselho fiscal na totalidade das cooperativas. 

5. Os documentos internos da cooperativa determinam que o dirigente deva declarar-se 

impedido de participar de reuniões que examinem assuntos de seu interesse pessoal 

em muitas cooperativas (75%). 

6. Na maioria das cooperativas (75%) existe regulamentação para as transações 

comerciais envolvendo membros ou parentes de membros dos órgãos estatutários. 

7. São registradas nas atas das reuniões do conselho de administração/diretoria as 

fundamentações que nortearam as decisões deste órgão a cooperativa (87,50%). 

8. Existe processo de apresentação da cooperativa aos novos membros do conselho de 

administração/diretoria em muitas cooperativas (87,50%). 

9. Na maioria das cooperativas (87.50%) os diretores executivos prestam contas 

formalmente de suas atividades ao conselho de administração/diretores não 

executivos. 

 
 O conselho de administração exerce função fundamental nas cooperativas de crédito. 

Atender a algumas exigências e manter um bom relacionamento com o conselho fiscal e com 

os associados são algumas das iniciativas que se espera deste conselho.  

 A participação dos suplentes nas reuniões da cooperativa é positiva. Além de 

demonstrar o comprometimento destes conselheiros, demonstra integração de todo o 

conselho, podendo resultar em um aumento da confiança dos associados na administração da 

cooperativa. 

 A existência de regulamento ou regimento interno auxilia no desempenho das 

atividades do conselho. É uma forma de controlar e evitar possíveis falhas por esquecimento 

ou por falta de conhecimento. 

 O bom relacionamento entre o conselho de administração/diretoria e o conselho fiscal 

é fundamental para o conhecimento das deliberações do conselho fiscal. Este conselho, 
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através de suas análises e funções, pode contribuir para o crescimento da cooperativa e 

também atuar como parceiro do setor de controles internos.  

 É desejável que a cooperativa possua um regulamento envolvendo transações 

comerciais envolvendo os membros ou parentes de membros de órgãos estatutários, bem 

como, espera-se que o conselheiro deva declarar-se impedido de participar de reuniões que 

examinem assuntos de seu interesse pessoal. O conselho foi escolhido para buscar o melhor 

para a cooperativa e não para o seu interesse próprio.  

 Outra demonstração de transparência é o registro das atas das reuniões do conselho de 

administração/diretoria e a apresentação da cooperativa aos novos membros do conselho. Esse 

processo de transição quando bem executado, evita falhas e conseqüentes perdas para a 

cooperativa.  

 A prestação de contas dos diretores executivos efetuada de maneira formal ao 

conselho de administração é uma forma de controle eficaz. Diante das informações repassadas 

é possível efetuar análises de desempenho e identificar as decisões tomadas. E assim, 

determinar as regularizações que devem ser feitas e desenvolver projeções futuras.  

 A condução dos assuntos administrativos do dia-a-dia da cooperativa é executada 

principalmente por um diretor eleito, com funções administrativas. E os conselheiros eleitos 

escolhem o diretor-presidente e este escolhe os diretores.  

 A seguir, a tabela 5 apresenta algumas atribuições e incumbências do conselho fiscal 

da cooperativa. 

 
Tabela 5 – Conselho fiscal 

   
 

QUESTÕES SIM NÃO N/R TOTAL 

A cooperativa incentiva a candidatura de cooperados ao Conselho Fiscal, 
visando preservar a representatividade das regiões, segmentos 
econômicos ou sociais nesse conselho? 

75% 25% 0 100% 

Há pré-requisito de capacitação técnica para membros do Conselho 
Fiscal? 

62,50% 37,50% 0 100% 

Existe processo regular de apresentação da cooperativa aos novos 
conselheiros fiscais, contemplando tanto informações internas quanto as 
descrições e responsabilidades de sua função? 

87,50% 12,50% 0 100% 

A cooperativa oferece, direta ou indiretamente, treinamento específico 
para a preparação dos conselheiros fiscais para o exercício da função? 

100% 0 0 100% 

Existe estrutura própria de auditoria interna? 62,50% 37,50% 0 100% 

Há participação programada dos membros suplentes nas reuniões do 
Conselho Fiscal, mesmo quando todos os titulares estão presentes? 

87,50% 12,50% 0 100% 

Os documentos a serem examinados pelo Conselho Fiscal em suas 
reuniões ordinárias são encaminhados formalmente a seus membros antes 
da data da reunião, ou seja, com tempo para análise prévia? 

50% 50% 0 100% 

Fonte: dados pesquisados 
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A tabela 5 apresenta sete questionamentos relativos aos procedimentos e atuação do 

conselho fiscal de cooperativas. Segue abaixo o entendimento dos conselheiros: 

  

1. A cooperativa (75%) incentiva a candidatura de cooperados ao conselho fiscal visando 

preservar a representatividade nesse conselho. 

2. Nas cooperativas (62,50%) há pré-requisitos de capacitação técnica para membros do 

conselho fiscal. 

3. Existe processo regular de apresentação da cooperativa (87,50%) aos novos 

conselheiros fiscais.  

4. Todas as cooperativas oferecem treinamento específico para a preparação dos 

conselheiros fiscais. 

5. Existe estrutura própria de auditoria interna em muitas cooperativas (62,50%). 

6. Há participação dos membros suplentes nas reuniões do conselho fiscal na maioria das 

cooperativas (87,50%). 

7. Na metade das cooperativas ocorre o encaminhamento, antes da data da reunião, dos 

documentos a serem examinados pelo conselho fiscal.  

 

 O conselho fiscal desenvolve papel relevante nas cooperativas de crédito, como fica 

evidenciado através da Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Como órgão fiscalizador 

dos atos da administração, age como um órgão de controle para os cooperados, agregando 

valor a cooperativa.   

 Assim como o conselho de administração, o conselho fiscal também se preocupa em 

preservar a representatividade neste conselho. E nas cooperativas que  possuem postos de 

atendimento cooperativo em outras cidades, torna-se importante a presença de membros do 

conselho fiscal para apoio e fiscalização destes postos.  A existência de estrutura própria de 

auditoria interna na cooperativa auxilia no desenvolvimento de melhores sistemas de 

controles internos. 

 Os novos conselheiros devem tomar conhecimento dos processos relativos à 

cooperativa e ao conselho fiscal que estão em andamento, principalmente os que necessitam 

de maior cautela e acompanhamento. Bem como, a presença de todos os conselheiros, 

inclusive os conselheiros suplentes, é fundamental para o bom desempenho deste conselho 

junto à cooperativa.  
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 A capacitação técnica é outro ponto relevante. É indispensável a preparação dos 

conselheiros fiscais, seja através de treinamentos ou mesmo de cursos de aperfeiçoamento. E 

também é desejável que os documentos a serem examinados pelo conselho sejam remetidos 

com antecedência à reunião, uma vez que as análises devem ser detalhadas.  

 No gráfico 9 são apresentados os principais documentos  analisados pelo conselho 

fiscal nas cooperativas de crédito catarinenses. 

 
        
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  A Demonstrativos contábeis   

  
B 

Relatórios gerenciais de crédito (inadimplência, recuperação de crédito, 
evolução de crédito, etc.).    

  C Relatórios gerencias de plano de metas   

  D Principais contratos de prestação de serviços   

  E Relatórios de controles internos   

  F Relatório de auditoria interna   

        

Gráfico 9 – Documentos analisados pelo conselho fiscal 
Fonte: dados pesquisados 

 

 Os documentos que mais são analisados pelo conselho fiscal são os demonstrativos 

contábeis, os relatórios gerenciais de crédito e os relatórios de auditoria. De acordo com o 

gráfico 9, poucas cooperativas analisam o plano de metas e nenhuma analisa os principais 

contratos de prestação de serviços, o que é preocupante, pois expõe a cooperativa à riscos. 

 Quanto aos relatórios de controles internos, poucas são as cooperativas onde o 

conselho fiscal os analisa, mesmo existindo a Resolução do BACEN n°. 2.554, de 24.09.98, 
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que dispõe sobre a implantação de sistemas de controles internos, e que demonstra a 

importância destes sistemas para a cooperativa.  

 A forma de votação dos conselhos mais utilizada é a realizada na própria assembléia, 

onde o conselho fiscal, de acordo com a pesquisa, é votado através de chapas.  

 Na tabela 6 são abordadas questões acerca da contabilidade, da auditoria externa e 

da representatividade dos membros dos conselhos junto a central ou aos demais órgão de 

apoio. 

 

Tabela 6 – Contabilidade, auditoria e representatividade      
QUESTÕES SIM NÃO N/R TOTAL 

Há mecanismo formalizado que impeça que a empresa de auditoria 
externa contratada tenha vínculos com membros ou com parentes de 
membros dos órgãos estatutários da cooperativa? 

62,50% 25% 12,50% 100% 

As demonstrações contábeis e os relatórios gerenciais estão disponíveis 
para os cooperados? 

100% 0 0 100% 

Existem relatórios diferenciados, em linguagem mais acessível, para os 
associados? 

62,50% 37,50% 0 100% 

Algum membro de órgão estatutário da cooperativa também é membro de 
órgão estatutário na central ou na confederação? 

62,50% 37,50% 0 100% 

Fonte: dados pesquisados 

 
A tabela 6 apresenta quatro questionamentos relativos a auditoria externa, as 

demonstrações contábeis e a representatividade do conselho de administração da cooperativa 

junto a cooperativa central ou demais órgãos de apoio. Segue abaixo o entendimento dos 

conselheiros: 

 

1. Em grande parte das cooperativas (62,50%) existe mecanismo formalizado que impeça 

que a empresa de auditoria externa contratada tenha vínculos com membros ou com 

parentes de membros dos órgãos estatutários. 

2. Todas as cooperativas dispõem as demonstrações contábeis e os relatórios gerenciais 

para os associados. 

3. Existem relatórios diferenciados, em linguagem mais acessível, para os associados em 

muitas cooperativas (62,50%). 

4.  Na maioria das cooperativas (62,50%) algum membro de órgão estatutário também é 

membro de órgão estatutário na central ou na confederação. 

 

Para Almeida (2008, p. 37), a auditoria externa, que é responsável pela auditoria das 

demonstrações financeiras, não deveria possuir vínculos com membros ou com parentes de 
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membros de órgãos estatutários. Essa questão é delicada, mas merece atenção por parte dos 

conselheiros, pois além da preocupação com transparência e a credibilidade da cooperativa, 

existe o risco das informações serem destoadas por terceiros.    

O profissional contábil é um dos colaboradores mais importantes da cooperativa. Além 

de contribuir para o bom andamento da cooperativa através de seus serviços, cabe ao 

profissional contábil, ao elaborar as demonstrações contábeis e os relatórios para divulgação 

aos associados, ter o cuidado de fazê-lo em linguagem acessível, de forma clara e objetiva.   

 E por fim, a tabela 6 apresenta a informação de que muitos membros de órgãos 

estatutários da cooperativa acabam por participar como membros de órgãos estatutários na 

central ou em órgãos de apoio. Essa participação é importante e demonstra o 

comprometimento do conselheiro com o sistema cooperativista.  

 A seguir serão apresentadas as respostas fornecidas sobre os controles internos nas 

cooperativas de crédito catarinenses. 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  A Existência de manuais com definição de responsabilidades dos cargos e órgãos   

  B Existência de manuais que contemplam a segregação de funções   

  C Existência de manuais de procedimentos operacionais   

  
D 

Existência de manuais de procedimentos que identifiquem e avaliem a existência 
de fatores internos e externos   

  
E 

Existência de relatórios gerenciais de avaliação da qualidade e adequação dos 
controles internos   

  F Ampla divulgação e acessibilidade dos manuais a todos os funcionários   

  
G 

Existência de área responsável pela verificação sistemática dos procedimentos e 
normas legais   

  
H 

A cooperativa central é responsável pelas funções de verificação e cumprimento 
de procedimentos   

        

Gráfico 10 –  Controles internos 
Fonte: dados pesquisados 
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 Ao serem questionados quanto aos controles internos da cooperativa, os conselheiros 

respondentes afirmaram a existência de alguns manuais de procedimentos. E mais importante 

que a existência, é a utilização dos mesmos.   

 A definição das responsabilidades de cada cargo, contemplando a segregação de 

funções e os procedimentos operacionais são a base para uma estrutura organizacional 

eficiente. E é fundamental que todos os envolvidos tenham acesso a essas informações e que 

as mesmas sejam repassadas aos novos colaboradores.  

 A existência de relatórios gerenciais e de avaliação da qualidade e adequação dos 

controles internos permite que sejam identificadas as falhas e efetuadas as regularizações e 

ajustes necessários, promovendo maior segurança e qualidade  nos processos da cooperativa. 

  
         
   

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  A Política de gestão de risco de crédito.   

  B Manuais que disciplinam a política de gestão de risco de crédito.   

  
C 

Manuais de procedimentos para análise, aprovação e controle das operações 
de crédito.   

  
D 

Manuais com critérios estabelecidos para classificação das operações 
deferidas, com respectivas provisões, de acordo com o risco.   

  E Manuais de procedimentos de cobrança e recuperação de créditos   

  
F 

Ferramentas automatizadas para impedir operações informais, irregulares ou 
criminosas.   

  G Acompanhamento sistemático dos limites operacionais.   

  H Controle de remessas de documentos obrigatórios às entidades supervisoras.   

  I Monitoramento de indicadores econômico-financeiros, taxas e prazos.   

  
J 

Ampla divulgação e acessibilidade dos manuais de crédito a todos os 
funcionários da área.   

        

Gráfico 11 – Operações de crédito 
Fonte: dados pesquisados 

  

As operações de crédito são um dos principais serviços oferecidos pelas cooperativas 

de crédito. E a política de gestão de riscos deve ser adotada para todas as operações 

concedidas.  

 Torna-se necessário o acompanhamento dos limites operacionais e a existência de 

manuais como instrumentos de apoio aos colaboradores e gestores. É comum as cooperativas 
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possuírem diversas linhas de crédito e como cada uma delas possui particularidades, os 

manuais e as resoluções internas, contemplando taxas, prazos e demais observações, servem 

como um guia para a diminuição de erros.  

 A concessão das operações requer atenção, pois operações mal concedidas podem 

resultar em prejuízos para a cooperativa, interferindo diretamente nos resultados alcançados. 

E para os processos de cobrança e recuperação de valores em atraso, é necessário a existência 

de controles, como o cadastro atualizado do tomador, a existência de um contrato assinado 

pelo mesmo contendo as clausulas elaboradas de acordo com os preceitos da lei, por exemplo.  

 Os contratos liberados deveriam ser rubricados pelos membros da diretoria da 

cooperativa e comparados com os relatórios emitidos pelos sistemas informatizados da 

mesma. Seria uma forma de identificar possíveis operações informais, irregulares ou 

criminosas.  

 A gestão responsável é um dos fatores que merecem a atenção dos conselheiros, 

principalmente pelo seu caráter social. A tabela 7 apresenta alguns questionamentos a cerca 

deste assunto. 

 

Tabela 7 – Gestão responsável     
QUESTÕES SIM NÃO N/R TOTAL 

A cooperativa estabelece planejamento com definição de metas? 100% 0 0 100% 
A cooperativa dispõe de código de ética e conduta? 75% 25% 0 100% 

A cooperativa possui programas de responsabilidade social e/ou 
responsabilidade ambiental? 

25% 75% 0 100% 

Fonte: dados pesquisados 

 
   

 
A tabela 7 apresenta três questionamentos relativos ao planejamento e a gestão 

responsável através do código de ética e da responsabilidade social e ambiental nas 

cooperativas de crédito. Segue abaixo o entendimento dos conselheiros: 

 

1. Todas as cooperativas estabelecem planejamento com definição de metas. 

2. A maioria das cooperativas (75%) dispõe de código de ética e conduta. 

3. As cooperativas (75%) não possuem programas de responsabilidade social e/ou 

responsabilidade ambiental. 

Uma das funções do conselho de administração é assegurar que exista um bom 

planejamento para o futuro da cooperativa. E a definição de metas corresponde ao 

detalhamento dos objetivos traçados, proporcionando motivação e segurança aos 
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colaboradores. Uma cooperativa organizada e com objetivos claros pode trazer confiança ao 

colaborador, pois apesar do desafio das metas, existe a expectativa da recompensa pelo dever 

cumprido.   

Os colaboradores representam alguns dos elos desta corrente que é o cooperativismo. 

É indispensável a valorização e o reconhecimento dos mesmos. Quando o colaborador está 

satisfeito com seu ambiente de trabalho e sente-se valorizado, seu rendimento tende a 

aumentar, a qualidade no atendimento e nos serviços tende a melhorar e toda a cooperativa 

ganha com isso.  

A adoção de um código de ética e conduta permite que todos na cooperativa tomem 

conhecimento de diretrizes que são fundamentais para os controles internos e a gestão da 

cooperativa. Questões como o tratamento igualitário, assédio moral, sigilo das informações da 

cooperativa e dos cooperados, entre outros aspectos, são abordados pelo código de ética e 

conduta. E, diante do exposto, fica evidente sua relevância para as cooperativas e para o 

sistema como um todo. 

Outra questão que merece atenção são os programas de responsabilidade social e de 

responsabilidade ambiental desenvolvidos pelas cooperativas.  Através do questionário 

identificou-se que poucas cooperativas desenvolvem programas nestas áreas, o que é 

lamentável.   

 Cabe relembrar neste ponto do estudo, o principio cooperativista do interesse pela 

comunidade, que busca o desenvolvimento econômico, cultural e social bem como a 

preservação do meio ambiente da comunidade. Logo, é uma questão de princípios e até 

mesmo de exemplo, que as cooperativas de crédito catarinenses passem a desenvolver 

programas nestas áreas.  

 Iniciativas simples como o uso consciente de papel, coleta seletiva do lixo, campanhas  

para a arrecadação de agasalhos, brinquedos, entre outras, podem fazer toda a diferença, 

mesmo sendo em pequena escala.   

 Outras questões ainda foram abordadas através do questionário, como a que todos os 

respondentes afirmaram não existir mecanismo formal utilizado para avaliação periódica da 

atuação do conselho de administração, do diretor, e do executivo contratado. 

 Os respondentes afirmaram ainda que a principal motivação para a candidatura a 

membro do conselho fiscal é a iniciativa e interesse pessoal. E que o conselho de 

administração é responsável por definir as diretrizes de atuação da auditoria interna na 

cooperativa. Os respondentes avaliaram ainda, que a compreensão que os cooperados têm dos 

resultados e dos demais números da cooperativa é considerada boa. 
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 Por fim, foi deixado um espaço no questionário para que os respondentes efetuassem 

suas considerações e recomendações quanto aos temas abordados. O retorno obtido foi que os 

temas abordados no questionário são extremamente importantes, pois através das perguntas, 

pode-se observar os quesitos que podem ser melhorados. E ainda, que a boa condução da 

cooperativa depende da escolha criteriosa dos seus membros, como a escolha do diretor-

presidente, do conselho de administração e do conselho fiscal. E que estes devem ser 

compostos por pessoas de reconhecida idoneidade, de boa índole, e que a cooperativa deve 

efetuar a contratação acertada dos colaboradores e atentar para os controles e a aplicação das 

normas vigentes.  

 O cooperativismo não pode perder sua essência, seus valores. É evidente que muitas 

questões do dia-a-dia, como a busca por crescimento e o até mesmo a luta para manter-se 

competitivo no mercado são fundamentais. Mas não é aceitável que os princípios 

cooperativistas sejam esquecidos ou mesmo ignorados. Se a cooperativa não dá o exemplo, 

jamais poderá esperar tal atitude de seus cooperados. Boas práticas de governança 

corporativa, aliadas a um bom controle interno podem auxiliar a cooperativa neste sentido, e 

desta forma, fortalecer o sistema como um todo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 
 
 
 Diante da conclusão deste estudo, identificou-se a necessidade de efetuar 

considerações acerca do que foi apresentado, bem como, sugerir recomendações para a 

elaboração de estudos posteriores. 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo do estudo, muitas informações acerca do cooperativismo, dos controles 

internos e da governança corporativa em cooperativas de crédito foram bastante trabalhados.  

Com o surgimento de novas cooperativas de crédito e o crescimento destas instituições 

no setor financeiro, tornou-se indispensável a preocupação com os controles e o conhecimento 

das melhores práticas de governança corporativa.  

Acredita-se que diante do exposto, os órgãos de apoio e de controle intensificarão as 

resoluções e normativos, bem como, a legislação se tornará cada vez mais exigente com estas 

instituições, provocando mudanças na cultura organizacional, que poderiam estar ocorrendo 

desde o presente e evitando desta forma, alterações repentinas e desgastantes junto às 

cooperativas, seus colaboradores e associados.  

O objetivo geral deste estudo foi alcançado, pois identificou-se que o sistema de 

controles internos e a governança corporativa trazem benefícios para as cooperativas de 

crédito, especialmente por produzirem ferramentas que auxiliam no gerenciamento e na 

tomada de decisões.  

Dentre estes benefícios, pode-se citar as potenciais reduções no custo e no risco 

operacional e a importância da governança corporativa como ferramenta de integração entre 

associados, conselho de administração e diretoria executiva na geração de crescimento e 

consolidação da cooperativa. 

A utilização de manuais pode auxiliar no controle interno e elaborá-los de forma que 

contenham as políticas e as instruções da cooperativa de forma transparente e uniforme 

poderia contribuir para todo o sistema de cooperativas de crédito. 

E para que os controles sejam mais eficazes, acredita-se que deva existir uma área 

específica na cooperativa responsável pela verificação e cumprimento dos procedimentos. 
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Seria uma forma de a cooperativa evitar a omissão de falhas e diminuir os riscos por 

negligência ou por falta de conhecimento dos colaboradores envolvidos nos processos.  

O estudo de caso, desenvolvido através do questionário adaptado do projeto 

governança cooperativa do BACEN, identificou o posicionamento de algumas cooperativas 

catarinenses sobre os temas abordados nesta monografia, e despertou a atenção de alguns 

conselheiros para os procedimentos adotados nas suas cooperativas.    

A elaboração deste estudo poderá contribui para a universidade, em especial ao curso 

de ciências contábeis, por permitir a abordagem de conteúdos estudados nas diversas 

disciplinas do curso, demonstrando a qualidade do ensino oferecido nesta instituição.  

Assim como, também poderá contribuir para a sociedade em geral, pois este estudo, 

enquanto uma forma de pesquisa, poderá servir para estudantes, conselheiros e  fundadores de 

cooperativas de crédito no futuro.   

Portanto, adquiriu-se a convicção de que o cooperativismo de crédito é um exemplo de 

sociedade que deveria ser adotada por todos, pois através de seus princípios demonstra um 

profundo respeito para com as pessoas e o meio ambiente. Evidenciando que apesar das 

desigualdades  existentes e de o mundo estar cada vez mais individualista, que a união pode 

fazer a diferença e que o mundo, através da cooperação, pode tornar-se um lugar mais justo, 

humano e saudável para se viver. 

  
  

4.2  RECOMENDAÇÕES  

 

 

Por maior que seja a busca pela excelência na elaboração de um estudo monográfico, 

sempre existe a possibilidade de melhorá-lo. E para os estudos futuros acerca deste assunto, 

recomenda-se a abordagem de outros aspectos inerentes às cooperativas de crédito, visto que 

os controles internos e a governança corporativa são apenas dois deles.  

As constantes alterações na legislação e nas normas dirigidas ao cooperativismo de 

crédito poderão promover a atualização deste estudo.  

Por fim, recomenda-se que o estudo de caso apresentado nesta monografia não seja 

acolhido como sendo a opinião de todos os conselheiros de cooperativas catarinenses, visto 

que expressa apenas a opinião dos respondentes.  

 

 



 88 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 

ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-
graduação: noções práticas. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - ABRH-RJ. Prática ética nas 
organizações. 2008. Disponível em: <http://www.abrhrj.org.br/typo/index.php?id=184>. 
Acesso em: 21 maio 2009. 
 

ATTIIE, William. Auditoria interna. São Paulo: Atlas, 1992. 
 

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. 2003. Auditoria e controle. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/sobre/controles.pdf>. Acesso em: 16 maio 2009. 
 

_____. Microfinanças e cooperativismo. 2007. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/?MICROFIN>. Acesso em:  21 mar. 2008. 
 

_____. Projeto governança cooperativa. 2008. Disponível em: 
<http://www.bacen.gov.br/?GOVCOOP>. Acesso em: 21 mar. 2008. 
 

_____. Resultado da pesquisa com cooperativas. 2007. Disponível em: 
<http://www.bacen.gov.br/Nor/Deorf/govcoop/Resultados_Pesquisa_Cooperativas.pdf>. 
Acesso em: 9 out. 2008 
 

_____. Resolução n. 2.554, de 24 de setembro de 1998. Dispõe sobre a implantação e 
implementação de sistema de controles internos. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=098186548&method=detalhar
Normativo>. Acesso em: 10 fev. 2008. 
 

_____. Resolução 2.645, de 22 de setembro de 1999. Estabelece condições  para o exercício 
de cargos  em órgãos estatutários de instituições financeiras e demais  instituições autorizadas 
a funcionar pelo  Banco Central do Brasil. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=099226584&method=detalhar
Normativo>. Acesso em: 10 fev. 2008. 
 
 



 89 

_____. Resolução 3.106, de 25 de junho de 2003. Dispõe sobre os requisitos e 
procedimentos para a constituição, a autorização para funcionamento e alterações estatutárias, 
bem como para o cancelamento da autorização para funcionamento de cooperativas de 
crédito. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=103087623&method=detalhar
Normativo>. Acesso em: 10 fev. 2008. 
 

_____. Resolução N° 3.442 de 28 de fevereiro de 2007. Dispõe sobre a constituição e o 
funcionamento de cooperativas de crédito. Disponível em: < 
https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?N=107067218&method=detalhar
Normativo>. Acesso em: 19 jan. 2008. 
 

BRASIL. Departamento de Tesouro Nacional. Instrução Normativa nº 16 de 20 de 
dezembro de 1991. Disponível em: 
<http://www2.mre.gov.br/ciset/in16.htm#_Toc411159163>. Acesso em: 15 set. 2008.  
 

BRASIL.  Lei Complementar Nº 130, de 17 de abril de 2009. Dispõe sobre o sistema 
nacional de crédito cooperativo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp130.htm>. Acesso em: 04 maio 2009. 
 

BRASIL. Lei Nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os 
ilícitos previstos nesta Lei. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613.htm>. Acesso em: 05 abr. 2009. 
 

_____. Lei Nº 7.492, de 16 de junho de1986. Define os crimes contra o sistema financeiro 
nacional, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7492.htm>. Acesso em: 05 abr. 2009. 
 

_____. Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Define a política nacional de 
cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5764.htm>. 
Acesso em: 05 abr. 2009. 
 

_____. Lei Nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a política e as instituições 
monetárias, bancárias e creditícias, cria o conselho monetário nacional e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4595.htm>. 
Acesso em: 05 abr. 2009. 
 

_____. Lei Nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007.  Dispõe sobre a alteração e revogação de 
dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro 
de 1976. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Lei/L11638.htm>. Acesso em: 03 jul. 2009. 



 90 

CARDOSO, Fernando Nazareth. Contabilidade forense no Brasil: incipiência ou 
insipiência? Dissertação – (Mestrado em Contabilidade), Universidade de Brasília, Brasília, 
2008. Disponível em: <http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/123456789/1109/1/ 
DISSERTACAO_2008_FernandoNCardoso.pdf>. Acesso em: 16 maio 2009. 
 
 
COLAUTO, Romualdo Douglas. Coleta, Análise e Interpretação dos dados. In BEUREN, Ilse 
Maria (Org.) Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. 
São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Recomendação da CVM sobre governança 
corporativa. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/port/public/publ/cartilha/cartilha.doc>. 
Acesso em: 27 set. 2008. 
 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC. Resolução Nº. 780 de 24 de março 
de 1995. Aprova a NBC T 12 – Da Auditoria Interna. Disponível em: 
<http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_780.doc>. Acesso em: 05 abr. 2009. 
  
 
_____. Resolução N°. 820 de 17 de dezembro de 1997. Normas de auditoria independente 
das demonstrações contábeis. Disponível em: 
<http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1997/000820>. Acesso em 15 
set. 2008. 
 

_____. Resolução N°. 836 de 22 de fevereiro de 1999. Aprova a NBC T 11 – IT – 03 – 
Fraude e erro. Disponível em: <http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/RES_836.doc>. Acesso 
em: 05 abr. 2009. 
 

______. Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade. Brasília: CFC, 
2003. Disponível em: 
<http://www.cfc.org.br/uparq/Normas_Brasileiras_de_Contabilidade.pdf>. Acesso em: 16 
abr. 2009. 
 

CRUZ, Flávio da. Auditoria governamental. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.   
 

CRÚZIO, Helnon de Oliveira. Como organizar e administrar uma cooperativa. 3. ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2002. 
 

______. Marketing social e ético nas cooperativas. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
 

D'ÁVILA, Marcos Zähler; OLIVEIRA, Marcos Aparecido Martins. Conceitos e técnicas de 
controles internos de organizações. São Paulo: Nobel, 2002. 



 91 

DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de processos organizacionais: teoria, finalidade, 
metodologia de trabalho e resultados esperados.  São Paulo: Atlas, 2006. 
 

GARCIA, Rodrigo Fernandes. Cooperativas de trabalho: fraude aos direitos dos 
trabalhadores. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 817, 28 set. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7328>. Acesso em: 17 nov. 2008. 
 

GAWLAK, Albino; TURRA, Fabiane Ratzke. Cooperativismo: Filosofia de vida para um 
mundo melhor. Paraná: Linarth, 5. ed., 2001. 
 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed., São Paulo: Atlas, 1999.  
 

GUIMARÃES, Mário Kruel; ARAÚJO, Adilson Tadeu. Ensino de cooperativismo à 
distância; módulo 5; ramo crédito. 3. ed. Brasília. CONFEBRAS. 2001. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC. Código das 
melhores práticas de governança corporativa. 3º edição. São Paulo, 2003.  
 

INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL - IBRACON. NPA n. 01 
- Parecer dos auditores independentes sobre demonstrações contábeis.  Disponível em: 
<http://www.ibracon.com.br/publicacoes/resultado.asp?identificador=842>. Acesso em: 17 
maio 2009. 
 
 
______. NPA n. 02 – Procedimentos de auditoria independente de instituições 
financeiras e entidades equiparadas. 1985. Disponível em: 
http://www.ibracon.com.br/publicacoes/resultado.asp?identificador=842. Acesso em: 02 jun. 
2009. 
 
 
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL - AUDIBRA. Estatuto social. 
2004. Disponível em: <http://www.audibra.org.br/arquivos/novo_estatuto_social_2004.pdf>. 
Acesso em: 16 maio 2009. 
 

JANONI, Ângela. Auditoria financeira e contabilidade forense. 2007. Disponível em: 
<http://www.krollnews.com.br/new/artigo01_322007.asp>. Acesso em: 18 maio 2009.  
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONE, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1982. 
 



 92 

LODI, João Bosco. Governança corporativa: o governo da empresa e o conselho de 
administração. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 
 

LUNKES, Rogério João. Contabilidade gerencial: um enfoque na tomada de decisão. 
Florianópolis: VisualBooks, 2007. 
 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1998.  
 

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2001. 
 

NICÁCIO, José Ângelo. Alianças estratégicas entre agroindústrias integradas em 
cooperativas. Universidade Federal de Santa Catarina, 1997. Dissertação - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 1997. 
 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Governança corporativa na prática: integrando 
acionistas, conselho de administração e diretoria executiva na geração de resultados. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
 

_____. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
 

OLIVEIRA, Mauro José. Governança corporativa: uma alternativa para a gestão do 
cooperativismo de crédito. BACEN. Brasília, 2004. 

 

OLIVEIRA, Nestor Braz de. Cooperativismo: guia prático. Porto Alegre: Fundação para o 
desenvolvimento de recursos humanos, 1979. 
 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS – OCB. Cooperativismo: 
evolução no Brasil. 2008. Disponível em: 
<http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/evolucao_no_brasil.asp>. Acesso em: 29 maio 
2009. 
 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 
OCESC. Balanço social 2008 – Disponível em: <http://www.ocesc.org.br/cooperativ.php>. 
Acesso em 29 maio 2009. 
 
 



 93 

______. Cooperativismo. 2001. Disponível em: 
<http://www.ocesc.org.br/area_tecnica/documentos.php?id_categoria=3>. Acesso em: 02 
mar. 2009. 
 

______. O Cooperativismo ao alcance de todos. Santa Catarina: SESCOOP, 2004. 
 

______. O cooperativismo catarinense. 5. ed. Santa Catarina: Lagoa, 2003. 
 

______. Organização do quadro social. Santa Catarina: OCESC, 2001. 
 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistemas de informação 
contábil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.  
 

______. Controladoria básica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 

PETERS, Marcos. Implantando e gerenciando a Lei Sarbanes Oxley: governança 
corporativa agregando valor aos negócios. São Paulo: Atlas, 2007. 
 

RAUPP, Fabiano Maury. Metodologia da pesquisa aplicável às Ciências Sociais. In 
BEUREN, Ilse Maria (Org.) Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: 
teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2006. 
 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 
 

RODRIGUES, José Antônio; MENDES, Gilmar de Melo. Governança corporativa: 
estratégia para geração de valor. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 
 

SÁ, Antônio Lopes de. Curso de auditoria. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
 
SCHEIN, Edgar H.  Psicologia organizacional. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1982.  
 

WIKIPÉDIA. Controles internos. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Controles_internos> . Acesso em: 30 maio 2009. 
 

______. História do Cooperativismo. Disponível em:< http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Cooperativa#Hist.C3.B3ria_do_ >.  Acesso em: 16 jun. 2008. 



 94 

______. Confiabilidade da wikipédia. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Confiabilidade_da_Wikip%C3%A9dia>. Acesso em: 8 maio 
2009. 
 

YUNUS, Muhammad. O Banqueiro dos pobres. São Paulo: Ática, 2006.  
 

ZANETTE, Maicon Anderson. Controle interno no cooperativismo de crédito: um estudo 
de caso baseado nos componentes da metodologia coso. Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2007, 145 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Curso de Ciências 
Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
 
 

APÊNDICES  
 
 

 

Apêndice A - Modelo de carta enviada as cooperativas................................................... 95 

Apêndice B – Questionário enviado aos conselheiros...................................................... 96 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

APÊNDICE A – MODELO DE CARTA ENVIADA AS COOPERATIVAS 

 

Florianópolis, 27 de março de 2009. 
                  

                  

Prezados (a) Senhores (a) Conselheiros (a), 
                  

Estou na fase de conclusão do curso de graduação em Ciências Contábeis pela 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, e para tanto, é exigido um estudo 
monográfico para a obtenção do grau de Bacharel, que será redigido sobre o assunto 
“Controles Internos e Governança Corporativa no Cooperativismo de Crédito”. 

                  

Para este estudo torna-se necessário o levantamento de algumas informações através de 
questionário sobre o tema proposto. E para isto, conto com seu precioso apoio neste 
momento. 
                  

Logo, solicito que seja respondido pelo (a) senhor (a) e também, se possível, por todos 
os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, a planilha em anexo, que tem o 
objetivo de identificar a percepção dos membros sobre os controles internos e a 
governança corporativa desta cooperativa. 

                  

Gostaria de evidenciar que a presente pesquisa tem como objetivo principal o fim 
acadêmico. Agradeço sua colaboração e reservo o sigilo absoluto dos dados 
respondidos, não sendo necessária a identificação do entrevistado (a). 

                  

Solicito que cada entrevistado(a) envie sua planilha respondida até o dia 
30/05/2009  para o e-mail XXXXXX@XXXXXXX.com .  

                  

Saudações Cooperativistas, 

Cordialmente, 
                  

PRISCILA ALVES SCHERER 
Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis – UFSC 

Fone: (48) XXXXXXXX/XXXXXXXX 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS CONSELHEIROS 

Parte 1 - Dados Gerais             

                    

  Sexo:               
                    

    a. Feminino    b. Masculino       

                    

                    

  Faixa de idade:             
                    

    a. menos de 20 anos   b. de 21 à 30 anos   c. de 31 à 40 anos 

    d. de 41 à 50anos   e. mais de 50 anos       

                    

                    

  Escolaridade:               
                    

    a. Ensino Fundamental Incompleto         

    b. Ensino Fundamental Completo         

    c. Ensino Médio Incompleto         

    
d. Ensino Médio 
Completo           

    e. Ensino Superior Incompleto         

    f. Ensino Superior Completo         

    g. Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado, Phd.       

                    

                    
  Formação Acadêmica:             

  

  

                    

  Tempo na Cooperativa:             
                    

    a. menos de 1 ano   b. de 01 à 03 anos   c. de 04 à 06 anos 

    d. de 07 à 09 anos   e. mais de 10 anos       

                    

                    

  Conselheiro:               
                    

    
a. Administrativo 
Efetivo   

b. Administrativo 
Suplente   c. Fiscal Efetivo 

    d. Fiscal Suplente             
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PARTE 2  

Seção 1 – Representatividade e participação     
      
QUESTÕES SIM NÃO 

A cooperativa realiza reuniões periódicas com seus cooperados, de forma sistemática?     

As pautas das assembléias gerais incluem os itens “outros assuntos”, “assuntos gerais” 
ou similares? 

    

O edital de convocação das assembléias gerais permite aos associados a compreensão 
dos assuntos que serão tratados, sem exigir consulta complementar a outros materiais 
ou referências? 

    

Na Assembléia Geral Ordinária, antes da deliberação sobre as prestações de contas do 
exercício anterior, é efetuada a leitura do parecer da auditoria externa e do parecer do 
Conselho Fiscal? 

    

É permitido aos associados incluírem itens nas pautas das assembléias, previamente á 
sua realização? 

    

Na Assembléia Geral Ordinária de 2008, houve casos de inclusão de itens pelos 
associados? 

    

Existe um comitê eleitoral formalizado e com independência para conduzir os 
processos eletivos na cooperativa? 

    

Nas deliberações das assembléias ocorre contagem dos votos com registro em ata de 
resultado? 

    

Os nomes dos candidatos a cargos eletivos são divulgados previamente (pelo menos 
uma semana) à realização da assembléia que fará a escolha? 

    

O perfil (formação técnica e currículo) dos inscritos como candidatos aos cargos 
eletivos é divulgado antes ou durante  a Assembléia Geral Ordinária? 

    

Nos anos em que há, simultaneamente, escolha de membros do Conselho Fiscal e 
Conselho de Administração/Diretoria, as chapas formadas devem ser independentes, 
conforme disposição do estatuto ou regimento? 

    

Em algumas das últimas três eleições para Conselho de Administração/Diretoria 
ocorreu candidatura de mais de uma chapa? 

    

Na formação das chapas para os órgãos estatutários e nos processos decisórios da 
cooperativa, há preocupação com a representatividade dos diferentes segmentos de 
cooperados? (marque somente uma alternativa) 

    

A cooperativa promove programas de educação cooperativista?     

Existem programas de educação cooperativista específicos para os novos cooperados?     

A cooperativa promove programas de educação financeira?     

Existem programas de educação financeira específicos para os novos associados?     

A cooperativa tem projeto específico para a formação de novas lideranças entre os 
associados? 

    

O associado, quando de sua admissão na cooperativa, recebe ou tem acesso ao estatuto 
social? 

    

FONTE: Adaptado de BACEN 2007     
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Seção 2 – Direção     

      

QUESTÕES SIM NÃO 

Caso haja suplentes no Conselho de Administração, há participação programada desses suplentes nas 
reuniões desse órgão, mesmo quando todos os titulares estão presentes? 

    

A  cooperativa possui regulamento ou regimento interno que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades 
dos órgãos estatutários, além do disposto no estatuto social? 

    

Existe limitação formal (em estatuto ou regimento)  para o número de reeleições de um mesmo membro dos 
órgãos estatutários? 

    

O Conselho de Administração/diretoria, em suas reuniões ordinárias, toma conhecimento das deliberações 
do Conselho Fiscal na reunião imediatamente anterior? 

    

Os documentos internos da cooperativa determinam que o dirigente deve se retirar de reuniões do Conselho 
de Administração/Diretoria quando são examinados assuntos de seu interesse pessoal, declarando-se 
impedido de participar? 

    

Existe regulamentação para a realização de transações comerciais da cooperativa com membros ou com 
parentes dos membros dos órgãos estatutários ou com empresas onde estes detenham participação relevante? 

    

Nas atas das reuniões do Conselho de Administração/Diretoria são registradas as fundamentações que 
nortearam as decisões desse órgão? 

    

Existe processo regular de apresentação da cooperativa aos novos membros da Conselho de 
Administração/Diretoria, contemplando tanto informações internas quanto as descrições e responsabilidades 
de sua função? 

    

Os diretores  executivos prestam contas formalmente de suas atividades ao Conselho de 
Administração/diretores não executivos? 

    

FONTE: Adaptado de BACEN 2007     

      

Seção 3 – Gestão e Fiscalização     

      

QUESTÕES SIM NÃO 

A cooperativa estabelece planejamento com definição de metas?     

A cooperativa dispõe de código de ética e conduta?     

A cooperativa possui programas de responsabilidade social e/ou responsabilidade ambiental?     

A cooperativa incentiva a candidatura de cooperados ao Conselho Fiscal, visando preservar a 
representatividade das regiões, segmentos econômicos ou sociais nesse conselho? 

    

Há pré-requisito de capacitação técnica para membros do Conselho Fiscal?     

Existe processo regular de apresentação da cooperativa aos novos conselheiros fiscais, contemplando tanto 
informações internas quanto as descrições e responsabilidades de sua função? 

    

A cooperativa oferece, direta ou indiretamente, treinamento específico para a preparação dos conselheiros 
fiscais para o exercício da função? 

    

Existe estrutura própria de auditoria interna?     

Há participação programada dos membros suplentes nas reuniões do Conselho Fiscal, mesmo quando todos 
os titulares estão presentes? 

    

Os documentos a serem examinados pelo Conselho Fiscal em suas reuniões ordinárias são encaminhados 
formalmente a seus membros antes da data da reunião, ou seja, com tempo para análise prévia? 

    

Há mecanismo formalizado que impeça que a empresa de auditoria externa contratada tenha vínculos com 
membros ou com parentes de membros dos órgãos estatutários da cooperativa? 

    

As demonstrações contábeis e os relatórios gerenciais estão disponíveis para os cooperados?     

Existem relatórios diferenciados, em linguagem mais acessível, para os associados?     

Algum membro de órgão estatutário da cooperativa também é membro de órgão estatutário na central ou na 
confederação? 

    

FONTE: Adaptado de BACEN 2007     
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PARTE 3 

Seção 1 – Representatividade e participação 
      
1. Como você avalia o número de associados que assinaram a lista de presença na 
última Assembléia Geral Ordinária? 

A   Muito bom 

B   Bom 

C   Regular 

D   Ruim 

E   Muito ruim 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 
 

2. Se ocorreu baixa participação dos associados na última Assembléia Geral 
Ordinária, assinale a opção que explica essa baixa participação. Marque mais de 
uma se necessário. 

A   
Dificuldade de deslocamento da residência do associado para o local de 
realização da assembléia 

B   Confiança do associado na administração da cooperativa 

C   Não realização de festividades e/ou sorteio de brindes 

D   
Falta de conhecimento do associado a respeito de sua importância na 
assembléia 

E   Falta de mobilização de convite dirigido 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 
 

3. O que a cooperativa faz para incentivar a participação dos associados nas 
assembléias? Marque mais de uma se necessário. 

A   Não há ação específica 

B   
Oferta de transporte, por parte da cooperativa, para levar os associados 
ao local de realização da assembléia 

C   Realização de festividades e/ou sorteios de brindes 

D   Realização de programas de educação cooperativista 

E   Realização de programas de educação financeira 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
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4. Na sua opinião, quais os DOIS fatores que mais motivam os associados a 
comparecerem às assembléias? 

A   Eleição com a existência de chapas concorrentes 

B   Realização de festividade e/ou sorteio de brindes 

C   Comunicação do rateio de perdas e/ou despesas 

D   Comunicação do rateio das sobras 

E   Aprovação das contas e destinação do Fates 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 

5. Qual a forma de votação utilizada nas assembléias? 

A   
Votação realizada nas pré-assembléias, para ratificação posterior da 
assembléia 

B   Voto por delegação 

C   Votação realizada na própria assembléia 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 

6. Os membros do Conselho Fiscal são votados de que forma? 

A   Por chapas 

B   Individualmente 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 

7. Quais as duas formas mais utilizadas pelos cooperados para expressar sua 
opinião sobre a cooperativa? 

A   Pré-assembléias 

B   
Caixa de sugestões na sede e/ou nos Postos de Atendimento ao 
Cooperado 

C   Espaço/local para sugestões no site 

D   Pesquisa periódica de opinião/satisfação 

E   Conversas informais (não documentadas) com dirigentes 

F   Conversas informais com gerentes e funcionários 

G   Conversas formais com dirigentes 

H   Conversas formais com gerentes e funcionários 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 

8. Que canais são utilizados pela cooperativa para prover aos cooperados acesso às 
informações? Marque mais de uma alternativa, se necessário. 

A   Mural 

B   Internet/intranet 

C   Boletim/jornal próprio 

D   Pré-assembléias 

E   Mídia externa (jornais, revistas, rádio ou TV) 
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Seção 2 – Direção 

      

1. A condução dos assuntos administrativos do dia-a-dia da cooperativa é 
executada principalmente por (marque somente uma alternativa): 

  Um diretor eleito, com funções administrativas 

  Um executivo contratado 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 
 

2. Como membro do Conselho de Administração/Conselho Fiscal (titular ou 
suplente) está atualmente: 

  No primeiro mandato 

  No segundo mandato 

  No terceiro mandato 

  No quarto mandato 

  No quinto mandato 

  No sexto ou mais  
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 
 

3. Como é o processo de escolha do diretor-presidente da cooperativa? 

A   
Os conselheiros são eleitos pela assembléia e, em seguida, escolhem o 
diretor-presidente 

B   
A assembléia vota em separado os nomes de conselheiros e do diretor-
presidente 

C   
A chapa é submetida à assembléia com a definição dos nomes dos 
conselheiros e do diretor-presidente 

D   
Os conselheiros eleitos escolhem o diretor-presidente e este escolhe os 
diretores 

FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
 
 

4. Existe mecanismo formal utilizado para avaliação periódica da atuação do: 

Sim Não   

    Conselho de Administração 

    Diretor-presidente 

    Executivo contratado 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
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Seção 3 – Gestão e Fiscalização 

1. Relativamente aos controles internos, marque as alternativas que se aplicam à 
sua cooperativa: 

A   
Existência de manuais com definição de responsabilidades dos cargos e 
órgãos 

B   Existência de manuais que contemplam a segregação de funções 

C   Existência de manuais de procedimentos operacionais 

D   
Existência de manuais de procedimentos que identifiquem e avaliem a 
existência de fatores internos e externos 

E   
Existência de relatórios gerenciais de avaliação da qualidade e 
adequação dos controles internos 

F   Ampla divulgação e acessibilidade dos manuais a todos os funcionários 

G   
Existência de área responsável pela verificação sistemática dos 
procedimentos e normas legais 

H   
A cooperativa central é responsável pelas funções de verificação e 
cumprimento de procedimentos 

FONTE: Adaptado de BACEN 2007 

2. Relativamente ás operações de crédito, marque as alternativas que se aplicam á 
sua cooperativa: 

A   Política de gestão de risco de crédito 

B   Manuais que disciplinam a política de gestão de risco de crédito 

C   
Manuais de procedimentos para análise, aprovação e controle das 
operações de crédito 

D   
Manuais com critérios estabelecidos para classificação das operações 
deferidas, com respectivas provisões, de acordo com o risco 

E   Manuais de procedimentos de cobrança e recuperação de créditos 

F   
Ferramentas automatizadas para impedir operações informais, 
irregulares ou criminosas 

G   Acompanhamento sistemático dos limites operacionais 

H   
Controle de remessas de documentos obrigatórios às entidades 
supervisoras 

I   Monitoramento de indicadores econômico-financeiros, taxas e prazos 

J   
Ampla divulgação e acessibilidade dos manuais de crédito a todos os 
funcionários da área 

FONTE: Adaptado de BACEN 2007 

3. Qual a principal motivação para a candidatura a membro do Conselho Fiscal? 
Marque somente uma alternativa 

A   Iniciativa e interesse pessoal 

B   Estímulo de um subgrupo de cooperados (pressão das bases) 

C   Indicação/convite de diretores ou conselheiros 

D   Remuneração 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 
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4. Qual área/cargo é responsável por definir as diretrizes de atuação da auditoria 
interna? Marque somente uma alternativa 

A   Conselho de Administração 

B   Conselho Fiscal 

C   Diretor-presidente ou diretoria executiva 

D   Diretor financeiro 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 

5. Quais são os Três principais documentos/relatórios analisados pelo Conselho 
Fiscal? 

A   Demonstrativos contábeis 

B   
Relatórios gerenciais de crédito (inadimplência, recuperação de crédito, 
evolução de crédito, rating, etc.) 

C   Relatórios gerencias de plano de metas 

D   Principais contratos de prestação de serviços 

E   Relatórios de controles internos 

F   Relatório de auditoria interna 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 

6. Como você avalia a compreensão que os cooperados têm dos resultados e dos 
demais números da cooperativa? 

A   Muito boa 

B   Boa 

C   Regular 

D   Ruim 

E   Muito ruim 
FONTE: Adaptado de BACEN 2007 

7. Utilize este espaço para efetuar suas considerações e recomendações quanto aos 
temas abordados. 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO 2.554/1998 
 
 
 
 
 
 
Resolução 2.554/1998 do Banco Central do Brasil 
 
 
Dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles internos. 

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 24 de setembro de 
1998, tendo em vista o disposto no artigo 4º, inciso VIII, da referida Lei, nos artigos 9º e 10º 
da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e na Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 7.132, de 26 de outubro de 1983,  
 
RESOLVEU:  
 
Art. 1º  Determinar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil à implantação e à implementação de controles internos voltados 
para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, 
operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas 
aplicáveis.  
Parágrafo 1º Os controles internos, independentemente do porte da instituição devem ser 
efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações por ela realizadas.  
Parágrafo 2º São de responsabilidade da diretoria da instituição:  
I - A implantação e a implementação de uma estrutura de controles internos efetiva mediante 
a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócios da instituição.  
II - O estabelecimento dos objetivos e procedimentos pertinentes aos mesmos.  
III -  A verificação sistemática da adoção e do cumprimento dos procedimentos definidos em 
função do disposto no inciso II. 
Art. 2º Os controles internos, cujas disposições devem ser acessíveis a todos os funcionários 
da instituição de forma a assegurar sejam conhecidas a respectiva função no processo e as 
responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da organização, devem prever: 
I - A definição de responsabilidades dentro da instituição. 
II - A segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma a que seja 
evitado o conflito de interesses, bem como meios de minimizar e monitorar adequadamente 
áreas identificadas como de potencial conflito da espécie. 
III - Meios de identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar adversamente 
à realização dos objetivos da instituição. 
IV - A existência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários, segundo o 
correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis 
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informações consideradas relevantes para suas tarefas e responsabilidades. 
V - A contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição. 
VI - O acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma a que se possa 
avaliar se os objetivos da instituição estão sendo alcançados, se os limites estabelecidos e as 
leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos, bem como a assegurar que quaisquer 
desvios possam ser prontamente corrigidos. 
VII - A existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em 
especial para os mantidos em meio eletrônico. 
Parágrafo 1º  Os controles internos devem ser periodicamente revisados e atualizados, de 
forma a que sejam a eles incorporadas medidas relacionadas a riscos novos ou anteriormente 
não abordados. 
Parágrafo 2º  A atividade de auditoria interna deve fazer parte do sistema de controles 
internos. 
Parágrafo 3º  A atividade de que trata o Parágrafo 2º, quando não executada por unidade 
específica da própria instituição ou de instituição integrante do mesmo conglomerado 
financeiro, poderá ser exercida. 
I - Por auditor independente devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM, desde que não aquele responsável pela auditoria das demonstrações financeiras. 
II - Pela auditoria da entidade ou associação de classe ou de órgão central a que filiada a 
instituição. 
III - Por auditoria de entidade ou associação de classe de outras instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central, mediante convênio, previamente aprovado por este, firmado 
entre a entidade a que filiada a instituição e a entidade prestadora do serviço. 
Parágrafo 4º No caso de a atividade de auditoria interna ser exercida por unidade própria, 
deverá essa estar diretamente subordinada ao conselho de administração ou, na falta desse, à 
diretoria da instituição. 
Parágrafo 5º No caso de a atividade de auditoria interna ser exercida segundo uma das 
faculdades estabelecidas no Parágrafo 3º, deverá o responsável por sua execução reportar-se 
diretamente ao conselho de administração ou, na falta desse, à diretoria da instituição. 
Parágrafo 6º As faculdades estabelecidas no Parágrafo 3º, incisos II e III, somente poderão 
ser exercidas por cooperativas de crédito e por sociedades corretoras de títulos e valores 
mobiliários, sociedades corretoras de câmbio e sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários não integrantes de conglomerados financeiros. 
Art. 3º  O acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de 
controles internos deve ser objeto de relatórios, no mínimo semestrais, contendo: 
I - As conclusões dos exames efetuados. 
II - As recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de 
cronograma de saneamento das mesmas, quando for o caso. 
III - A manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas à respeito das deficiências 
encontradas em verificações anteriores e das medidas efetivamente adotadas para saná-las. 
Parágrafo Único As conclusões, recomendações e manifestação referidas nos incisos I, II e 
III deste artigo: 
I - Devem ser submetidas ao conselho de administração ou, na falta desse, à diretoria, bem 
como à auditoria externa da instituição. 
II - Devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 (cinco) anos. 
Art. 4º Incumbe à diretoria da instituição, além das responsabilidades enumeradas no artigo 
1º, Parágrafo 2º, a promoção de elevados padrões éticos e de integridade e de uma cultura 
organizacional que demonstre e enfatize, a todos os funcionários, a importância dos controles 
internos e o papel de cada um no processo. 
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Art. 5º O sistema de controles internos deverá estar implementado até 31 de dezembro de 
1999, com a observância do seguinte cronograma: 
I - Definição das estruturas internas que tornarão efetivos a implantação e o acompanhamento 
correspondentes até 31 de janeiro de 1999. 
II - Definição e disponibilização dos procedimentos pertinentes até 30 de junho de 1999. 
Parágrafo Único A auditoria externa da instituição deve fazer menção específica, em seus 
pareceres, à observância do cronograma estabelecido neste artigo. 
Art. 6º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a: 
I - Determinar a adoção de controles adicionais nos casos em que constatada inadequação dos 
controles implementados pela instituição. 
II - Imputar limites operacionais mais restritivos à instituição que deixe de observar 
determinação nos termos do inciso I no prazo para tanto estabelecido. 
III-  Baixar as normas e adotar as medidas julgadas necessárias à execução do disposto nesta 
Resolução, incluindo a alteração do cronograma referido no artigo 5º. 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Brasília, 24 de setembro de 1998. 
GUSTAVO H. B. FRANCO 
Presidente 
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ANEXO B - Projeto Governança Cooperativa – BACEN – Questionário 
Cooperativa
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