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Caros Clientes e Leitores,

Esta edição apresenta parte do Artigo/Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-
Graduação em Auditoria e Perícia, da UFRGS, elaborado pela Auditora Ana Lorena 
Gonçalves. Por se tratar de um artigo extenso, serão apresentados apenas os 
pontos mais importantes no contexto das cooperativas. 

- PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
COORPORATIVA EM COOPERATIVAS 

AGROPECUÁRIAS   -
INTRODUÇÃO

Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo é uma filosofia de vida, unindo 
o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. As cooperativas são
reguladas por legislação específica no Brasil representando hoje cerca de 48% do
PIB agrícola, distribuídas em 1.555 cooperativas por todo pais, com 1.016.606
associados, gerando em torno de 188.777 empregos. De acordo com Côté et al.
(1995), as cooperativas agropecuárias não são somente a maior força
socioeconômica, mas, também, um fenômeno difundido e encontrado em todos os
continentes, sob todas as condições econômicas, sociais, culturais e políticas.
Muitas.

Um ponto importante a ser considerado nas cooperativas agropecuárias, e que se 
diferencia das demais organizações que se dedicam a este ramo, é a capacidade 
de dominar a cadeia produtiva de determinados produtos, o que lhes garante uma 
maior e melhor concorrência neste ramo. Nesse sentido, a ação das cooperativas 
diante das exigências econômicas e sociais do mundo moderno requer a busca de 
modelos de gestão que possibilitem o ajuste da sua estrutura à realidade de 
mercado.

Esse ajuste é possível por meio de ferramentas como a governança corporativa. 
Para Siffert Filho (1998, p. 2), a governança corporativa é um “sistema de controle 
e monitoramento estabelecido pelos acionistas controladores de uma determinada 
empresa ou corporação, de tal modo que os administradores tomem suas decisões 



sobre a alocação dos recursos de acordo com o interesse dos proprietários”. Ainda 
ressalta que as boas práticas de governança corporativa convertem princípios 
básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando 
seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, 
sua longevidade e o bem comum.

É possível encontrar diversas publicações de estudos e pesquisas relacionando a 
governança corporativa em empresas listadas na bolsa, no entanto, no que tange 
a cooperativas agropecuárias o tema é pouco divulgado. Desta forma neste estudo 
busca-se contribuir para a ampliação da discussão sobre os impactos do modelo de 
governança em cooperativas, trazendo uma reflexão em torno da aplicação das 
boas práticas de governança neste tipo de organização.

Portanto, é neste contexto que o estudo foi proposto, procurando responder à 
seguinte pergunta de pesquisa: qual o nível de governança corporativa em 
cooperativas agropecuárias de diferentes estados do Brasil?
Estudos anteriores a este, mencionam que quanto maior o nível de adoção das 
boas práticas de governança corporativa maior é o valor de mercado destas 
organizações, sendo assim o objetivo desta pesquisa é medir o grau de 
importância dada pelas cooperativas agropecuárias a este tema.

CONCEITOS
Governança Corporativa
De acordo com o IBGC,2017, governança corporativa é o sistema pelo qual as 
empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, 
órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Nilson Teixeira 
(2004) destaca que o conceito de governança corporativa é muito abrangente e 
busca lidar com problemas relacionados a conflitos de objetivos tanto entre 
gestores e acionistas como entre os acionistas e controladores e os demais.

A Governança Corporativa trata das relações entre os acionistas e administração 
de uma empresa, no sentido de o gerenciamento da organização resultar em 
aumento do seu valor de mercado. Um bom sistema de governança ajuda a 
fortalecer as empresas, reforça competências para enfrentar novos níveis de 
complexidade, amplia as bases estratégicas da criação de valor, é fator de 
harmonização de interesses entre os membros da organização.

Uma boa governança corporativa visa transparência da gestão empresarial, e a 
redução de riscos maiores para os investidores, desta forma os agentes de 
governança têm papel relevante no fortalecimento e na disseminação do propósito, 
dos princípios e dos valores da organização. A liderança e o comprometimento dos 
administradores e demais executivos são fatores determinantes para a formação 
de um ambiente ético.

No Brasil, a governança corporativa está sendo institucionalizada por intermédio de 
algumas entidades como, Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, pela 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa – IBGC.



Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa
O IBGC foi responsável pela elaboração, no Brasil, do Código das Melhores Práticas 
de Governança Corporativa - CMPGC, lançado em maio de 1999, sendo publicada 
sua 5º edição em 2015. O Código fornece os fundamentos da efetiva aplicação das 
boas práticas de governança corporativa no Brasil contribuído para melhorar a 
competitividade das empresas.

O objetivo central deste Código é indicar caminhos para todos os tipos de 
sociedades visando, aumentar o valor da sociedade, melhorar seu desempenho, 
facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos e contribuir para sua 
perenidade. As boas práticas de governança descritas no Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa editado pelo IBGC se aplicam a todos os 
indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de governança, tais como: sócios, 
administradores, conselheiros fiscais, auditores, conselho de administração, 
conselho fiscal etc., representado na figura 1 -   Sistema de governança 
corporativaseguir:

Fonte: Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa – 5ª Edição 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa, estruturada com perguntas 
abertas e fechadas, a qual foi aplicada em 52 cooperativas dos estados do RS, SC, 
PR, SP, ES, MG, MT e MS, onde se obteve retorno de 40. As pessoas responsáveis 
pelas informações são os gestores destas instituições, podendo o cargo variar de 
acordo com a estrutura organizacional da cooperativa.

Os questionários foram enviados de forma eletrônica para os gestores, estruturado 
com 54 questões. A ferramenta de coleta apresenta dois blocos, um caracterizando 
o porte da cooperativa e o outro baseado no sistema de governança corporativa



(IBGC, 2015). Este último foi assim dividido: aspectos relacionados à 
profissionalização; aspectos ligados aos associados; aspectos ligados ao conselho 
de administração; aspectos ligados a gestão e por fim aspectos ligados ao conselho 
fiscal.

Destaca-se como propósito deste estudo analisar as práticas de governança 
aplicadas em cooperativas de diferentes portes e localização, levando em 
consideração o sistema de governança das organizações estabelecido no Código 
das Melhores Práticas de Governança Corporativa publicado pelo IBGC.

ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção apresentam-se os resultados da pesquisa aplicada, de acordo com as 
respostas obtidas no questionário aplicado, bem como a análise da relação dos 
resultados com os atributos de governança corporativa descritos no capítulo que 
trata do CMPGC.

Análise do Perfil das Cooperativas
No primeiro bloco, buscou-se caracterizar as cooperativas que participaram da 
entrevista, a população da pesquisa foi delimitada, considerando que há certa 
dificuldade de se obter informações gerenciais das cooperativas como um todo. Os 
dados apresentados a seguir foram extraídos dos sites das organizações estaduais, 
tendo como base o estado de origem das cooperativas que responderam ao 
questionário, onde se buscou fazer um comparativo com os retornos obtidos no 
questionário empregado. De acordo com estas organizações as cooperativas 
agropecuárias registradas até novembro/2017 nos estados do RS, SC, PR, SP, ES, 
MG, MT E MS estão assim distribuídas na figura 2 - Estado de Origem das 
Cooperativas 

Fonte: elaboração própria (2018) 

As cooperativas destes estados, tem como característica a diversidade de 
atividades desenvolvidas, variando de acordo com o produto da região, mas 
basicamente concentra-se no recebimento, beneficiamento, armazenagem e 



comercialização da produção, fornecimento de insumos, processos de 
industrialização, fornecimento de bens de consumo, e prestação de serviços como 
assistência técnica, educacional e social.

Em relação ao faturamento, 37% das entrevistadas possuíam faturamento anual 
de até R$ 300 milhões, 22,5% até 500 milhões, 27,5% faturam até R$ 1 bilhão e 
apenas 12,5% da amostra tem um faturamento anual superior a R$ 1 bilhão.

Outra característica presente nas cooperativas, é o grande número de pessoas as 
quais consegue atingir dentro da sua área de atuação, de acordo com o 
SESCOOPRS um dos princípios do cooperativismo é a educação, formação e 
informação, citando que:

 "As Cooperativas oferecem educação e treinamento para seus sócios,
representantes eleitos, administradores e funcionários 

para que eles possam contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento. 
Também, informam o público em geral, particularmente os jovens e 

os líderes formadores de opinião sobre a natureza e os benefícios da cooperação."

Desta forma, uma das questões solicitava informações sobre o número de 
funcionários e associados que cada uma das entrevistadas apresentava na data da 
entrevista. Das cooperativas analisadas, 50% possuía de 100 a 500 funcionários, 
35% empregava mais de 500 funcionários e apenas 15% tinham menos de 100 
funcionário compondo sua folha de pagamento.

Em relação ao quadro societário, cabe destacar que a depender da região de 
atuação esse número pode variar, onde as cooperativas do Sul e Sudeste são 
caracterizadas na grande maioria por pequenos produtores, elevando o quadro 
societário. Já na região Centro Oeste do pais, os sócios possuem um alto poder 
aquisitivo com grandes propriedades, diminuindo assim o quadro societário destas 
regiões.   

Aspectos Relacionados à Profissionalização
Conforme já destacado no item que trata das boas práticas de governança 
corporativa, a profissionalização das entidades é de fundamental importância, 
sendo assim este bloco irá abordar este aspecto. Na figura 3, serão apresentados 
os aspectos relacionados à Profissionalização.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Nota: *em algum ponto não atende totalmente ao questionamento. 

Pouco mais da metade da amostra cumpre com os requisitos relacionados 
à profissionalização. O fator de maior destaque nesse quadro, refere-se à não existência de 

uma política salarial e inexistência de um plano de carreira e indicadores de satisfação. 
Conforme CMPGC, para se ter uma boa governança é preciso ter recursos e a utilização 

indicadores de qualidade pode contribuir para isso.

Aspectos Ligados aos Associados



Neste bloco foi analisado os aspectos relacionados aos associados, os quais através 
da assembleia geral podem escolher a diretoria, conselheiros e definir as políticas 
de distribuição de sobras dos resultados.

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
Nota: *em algum ponto não atende totalmente ao questionamento 

Neste aspecto foi possível constatar que as cooperativas que responderam ao 
questionário detêm um índice considerado satisfatório de cumprimento das 
práticas de governança, onde o item com maior índice de negativa diz respeito ao 
uso de informações privilegiadas por parte do conselho, o que de certa forma está 
diretamente ligado ao conflito de interesses.

As cooperativas detêm cunho social, político e econômico, o que por certas vezes 
gera conflitos de interesses, o resultado deste bloco vem de encontro a pesquisa 
de Magro (2016), o qual chegou à conclusão de que as cooperativas com melhores 
indicadores econômico-financeiros tendem a separar a propriedade do controle.

Aspectos Ligados ao Conselho de Administração
A sociedade cooperativa será administrada por uma diretoria ou conselho de 
administração ou ainda outros órgãos necessários à administração previstos no 
estatuto, composto exclusivamente de associados eleitos pela assembleia geral. 
Desta forma neste bloco será abordado os aspectos relacionados ao conselho de 
administração.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Nota: *em algum ponto não atende totalmente ao questionamento. 

Neste aspecto se observou um maior índice de questões as quais as cooperativas 
não praticam, ou praticam parcialmente, o que também se pode observar em 
outros estudos relacionados. Aspectos relacionados a capacidade de governança do 



conselheiro, previsão de auditoria interna e utilização do conselho consultivo são 
prevista no CMPGC.

No contexto das cooperativas, verifica-se que todas estão sujeitas a algum nível de 
risco. Nestas organizações, esses riscos são caracterizados por diversos fatores, 
entre eles as flutuação e incertezas sobre preços e produção. Podendo, a 
eliminação destes riscos refletir na impossibilidade de maiores rendimentos.

Aspectos Ligados a Gestão
As cooperativas enfrentam grandes desafios no mercado competitivo em que 
atuam, por isto, a adoção de um sistema de gestão efetivo é fundamental para o 
bom desempenho de suas atividades, sendo assim, neste bloco será tratado dos 
aspectos relacionados a gestão.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Nota: *em algum ponto não atende totalmente ao questionamento. 

Neste aspecto foi possível observar que 50% das questões não são seguidas 
inteiramente pelas cooperativas. Conforme já mencionado nos estudos 
relacionados, relatam que a gestões que optaram por uma diretoria 
profissionalizada obtiveram melhores níveis de competividade que a globalização 
da economia vem exigindo.

Outro item com alto índice de negativas é a adoção de código conduta, o qual é 
tratado pelo código de boas práticas. De acordo com IBGC, o código de conduta 
tem por finalidade principal promover princípios éticos e refletir a identidade e a 
cultura organizacionais. Ainda ressalta que cada organização deve contar com o 
seu código, de acordo com seus valores e princípios, devendo ainda a abrangência 
ser delimitada conjuntamente entre direção e conselho administração.

Aspectos Ligados ao Conselho Fiscal
Conforme já mencionado o conselho fiscal tem papel de órgão fiscalizador nas 
cooperativas, sendo de fundamental importância sua atuação, desta forma neste 
bloco foram abordadas as práticas de governança relacionadas a este órgão.



Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Nota: *em algum ponto não atende totalmente ao questionamento. 

No que diz respeito ao conselho fiscal, se observou um alto índice de práticas de 
governança se comparado aos demais blocos o que demonstra que neste ponto de 
vista as cooperativas comtemplam as boas práticas de governança.
O CMPGC prevê em um dos seus capítulos a necessidade e importância do 
conselho fiscal manter um bom relacionamento com os diversos órgãos que 
compõem o sistema de governança das organizações, inclusive com auditoria 
externa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos correlatos demonstram que organizações que utilizam atributos de 
governança corporativa, tendem a ser mais competitivas e apresentam melhores 
indicadores de desempenho econômico-financeiros. O objetivo deste estudo foi 
estimar o nível de importância dada a governança corporativa em cooperativas 
agropecuárias, sendo avaliado através das respostas prestadas pelas diversas 
cooperativas que responderam ao questionário aplicado.

De um modo geral as cooperativas da amostra cumprem com mais da metade dos 
requisitos constantes no manual de boas práticas de governança corporativa.
No entanto, aspectos ligados ao conselho de administração e aspectos de gestão, 
foram os que apresentam baixos índices aplicabilidade, o que também se pode 
observar nos estudos relacionados. Em relação ao conselho de administração o 
conflito de interesses existentes neste tipo de organização de certa forma causa 
preocupação, visto que o conselho guia as decisões da diretoria e impulsiona o 
crescimento da empresa.

Conforme já mencionado em blocos anteriores, existem pesquisas que apontam 
que uma gestão profissionalizada pode refletir nos resultados econômico-
financeiros das Cooperativas.

A pesquisa possui contribuição prática, na medida em que proporciona uma análise 
do nível de governança corporativa adotada em diversas cooperativa agroindustrial 
oriundas de diferentes estados do pais. E para a academia, visto que atende uma 
lacuna proveniente da dificuldade em encontrar estudos que abordam GC em 
cooperativas, em especial as agropecuárias.

Diante do estudo chega-se à conclusão que as boas práticas de governança 
corporativa ainda é tema pouco explorado nas cooperativas, e que diante da 
posição socioeconômica que hoje estas organizações apresentam, é de 
fundamental importância se valer de todos os recursos possíveis para se manter 
competitivo no mercado e apresentar bons resultados. Diante disso, acredito que 



esta ferramenta pode colaborar com este objetivo, devendo assim ser dado mais 
atenção ao tema.

Ana Lorena Gonçalves
Auditora
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