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RESUMO 

Pontes, Marili. GOVERNAN<;A CORPORATIVA NA GESTAO DE COOPERATIVAS 
- UM ESTUDO DE CASO DA C.C.M.E. DA BUNGE FERTILIZANTES. Governanc;a 
Corporativa e urn assunto bastante extenso e abrangente. Pode ser aplicado a todos 
os tipos de empresa e abrange todos os nfveis hierarquicos, em todos os segmentos. 
Porem, neste trabalho o objetivo nao e focar os princfpios e objetivos da governanc;a 
como urn todo, mas, afunilar o assunto, direcionando-o para sua aplicabilidade nas 
cooperativas de creditos. E importante observar que diversas vezes encontraremos o 
termo "governanc;a cooperativa", pois, esse termo refere-se a aplicac;ao das melhores 
praticas de governanc;a corporativas no segmento de cooperativas de credito. Para 
elaborar o presente trabalho foram pesquisados, alguns princfpios de governanc;a 
corporativa, sendo que, o foco principal e a "Governanc;a Cooporativa" abordada no 
Projeto Governanc;a Corporativa do Banco Central do Brasil, onde disp6e das 
Diretrizes e Mecanismos para o Fortalecimento da Governanc;a em Cooperativas no 
Brasil. Do ponto de vista pratico, foram pesquisados os manuais criados pelo sistema 
Sicoob Brasil e que estao sendo implantados em todas as cooperativas singulares e 
centrais filiadas ao Sicoob. Como estudo de caso, foram pesquisados e resumidos os 
regimentos internos da Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados da Bunge 
Fertilizantes. A intenc;ao do presente trabalho nao e esgotar o assunto mas, expor, 
ainda que de forma bern sucinta, as origens do cooperativismo, sua hist6ria, seus 
problemas, seus desafios e seu avanc;o. E, a estrategia atual para se sobressair a 
competitividade do mercado, buscando estabelecer nfveis de governanc;a que 
proporcione seguranc;a e bons resultados aos cooperados, demonstrando sempre a 
transparencia, prestac;ao de contas, representatividade, direito e equidade, garantindo 
a continuidade do segmento. 

Palavras-chave: Governanc;a Corporativa; Cooperativa de Credito; Cooperativismo; e 
Gestao. 
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1. INTRODUQAO 

As boas pniticas da Governanga Corporativa dizem respeito principalmente 

quanto a Prestagao de Contas, Transparencia, Representatividade, Direitos e 

Equidade. Ha algum tempo, o assunto Governanga Corporativa era comentado 

somente em discuss6es sobre escfmdalos ocorridos ha alguns anos nos 

Estados Unidos, como das empresas Adelphia, Healthsouth, Enron. Porem, o 

que temos visto e que urn novo cenario esta sendo apresentado a todas as 

organizag6es. Tanto pela recuperagao da credibilidade quanto pela 

manutengao do neg6cio, as empresas sentem cada vez mais a necessidade de 

enquadrarem-se as novas praticas de governanga corporativa. 

A governanga corporativa vern sendo gerida de forma positiva pelas 

organizag6es que se preocupam nao s6 com o foco NO cliente, mas, com o 

foco DO cliente, promovendo assim, urn relacionamento solido, perpetuando 

seu sucesso e, com as cooperativas de credito nao tern sido diferente. 

E importante lembrar que a melhoria das praticas de governanga, tende nao s6 

beneficiar o indivfduo, mas, todo o segmento cooperativo de credito. 

Algumas vantagens da implantagao das boas praticas de governanga 

cooperativa e designar maior seguranga nas cooperativas singulares e do 

sistema, aumentando a participagao, controles, desenvolvimento da visao 

cooperativista, redugao de custos operacionais, fortalecimento dos conselhos e 

mais estfmulo ao desenvolvimento profissional. 

Veremos alguns aspectos de regulagao institucional que estao parametrizados 

no projeto de governanga cooperativa, elaborado pelo Banco Central e que 

estao sendo aplicadas a Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados da 

Bunge Fertilizantes, atraves do sistema Sicoob Brasil que vern implantando 

Manuais de Regulagao a todas as suas Centrais e Singulares. 

A governanga corporativa, tern sido questionada por algumas organizag6es que 

acham que seus gestores com suas formag6es academicas, sao capazes de, 

por si s6, se sobressafrem no mercado em meio a competitividade instigada 

que tende a esmagar processos e procedimentos antiquados. Porem, seja pela 

rigidez ou pela exigencia do mercado, e reconhecida como instrumento 

essencial na organizagao internacionais, trazendo credibilidade e 

transparencia, proporcionando ao investidor, maior seguranga na empresa que 

a ela se enquadra. A governanga corporativa, contribui para o desenvolvimento 
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da organizagao, tratando seus pontos mais fnigeis, evitando risco e servindo 

como ferramenta eficiente na busca pelo resultado que e o interesse principal 

do investidor. No caso da cooperativa, por ser uma instituigao ainda que sem 

fins lucrativos, tambem tern o papel de, como instituigao financeira, adotar tais 

pniticas, adaptando-se aos normativos do Banco Central, e garantindo a 

seguranga de seus cooperados. 

1.1 PROBLEMATICA 

Em termos utilizados pelo Banco Central, temos urn dos problemas que 

ocorrem em cooperativas denominado "problema de agencia". 

Conforme o Banco Central, no momento em que ocorre a separagao entre a 

propriedade e a gestao das empresas se inicia os problemas de governanga, 

decorrentes de quest6es envolvendo alinhamento de interesse entre as partes, 

motivagao, assimetria de informagao e propensao a risco. E fungao principal 

das praticas de governanga corporativa assegurar que os executives persigam 

os objetivos determinados pelos proprietaries ou pelos responsaveis pelas 

decis6es estrategicas, e nao seus pr6prios interesses. Para evitar esses 

problemas- denominados na literatura como problema de agencia -, cabe aos 

responsaveis pela elaboragao e condugao das quest6es estrategicas 

monitorarem o comportamento dos responsaveis pela execugao,, a exemplo do 

que quando o Conselho de Administragao monitora a gestao e exige 

transparencia nas informag6es e na prestagao de contas. (BACEN, 2008) 

Outro problema apresentado que justifica a implantagao de governanga 

corporativa e a competitividade no mercado. As instituig6es financeiras, com ou 

sem fins lucrativos, veem apresentando cada vez mais diversidades de 

produtos, e sendo o credito urn produto de grande procura no mercado, a 

exigibilidade de controles internos, prestagao de contas e transparencia e cada 

vez mais rfgida. 

As cooperativas precisam se adequar tanto as legislag6es vigentes, normativos 

e procedimentos, que sao modificados e readequados numa velocidade 

significativa quanto a diversidade de cooperados com que eta trabalha. Para 

isso, faz-se necessaria uma gestao comprometida e eficaz. 

0 controle interno e urn fator relevante na governanga, visto que, nao pode 

haver governanga corporativa eficiente sem urn born controle interno. 
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Enfim, e necessario assegurar que os gestores irao agir sempre em busca do 

objetivo dos s6cios, tanto nos controles internos quanto externos. 

1.2 OBJETIVOS 

Contribuir para um melhor entendimento sobre a lmplanta<;ao das praticas de 

Governan<;a Corporativa nas Cooperativas de Credito. Despertar o interesse a 
sociedade cooperativista ou nao. Expor sobre os interesse do cooperados. 

Contribuir para Melhorias no segmento cooperativista, compartilhando para 

melhorias nos aspectos da credibilidade e transpar€mcia do setor, buscando 

desenvolvimento e perpetua<;ao do ramo cooperativista. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Justifica-se, este trabalho, pela grande oportunidade de se colaborar para uma 

melhor gestao de cooperativas de credito, em especial a Cooperativa da 

Bunge. 0 trabalho apresenta de forma sucinta um projeto de governan<;a 

corporativa que podera ser implantado numa cooperativa de credito no intuito 

de assegurar o interesse de seus cooperados, gerando seguran<;a, 

transparencia e equidade na institui<;ao. 

lmplantar sistema de gestao de risco eficaz, modernizar os regimentos da 

institui<;ao, atender aos quesitos eficazes de presta<;ao de contas, produzindo 

resultados esperados sao itens considerados no presente trabalho. 

De um modo geral, pretende-se despertar o interesse no assunto, contribuindo 

para a amplia<;ao do conhecimento do setor cooperativista, a conhecedores ou 

nao do assunto. Demonstrando a importancia das cooperativas para a 

sociedade e algumas peculiaridades do segmento. 

1.4 IMPORT AN CIA DO TRABALHO 

A governan<;a corporativa e um tratamento eficaz para se assegura os 

interesses do cooperado. Embora cada empresa - seja ela de capital aberto ou 

nao, com ou sem fins lucrativos, possuam suas peculiaridades, a governan<;a 

corporativa pode ser aplicada a todas. 

As diretrizes, os princfpios e objetivos da governan<;a corporativa servem como 
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"roteiro" para as empresas. Trata-se de regras basicas com pontos flexfveis, 

adaptaveis aos detalhes de cada empresa. 

As cooperativas de credito tern a preocupac;ao de basear sua administrac;ao 

nas praticas cooperativistas, atendendo a legislac;ao em vigor. As instituic;6es 

financeiras em geral seguem normas e sao fiscalizadas e orientadas pelo 

Banco Central do Brasil. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 

0 Cooperativismo baseia-se em valores marais, eticos e prop6e urn modele 

mais justo de socioeconomia. 0 movimento que provou ter consistencia nos 

resultados vern sendo considerada uma instituic;ao universal respeitada e 

admirada pelos governos e comunidades. 

Cooperativa e urn conjunto de pessoas interessadas em encontrar soluc;ao 

para os problemas comuns que as afligem. 

0 Cooperativismo, ha mais de urn seculo esta presente no mundo afim de 

proporcionar beneffcio econ6mico e financeiro a todos aqueles que 0 buscam. 

Conforme MENEZES ( 2005, p. 41 ), 

Nao sendo a cooperativa uma sociedade de 

capital, mas de pessoas, e preciso tambem ficar 

claro, desde ja, que ela nao dispensa capital 

(capital financeiro, como alguns gostam de 

frisar) para estruturar-se e desenvolver-se. A 

cooperativa se insere no mundo dos neg6cios, 

sejam eles de pequeno ou grande porte, requer 

capital para estruturar-se empresarialmente e 

veneer nos mercados, segundo as manhas e 

artimanhas da competitividade. lgualmente, a 

cooperativa nao pode dispensar tecnologia 

moderna (de produc;ao e operac;oes) e 

desenvolvimento profissional de seus membros 

- para ser bem-sucedida. A cooperativa tern de 

acompanhar as exigencias s6cio-politicas e 

empresariais do tempo presente. Mesmo sendo 

uma unidade simples, pequena, nao pode isolar

se nem parar no tempo. 

Para iniciar o estudo a seguir faz-se necessaria conhecermos sua urn pouco 

sobre a hist6ria do cooperativismo e suas origens 
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2.1 Cooperativismo: Urn Pouco De Sua Hist6ria. 

Cooperagao: 0 termo cooperativismo vern da palavra cooperar, que significa 

unir e coordenar os meios e os esforgos de cada indivlduo para realizagao de 

atividade comum, visando alcangar urn resultado procurado por todos. 

Prim6rdios da Cooperagao: Estudos comprovam que havia cooperagao entre 

os homens desde os prim6rdios, estando sempre associada as lutas pela 

sobreviv€mcia, as crises economicas, polfticas e sociais, bern como as 

mudangas. 

Os povos antigos praticavam a cooperagao na sua luta pela sobrevivencia. A 

caga e a pesca em comum, a construgao de habitag6es e a defesa da 

comunidade eram realizadas em conjunto pelos membros dos grupos. Alem 

dessas atividades, nas sociedades mais primitivas a cooperagao aparecia nas 

manifestag6es religiosas, componentes da vida social, mantendo-se pelo 

costume ou pela autoridade dos chefes tradicionais. Em qualquer caso a 

cooperagao exprime a solidariedade instintiva do grupo. Em todos os povos 

encontramos vestfgios e instituig6es baseadas na cooperagao sem previas 

formulag6es jurldicas ou normatizag6es escritas. Constituem mudangas 

espontaneas, beneffcio comum, trabalho em grupo, solidariedade e ajuda

mutua. 

Entre todos os povos, sempre existiram tradig6es de solidariedade social, com 

primitivas significag6es rituais. Esses costumes tradicionais revelam que a 

cooperagao responde a uma necessidade profunda da humanidade. 

2.2 Origens do cooperativismo no Brasil 

No Brasil, nossos povos indlgenas, atraves da realizagao de atividades 

economicas e sociais em comum, deram origem a pnitica do mutirao, atividade 

comum em nosso pals. Os nossos Indios adotam urn sistema tribal de ajuda 

mutua desde o plantio da terra, a colheita, o armazenamento, a caga, a 

moradia ou a educagao de suas criangas. Essas formas de cooperagao foram 

evoluindo ao Iongo do tempo, chegando ao que hoje denominamos 

cooperativismo moderno. 

A primeira sociedade brasileira a ter em sua denominagao a expressao 

"cooperativa" foi, provavelmente, a Sociedade Cooperativa Economica dos 

Funcionarios Publicos de Ouro Preto, fundada em 27 de outubro de 1889, na 

entao capital da provincia de Minas, Ouro Preto. Embora institulda como 
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cooperativa de consumo, os artigos 41 e 44 de seu Estatuto social previam a 

existencia de uma "caixa de auxflio e socorros", com o objetivo de atender a 

viuvas pobres de associados e a socios que cafssem na indigencia por falta 

absoluta e meio de trabalho. 

0 Cooperativismo de Credito no Brasil teve seu infcio em 1902, no Rio Grande 

do Sui, sob a inspirac;ao do Padre Jesufta Theodor Amstadt, conhecedor da 

experiencia alema. Ele o transplantou em solo brasileiro, com enorme sucesso. 

Esse modelo aplicava-se, preferencialmente, junto a pequenas comunidades 

rurais ou pequenas vilas. Fundamentava-se na honestidade de seus 

cooperadores e atuava, basicamente, junto aos pequenos produtores rurais. 

Nao dava importancia ao capital dos cooperantes. 

Toda movimentac;ao financeira era feita atraves de depositos, os quais 

recebiam uma pequena remuneragao. Qualquer pessoa poderia depositar suas 

economias. Com as sabras, eventualmente apuradas, criava reservas para 

enfrentar, com mais seguranga, momentos de incertezas. Esse segmento do 

cooperativismo conseguiu urn grande desenvolvimento no Rio Grande do Sui, 

desde sua implantac;ao, chegando, inclusive, a dispor de uma cooperativa 

central com mais de cinquenta cooperativas singulares a ela filiadas. 

No final dos anos 20, urn segundo modelo de cooperativa de credito foi 

implantado, por leigos catolicos participantes de urn Congresso Mariano na 

cidade de Roma, ltalia. Conheceram o modelo desenvolvido pelo italiano Luigi 

Luzzati (1841-1927). Diferenciava-se do modelo anterior pelo fato de exigir urn 

pequeno capital, quando da admissao de qualquer cooperante e, ter como 

publico preferencial os assalariados, os artesaos e os pequenos empresarios, 

comerciantes ou industriais. Mais adequado as condig6es brasileiras, o 

chamado cooperativismo de credito popular por aqui se desenvolveu com uma 

velocidade espantosa. Entre as decadas de 30 e meados da decada de 50, 

foram criadas cerca de 1.200 cooperativas desse modelo e alcanc;aram urn 

born estagio de desenvolvimento. Seu unico grande pecado foi nao ter buscado 

a verticalizagao (criagao de centrais, principalmente) e nao ter criado urn 

antfdoto para uns poucos aventureiros. Estes, particularmente nos grandes 

centros, buscaram tirar proveito em beneffcio proprio. 

Urn terceiro e ultimo modelo surgiu no final dos anos 50. Trazido tambem por 

influencia catolica, coube a Maria Thereza Rosalia Teixeira Mendes implantar o 

modelo Desjardiano, criado pelo canadense Alphonse Desjardins (1854-1920). 
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Ele fundou, em Quebec, em 1900, a primeira cooperativa de economia e 

credito mutuo. 

As cooperativas de economia e credito mutuo brasileiras inspiraram-se no 

modelo inspirado por Desjardins. Modelo seguido ate os dias atuais: 

cooperativas sao sociedades de pessoas e nao de capital. Ou, para repetir a 

expressao de seu idealizador, nelas a individualidade do associado domina, e 

nao o montante de sua contribuigao. Entre os principais objetivos de uma 

cooperativa de credito mutuo se situam as preocupag6es quanta aos aspectos 

educativos e os economicos, relativamente a criagao do habito de poupanga 

sistematica, atraves de depositos peri6dicos e regulares dos cooperantes, os 

quais sao emprestados a outros cooperantes a juros baixos. 

Com a introdugao no Brasil das ideias do canadense Desjardins, foi criado o 

modelo de cooperativa de credito mutuo, e, em 1958, foi criada a Cooperativa 

de Credito Mutuo dos Empregados da Confederagao Nacional dos Bispos do 

Brasil, no Rio de Janeiro. 

Em Sao Paulo, a hist6ria comega em 14 de julho de 1961, na cidade de Santo 

Andre, com a constituigao da Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos 

Empregados da Rhodia Qufmica e, em 8 de junho de 1962, e criada a 

Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Empregados da Rhodiaceta, na 

mesma cidade. Hoje, no Brasil, existem mais de 1500 cooperativas do ramo 

Credito. 

2.3 Cooperativismo moderno 

0 cooperativismo moderno inspirou-se na cooperagao economica - movimento 

que influenciou a organizagao social de trabalhadores e se fortaleceu no seculo 

XVI, com P.C. Plockboy, que idealizava a "cooperagao integral" por classes de 

trabalhadores; e com Jonhn Sellers, que procurava organizar "Colonias 

Cooperativas", para produzir e comercializar seus produtos, eliminando o lucro 

dos intermediaries, e nas ideias dos chamados precursores do cooperativismo, 

com destaque para Robert Owen, industrial americana que implantou em suas 

fabricas mudangas como redugao da jornada de trabalho, criagao de creches, 

etc. Feliz com esses resultados, Owen comegou a defender a criagao de uma 

sociedade comunista com o tim da propriedade privada. 
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2.4 A primeira cooperativa - Rochdale 

Criada em 1844 por 28 openirios - 27 homens e 1 mulher , em sua maioria 

tecel6es, no bairro de Rochdale-Manchester, na lnglaterra, e reconhecida como 

a primeira cooperativa moderna, a "Sociedade dos Probos de Rochdale" 

(Rochdale Quitable Pioneers Society Limited) forneceu ao mundo os princfpios 

morais e de conduta que sao considerados, ate hoje, a base do cooperativismo 

autentico. 

Esses operarios enxergaram o associativismo como forma de contornar, por 

meio da compra e venda comum de mercadorias, os efeitos perversos do 

capitalismo sobre a condi9ao economica dos trabalhadores assalariados -

tendo alugado, com o capital inicial de 1 (uma) libra, urn armazem para estocar 

produtos que, adquiridos em grande quantidade, poderiam ser consumidos a 

pre9os mais baratos. 

Tal iniciativa foi motivo de deboche por parte dos comerciantes, mas, logo no 

primeiro ano de funcionamento, o capital da sociedade aumentou para 180 

Iibras e, cerca de dez anos mais tarde, o "Armazem de Rochdale" ja contava 

com 1 .400 cooperantes. 0 sucesso da iniciativa passou a ser exemplo para 

outros grupos. 

0 cooperativismo evoluiu e conquistou espa9o proprio, definido por uma nova 

forma de pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento social. Por sua 

forma igualitaria e social o cooperativismo e aceito por todos os governos e 

reconhecido como formula democratica para a solu9ao de problemas 

socioeconomicos. 

0 grande feito de Rochdale foi ter redigido urn estatuto social que estabelecia 

objetivos mais amplos para o empreendimento e definia normas igualitarias e 

democraticas para a constitui9ao, manuten9ao e expansao de uma cooperativa 

de trabalhadores. 

As normas estabelecidas pela organiza9ao pioneira de Rochdale para orientar 

sua estrutura e funcionamento foram analisadas e debatidas em dois 

congressos internacionais promovidos pela ACI (Associa9ao Cooperativa 

lnternacional), em 1937 e 1966, e foram adotadas universalmente como 

"princfpios cooperativistas". 

Em 1995, na conferencia Centenaria dessa mesma ACI, realizada em 

Manchester lnglaterra, observando as variadas ramifica<;6es do 

cooperativismo surgidas e visando contemplar o maior numero possfvel de 
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tipos de cooperativas, foram aprovados os novas "Princfpios basicos do 

cooperativismo", que, mantendo-se fieis aos valores democraticos e igualitarios 

defendidos pelos pioneiros de Rochdale, norteiam o movimento em todos os 

pafses. 

2.5 Representac;oes no Mundo 

AS cooperativas sao representadas mundialmente pelos seguintes 6rgaos: 

ACI - Alianc;a Cooperativa lnternacional, criada em 1895 e a entidade 

responsavel pela coordenagao do cooperativismo no mundo. Alem da 

representagao, tambem e seu papel apoiar o desenvolvimento e integragao do 

sistema cooperativista. Sediada em Genebra, Sufga, a ACI e membra do 

Conselho das Nag6es Unida- ONU. 

OCA - Organizac;ao das Cooperativas das Americas, representante do 

cooperativismo nas Americas, 20 paises, incluindo o Brasil, fazem parte dessa 

organizagao. Sua sede localiza-se Bogota, Colombia. 

2.6 Principios e Valores 

Os Princfpios Cooperativistas sao mutaveis, foram concebidos para se 

tornarem "clausulas petrias". Sua finalidade e apenas orientativa, ou seja, 

direciona os que querem construir urn cooperativismo legftimo e autentico. 

0 cooperativismo foi idealizado como instrumento de desenvolvimento das 

pessoas que usufruem seus servigos. Seu sustentacula e a democracia. Dessa 

forma, considerar os princfpios como dogmas seria negar a sua essencia. 

Em suma, o cooperativismo e mutavel, adaptavel as mais diversas realidades. 

E de sua natureza o respeito as diferengas econ6micas e sociais. 

Os princfpios cooperativistas, originarios da primeira cooperativa - Sociedade 

dos Probos de Rochdale, ao Iongo dos anos passa por processo de 

adaptagao, adequando-se as novas formas de organizagao da sociedade. lsso 

s6 foi possfvel gragas a organizagao do Sistema Cooperativista, que atraves da 

ACI- Alianga Cooperativista lnternacional, que desde o seculo passado, vern 

promovendo inumeros congresses com o objetivo de discutir as quest6es de 

interesse do cooperativismo. 

Em 1995, foi realizado o congresso comemorativo ao centenario do 

cooperativismo. No evento, alem das comemorag6es dessa data hist6rica, 

foram aprovados conceitos e princfpios, nao muito diferentes daqueles criados 
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pelos pioneiros de Rochdale. A ideia foi apenas de aperfei<;.:oamento e 

adequa<;_:ao a nova realidade mundial. 

Principios 

Adesao voluntaria e livre: As cooperativas sao organiza<;.:6es voluntarias, 

abertas a pessoas aptas a utilizar os seus servi<;_:os e assumir as 

responsabilidades como membros, sem discrimina<;6es de sexo, sociais, 

raciais, polfticas e religiosas. 

Gestao democratica: Os cooperados, reunidos em assembleia, discutem e 

votam os objetivos e metas do trabalho conjunto, bern como elegem os 

representantes que irao administrar a sociedade. 

Gada associado representa urn voto, nao importando se alguns detenham mais 

cotas do que outros. 

Valores do Cooperativismo 

As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda e responsabilidade pr6prias, 

sao eles: 

Ajuda Mutua e Responsabilidade 

Democracia 

lgualdade 

Equidade 

Solidariedade 

Honestidade 

Transparencia 

Responsabilidade Social 

Participactao economica dos membros 

Gada s6cio, de forma equitativa, deve contribuir para a forma<;.:ao do capital 

social da cooperativa, controlando-o de forma democratica e responsavel. Em 

caso de excedente, os recursos poderao ser utilizados da seguinte forma: 

- Desenvolvimento da cooperativa. 

- Beneffcios aos membros na propor<;.:ao das suas transa<;.:6es com a 

cooperativa. 

-Apoio a outras atividades aprovadas pelos cooperados. 

- Autonomia e independencia 
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As cooperativas sao organizag6es aut6nomas, de ajuda mutua, controladas 

pelos seus s6cios. Se firmarem acordos com outras organizag6es, incluindo 

instituig6es publicas, ou recorrerem a capital externo, devem faze-lo em 

condig6es que assegurem o controle democratico pelos seus membros e 

mantenham a autonomia da cooperativa. 

- Educagao, formagao e informagao. 

E objetivo permanents da cooperativa destinar ag6es e recursos para formar 

seus associados, capacitando-os para a pratica cooperativista e para o uso de 

equipamentos e tecnicas no processo produtivo e comercial. 

Ao mesmo tempo, buscam informar o publico sobre as vantagens da 

cooperagao organizada, estimulando o ensino do cooperativismo em todos os 

setores da sociedade. 

- lntercooperagao. 

Para o fortalecimento do cooperativismo e importante que haja intercambio de 

informag6es, produtos e servigos, viabilizando o setor como atividade s6cio

econ6mica. 

Por outro lado, organizadas em entidades representativas, formadas para 

contribuir no seu desenvolvimento, determinam avangos e conquistas para o 

cooperativismo. 

- Interesse pela comunidade 

As cooperativas, atraves das poHticas aprovadas pelos seus cooperados, 

atuam de forma a garantir a sustentabilidade da comunidade em que esta 

inserida. 0 respeito pelo meio ambiente e pelas demandas sociais devem ser 

preocupag6es permanents das cooperativas. 

As diferen~as das Cooperativas e Sociedades de Capital 

Cooperativas de credito nao sao bancos (sociedade anonima com fins 

lucrativos), mas podem prestar servigos de natureza bancaria, alem dos 

servigos e aplicag6es, denominados genericamente e credito. Essa constante 

comparagao entre bancos e cooperativas de credito e a base de confus6es das 

mais diversas, que podem ser dirimidas com urn tratamento legal e normativo 

adequado e especffico. 

Apenas para ressaltar as diferengas: as cooperativas agregam tambem 

servigos cooperativos, que sao aqueles proporcionados pela reserva de 

assistencia tecnica, educacional e social aos associados e colaboradores. 
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Por isso, os atores sociais, como Governo Federal (Presidencia da Republica, 

Ministerio da Fazenda e Conselho Monetario Nacional, via Banco Central do 

Brasil), politicos (Congresso Nacional e sua Frente Parlamentar do 

Cooperativismo - Frencoop), e representantes das cooperativas de credito 

( confederag5es de cooperativas de credito organizadas no Conselho 

Especializado de Credito da OCB- CECO), estao mobilizados para viabilizar a 

aprovagao do Marco Legal do Cooperativismo de Credito, em busca da clareza, 

transparencia e adequada compreensao desse diferenciado sistema societario 

e econ6mico. 

As cooperativas distinguem-se das demais sociedades, pelas seguintes 

caracterfsticas: 

a) Adesao voluntaria, com numero ilimitado de cooperados; 

b) Variabilidade do capital social representado por quotas-parte; 

c) lnacessibilidade das quotas-parte do capital a terceiros, estranhos a 

sociedade; 

d) Singularidade do voto; 

e) .. Quorum .. para funcionamento e deliberagao da Assembleia Geral baseado 

no numero de cooperados e nao de capital; 

f) Retorno das sobras apuradas no exercfcio, proporcionalmente as operag6es 

realizadas pelo cooperado, salvo deliberagao em contrario da Assembleia 

Geral; 

g) Neutralidade polftica e indiscriminagao religiosa, racial e social. 

Os sfmbolos do Cooperativismo 

0 -
Piuheir(l Circuln Simbolo Uni~~rersal Ven:f;e e Amarelo Bandei:ra 

Simbologia: 

Pinheiros - Antigamente o pinheiro era tido como um sfmbolo da imortalidade 

e da fecundidade, pela sua sobrevivencia em terras menos ferteis e pela 

facilidade na sua multiplicagao. Os pinheiros unidos sao mais resistentes e 

ressaltam a forga e a capacidade de expansao. 

Cfrculo: representa a eternidade, pois nao tem horizonte final, nem comego, 
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nem tim. 

Verde: Lembra as arvores - princfpio vital da natureza e a necessidade de se 

manter o equilfbrio com o meio-ambiente. 

Amarelo: Simboliza o sol, fonte permanente de energia e calor. 

Bandeira: 0 cooperativismo possui uma bandeira formada pelas sete cores do 

arco-fris, aprovada pela ACI- ALIANQA COOPERATIVA INTERNACIONAL em 

1932, que significa a unidade na variedade e urn sfmbolo de paz e esperanga. 

Gada uma destas cores tern urn significado proprio: 

Vermelho - coragem. 

Alaranjado - visao de possibilidades do futuro. 

Amarelo- desafio em casa, na familiae na comunidade. 

Verde - crescimento tanto do indivfduo como do cooperado. 

Azul - horizonte distante, a necessidade de ajudar os menos afortunados, 

unindo-os uns aos outros. 

Anil - necessidade de ajudar a si proprio e aos outros atraves da cooperagao. 

Violeta - beleza, calor humano e amizade 

Dia lnternacional do Cooperativismo: institufdo em 1923 no Congresso da 

ACI e comemorado no primeiro sabado de julho de cada ano, a 

confraternizagao de todos os povos ligados pelo cooperativismo;. 

Assim nasceu o sfmbolo mundialmente conhecido do cooperativismo: urn 

cfrculo abragando dois pinheiros para indicar a uniao do movimento, a 

imortalidade de seus princfpios, a fecundidade de seus ideais e a vitalidade de 

seus adeptos. Tudo isso marcado pela trajetoria ascendente dos pinheiros que 

se projetam para o alto, procurando subir cada vez mais. 

2.7 BASE LEGAL 

A base das Cooperativas e a Lei 5764/71. 

Art. 1 o Compreende-se como Politica Nacional 

de Cooperativismo a atividade decorrente das 

iniciativas ligadas ao sistema cooperative, 

originarias de setor publico ou privado, isoladas 

ou coordenadas entre si, desde que reconhecido 

seu interesse publico. 
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Art. 2° As atribuic;oes do Governo Federal na 

coordenac;ao e no estimulo as atividades de 

cooperativismo no territ6rio nacional serao 

exercidas na forma desta Lei e das normas que 

surgirem em sua decorrencia. 

Panigrafo unico. A ac;ao do Poder Publico se 

exercera, principalmente, mediante prestac;ao de 

assistencia tecnica e de incentivos financeiros e 

credit6rios especiais, necessaries a criac;ao, 

desenvolvimento e integrac;ao das entidades 

cooperativas. 

Art. 4° As cooperativas sao sociedades de 

pessoas, com forma e natureza juridica pr6prias, 

de natureza civil, nao sujeitas a falencia, 

constituidas para prestar servic;os aos 

associados, distinguindo-se das demais 

sociedades ( ... ) 

A Cooperativa de Credito e uma instituic;;ao financeira democratica, de ajuda 

mutua, sem fins lucrativos, sem ser banco, de propriedade dos seus s6cios e 

administrada e controlada por eles, com a finalidade de prestar assistencia 

creditfcia e outros servic;;os nos moldes bancarios aos seus associados, bern 

como lhes propiciar educac;;ao e orientac;;ao financeira na sua vida pessoal e 

profissional. 

0 cooperado e o verdadeiro dono dessa empresa. Dela se vale para obter 

emprestimos a juros inferiores aos do mercado, a possibilidade de aplicac;;6es, 

com rendimentos maiores e, ainda, a participac;;ao nas sobras. 

Conforme a Gazeta Mercantil em 26/02/2007, 

Cooperativas representam urn importante 

segmento da economia brasileira, responsavel 

por cerca de 6% do nosso PIB. Apesar de sua 

importancia, as questoes relacionadas a gestao 

de cooperativas tern pouca divulgac;ao. 0 setor 
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de cooperativas e pouco conhecido e as suas 

questoes especfficas de governanc;a ainda sao 

bastante inexploradas. Como as cooperativas 

brasileiras nao tern ac;oes negociadas em balsa, 

elas ficam expostas ao escrutinio publico. 

0 segmento do cooperativismo tern evolufdo e vern ganhando seu espac;o. 

Porem, cada vez mais, a necessidade de uma gestao de neg6cio eficaz e 

evidente. Faz-se necessaria urn aperfeic;oamento nos metoda e procedimentos 

de controle e gestao, mao-de-obra qualificada, maior participac;ao dos 

cooperados na cobranc;a de controles e prestac;ao de contas, enfim, urn 

planejamento estrategico do neg6cio. Pensando nisso, o Banco Central do 

Brasil com o apoio das demais organizac;6es ligadas ao cooperativismo no 

Brasil, inclusive as cooperativas de credito e seus associados, vern projetando 

urn novo cenario para o setor. 
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3. GOVERNAN9A CORPORATIVA 

3.1. METODOLOGIA 

A pesquisa foi fundamentada em criterios e princfpios de Governanc;a 

Corporativa, porem, focando a aplicac;ao a Gestae de Cooperativas de Credito. 

A base para o presente trabalho foram principalmente as Normas e 

Orientac;6es do Banco Central do Brasil, Resoluc;6es do Conselho Monetario 

Nacional, orientac;6es da CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, o C6digo 

das Melhores praticas de Governanc;a Corporativa do IBGC, e os princfpios 

basicos da OCDE - Organizac;ao para Cooperac;ao e Desenvolvimento 

Econ6mico. Tambem como base, as praticas cooperativistas publicadas em 

literaturas especfficas e Orientac;6es da Sicoob Central Cecresp e Manuais de 

Regulamentac;ao do sistema Sicoob Brasil. 

0 estudo de caso foi elaborado atraves de pesquisas, analises e resume dos 

metodos, procedimentos e regulamentos da Cooperativa de Credito Mutuo dos 

Empregados da Bunge Fertilizantes, a qual encontra-se em fase de 

implantac;ao dos manuais de regulac;ao institucional e outros criados pelo 

sistema Sicoob Brasil e que, estao em conformidade com as praticas de 

"Governanc;a Cooperativa" projetada pelo Banco Central do Brasil. 

Alguns Conceitos 

Conforme o IBGC- Institute Brasileiro de Governanc;a Corporativa, 

"Governan~a corporativa e o sistema pelo qual 

as sociedades sao dirigidas e monitoradas, 

envolvendo OS relacionamentos entre 

acionistas/cotistas, conselho de administra~ao, 

diretoria, auditoria independente e conselho 

fiscal. As boas praticas de governan~a 

corporativa tem a finalidade de aumentar o valor 

da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e 

contribuir para a sua perenidade". (IBGC, 3a 

Versao, 2004) 
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Ja o Banco Central do Brasil, cita nas Diretrizes para boas praticas de 

governanga em cooperativas de credito no Brasil que 

"No momenta em que ocorre a separac;ao entre 

propriedade e a gestao das empresas se iniciam 

os problemas de governanc;a, decorrentes de 

questoes envolvendo alinhamento de interesse 

entre as partes, motivac;ao, assimetria de 

informac;ao e propensao a risco. E func;ao 

principal das praticas de governanc;a corporativa 

assegurar que os executives persigam os 

objetivos determinados pelos proprietaries ou 

pelos responsaveis pelas decisoes estrategicas, 

e nao seus pr6prios interesses" (BACEN, 2008) 

Para a CVM -Comissao de Valores Mobiliarios, 

Governanc;a corporativa e o conjunto de praticas 

que tern por finalidade otimizar o desempenho 

de uma companhia ao proteger todas as partes 

interessadas, tais como, investidores, 

empregados e credores, facilitando o acesso ao 

capital. A analise das praticas de governanc;a 

corporativa aplicada ao mercado de capitais 

envolve, principalmente: transparencia, 

eqUidade de tratamento dos acionistas e 

prestac;ao de contas. 

A OCDE - Organizagao para Cooperagao e Desenvolvimento Econ6mico, 

define como Princfpio basicos de Governanga Corporativa o seguinte: 

I. Garantir a base para um sistema eficaz de governanc;a corporativa 

0 sistema de governanga corporativa deve promover mercados transparentes 

eficazes e ser coerente como Estado de Direito, alem de articular com clareza 

divisao de responsabilidades entre as diferentes autoridades supervisoras, 
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reguladoras e executoras da lei. 

II. Direitos dos acionistas e principais fun~oes da propriedade 

0 sistema de governanga corporativa deve proteger e facilitar o exercfcio dos 

direitos dos acionistas. 

Ill. Tratamento eqliitativo dos acionistas 

0 sistema de governanga corporativa deve garantir o tratamento equitativo de 

todos os acionistas, inclusive os minoriUtrios e estrangeiros. Todos os 

acionistas devem ter oportunidade de obter reparagao efetiva por violagao de 

seus direitos. 

IV. Papel de outras partes interessadas na governan~a corporativa 

0 sistema de governanga corporativa deve reconhecer os direitos de outras 

partes interessadas, previstos por lei ou por acordos mutuos, e estimular a 

cooperagao ativa entre corporag6es e partes interessadas para criar riqueza, 

empregos e sustentabilidade de empresas financeiramente s61idas. 

V. Divulga~ao e transparencia 

0 sistema de governanga corporativa deve garantir divulgagao precisa e 

oportuna de todas as quest6es relevantes relacionadas com a corporagao, 

inclusive situagao financeira, desempenho, composigao societaria e 

governanga da empresa. 

VI. Responsabilidades do conselho de administra~ao 

0 sistema de governanga corporativa deve garantir a orientagao estrategica da 

empresa, o monitoramento eficiente da administragao pelo conselho e a 

prestagao de contas pelo conselho a empresa e aos acionistas. 

3.2. GOVERNAN9A CORPORATIVA PARA GESTAO DE COOPERATIVAS 

Uma gestao competente aliada a praticas transparentes, equanimes e de 

prestagao de contas permite a geragao de valor a organizagao e aos seus 

proprietaries, no caso, os associados das cooperativas. 

As cooperativas devem, por princfpio, ser transparentes, ter gestao 

democratica, autonoma e independente e preocupada com o desenvolvimento 

das comunidades onde elas estao estabelecidas. 

Como o cooperado e o principal interessado nos resultados de uma 

cooperativa, este podera pressionar a gestao, cobrando transparencia e 

resultados, monitorando seus processos e forgando-a a adogao de novas 
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pniticas e mecanismos de governanga. 

0 Projeto Governanga Cooperativa apresentado pelo Banco Central, apresenta 

os principais pontos da estrutura que sao divididos em quatros segoes: 

- Representatividade e Participagao; 

- Diregao Estrategica; 

- Gestao Executiva; 

- Fiscalizagao 

0 t6pico Representatividade e Participagao sao diretrizes quantos aos 

procedimentos de realizagao das assembleias, as pautas e documentagoes 

das assembleias, regras de votagao, processo eleitoral, participagao dos 

cooperados e incentive as cooperativas quanto a formagao e desenvolvimento 

do cooperativismo, promovendo educagao cooperativista. 

Diregao Estrategica trata em especial da estrutura organizacional da 

cooperativa, suas fungoes, e definigoes de cada cargo. 

A Gestao Executiva estabelece o campo de atuagao e responsabilidades dos 

administradores, c6digo de conduta e etica, polfticas de risco e credito e, 

prestagoes de informagoes. 

No t6pico Fiscalizagao e Controle, como o proprio nome ja esclarece, o foco 

principal e a transpar€mcia, o controle de processes, fungoes do conselho fiscal 

e os direitos dos associados de obter informagoes e clareza nos processes da 

instituigao. 
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4. Estudo de Casos- Cooperativa de Credito Mutuo dos Empregados da 

Bunge Fertilizantes 

As cooperativas filiadas ao Sicoob Brasil, possuem os Manuais de todas as 

diretrizes baseado no projeto de governanga corporativa do Banco Central. 

A seguir veremos urn caso de pratico de uma estrutura basica necessaria, 

adequada as exigencias e orientag6es do Banco Central e que, estao sendo 

implantadas na Cooperativa da Bunge. Baseado nas legislag6es vigentes, 

resolug6es, e demais orientag6es do Banco Central, inclusive as Diretrizes de 

Governanga Cooperativa, publicada pelo Banco Central, o sistema Sicoob 

Brasil confeccionou manuais para todas as areas de uma cooperativa de 

credito, inclusive centrais. Os manuais foram implantados na cooperativa da 

Bunge e adaptado as peculiaridades da mesma. Esses instrumentos auxiliam 

as cooperativas e padronizar seus regimentos enquadrando-se as normas 

estabelecidas. As informag6es a seguir foram extrafdas, resumidamente, dos 

regimentos dos 6rgaos institucional, manuais de melhores praticas adotados 

pela cooperativa, bern como, c6digo de etica, leis e normativos que a regem. 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Urn modelo de estrutura deve atender ao exposto na legislagao e nas normas 

vigentes, especialmente no que se refere aos controles internes, devendo ser 

adaptada as necessidades e ao porte de cada cooperativa. 

A cooperativa deve manter - sempre que possfvel - nfveis gerenciais que 

garantam o mfnimo de segregagao de fungoes, evitando, assim, possfveis 

conflitos de interesse. 

Dessa forma, em casos de adaptag6es da estrutura organizacional, e 

inadmissfvel que as atividades designadas para as seguintes unidades sejam 

executadas pela mesma pessoa: Unidade de Credito, Unidade Financeira e 

Unidade de Contabilidade. 
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Modelo de organograma padrao de referencia para Singulares- SICOOB 

ASSEMBLEIA GER,A.L 

- - - - - - CONSELHO FISCAL 

CONSELHODE 
ADMINISTRAQJ!.O ' 

AUDITORIA INTERNA 
:t _____ _ 

. . ·~ -· -- - - -- ASSESSORIA JURIDICA· tii 

~ 

0 detalhamento das atividades executadas em cad a 6rgao da estrutu ra 

organizacional, bern como das atribuic;6es e competencias dos dirigentes e 

encarregados devera constar no Regimento lnterno. 

Assembleia Geral 

A Assembleia Geral da Singular e o 6rgao supremo da estrutura organizacional 

e dentro dos limites da lei, do estatuto e do regimento interno, tomara toda e 

qualquer decisao de interesse da cooperativa. 

As principais atividades da Assembleia Geral sao: 

- deliberar sobre as prestac;6es de contas realizadas pelos 6rgaos de 

administrac;ao; 

- decidir pela destinac;ao das sobras apuradas ou rateio das perdas; 

- eleger e destituir membros do Conselho de Administrac;ao e do Conselho 

Fiscal; 

- fixar o valor dos honorarios ou das gratificac;oes dos ocupantes dos cargos 

executivos e cedulas de presenc;a dos membros dos Conselhos de 

Administrac;ao e Fiscal; 
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- fixar o percentual de juros remunerat6rios do capital integralizado; 

- deliberar sobre alteragoes estatutarias propostas. 

Conselho Fiscal 

0 Conselho Fiscal da Cooperativa e o 6rgao responsavel pela fiscalizagao 

frequente e minuciosa da administragao da cooperativa, tendo como base, 

Estatuto Social e regimento interno da cooperativa. 

0 Conselho Fiscal tern como missao certificar que as atividades previstas para 

a associagao, as fungoes desempenhadas e as operagoes realizadas pelos 

responsaveis competentes, os controles operacionais, os registros e as 

demonstragoes contabeis e demais atos e fatos administrativos estao em 

conformidade com o disposto no Estatuto Social, no Regimento lnterno, na 

legislagao e nas normas aplicaveis a cooperativa. 

Sua composigao e de tres membros efetivos e tres suplentes, eleitos 

anualmente em Assembleia Geral. 

Os membros eleitos do Conselho Fiscal sao nomeados nos cargos, mediante 

termos de posse lavrados em livro proprio, depois de aprovada a eleigao pelo 

Banco Central do Brasil. 

Alem de ter que ser cooperados, e ter sua eleigao aprovada em assembleia, o 

membra do conselho fiscal precisa ter os seguintes requisitos: 

- atender aos requisitos previstos em lei; 

- nao ter parentesco ate 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral, com 

integrantes do Conselho de Administragao, bern como os parentes entre si ate 

esse grau; 

- nao ser empregado da cooperativa; 

- nao ser empregado de membros dos Conselhos de Administragao ou Fiscal; 

- nao ser conjuge ou companheiro(a) de membros do Conselho de 

Administragao ou Fiscal; 

- nao exercer, simultaneamente, cargo de administrador em empresa que, pela 

caracterfstica das atividades, seja tida como concorrente do cooperativismo; 

- nao deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de qualquer outra 

instituigao financeira nao cooperativa; 

- nao exercer, simultaneamente, fungao ou cargo, especialmente mandata 

eletivo, em agremiagao polftico-partidaria; 

- nao estar impedido por lei, nem ter sido condenado a pena que vede, ainda 



24 

que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou, ainda, condenados por 

crime falimentar, de sonegagao fiscal, de prevaricagao, de corrupgao, ativa ou 

passiva, de concussao, de peculato, contra a economia popular, a fe publica, a 

propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional; 

- possuir reputagao ilibada; 

- nao estar declarado inabilitado para cargos de administragao de instituig6es 

financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil ou em outras instituig6es sujeitas a autorizagao, ao controle e a 

fiscalizagao de 6rgaos e de entidades da administragao publica direta e 

indireta, incluldas as entidades de previdencia privada, as sociedades de 

capitalizagao e as companhias abertas; 

- nao responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou 

administrador, por pendencias relativas ao protesto de Htulos, cobrangas 

judiciais, emissao de cheques sem fundo, inadimplemento de obrigag6es e 

outras ocorrencias ou circunstancias analogas; 

- nao estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado da administragao 

ou ter controlado firma ou sociedade concordataria ou insolvente; 

- possuir o perfil tecnico-profissional exigido para o posto, especialmente os 

requeridos para cumprimento dos objetivos estatutarios da cooperativa. 

- atender aos demais requisites decorrentes de lei ou de normas oficiais. 

Alem de outras atribuig6es decorrentes de lei, do Estatuto Social e as de 

carater complementar previstos em normativos internes, compete ao Conselho 

Fiscal: 

- examinar a situagao dos neg6cios sociais, das receitas e das despesas, dos 

pagamentos e dos recebimentos, das operag6es em geral e de outras quest6es 

economicas, verificando a adequada e regular escrituragao; 

- verificar, mediante exame de livros, de atas e de outros registros, se as 

decis6es adotadas estao sendo corretamente implementadas; 

- observar se o Conselho de Administragao se reune regularmente e se existem 

cargos vagos na composigao daquele colegiado, que necessitem 

preenchimento; 

- inteirar-se do cumprimento das obrigag6es da cooperativa em relagao as 

autoridades monetarias, fiscais, trabalhistas ou administrativas e aos 

associados e verificar se existem pendencias; 

- verificar os controles de valores e documentos sob custodia da cooperativa; 
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- avaliar a execu<fao da polftica de emprestimos e a regularidade do 

recebimento de creditos; 

- averiguar a aten<fao dispensada as reclama<f6es dos (as) associados (as); 

- analisar balancetes mensais e balan<fos gerais, demonstratives de sobras e 

perdas, assim como o relat6rio de gestae e outros, emitindo parecer sobre 

esses documentos para aprecia<fao da Assembleia Geral; 

- inteirar-se dos relat6rios de auditoria e verificar se as observa<f6es neles 

contidas estao sendo devidamente consideradas pelos 6rgaos de 

administra<fao e pelos gerentes; 

- exigir, do Conselho de Administra<fao ou de quaisquer de seus membros, 

relat6rios especfficos, declara<f6es por escrito ou presta<fao de 

esclarecimentos, quando necessaria; 

- apresentar ao Conselho de Administra<fao, com periodicidade mfnima 

trimestral, relat6rio contendo conclus6es e recomenda<f6es decorrentes da 

atividade fiscalizadora; 

- apresentar relat6rio sobre as atividades da cooperativa, pronunciar-se sobre a 

regularidade dos atos praticados pelo Conselho de Administra<fao e informar 

sobre eventuais pendencias a Assembleia Geral Ordinaria; 

- instaurar inqueritos e comiss6es de averigua<fao mediante previa anuencia da 

Assembleia Geral; 

- convocar Assembleia Geral Extraordinaria nas circunstancias previstas no 

estatuto; 

- verificar se os membros do Conselho de Administra<fao tern comparecido as 

reuni6es, bern como se aquele colegiado vern tomando as devidas 

providencias para cumprimento das decis6es da Assembleia Geral; 

Os conselheiros fiscais estao sujeitos a responsabilidade civil subjetiva, de 

acordo com a legisla<fao vigente, em razao do nao desempenho das fun<f6es, 

atribufdas aqueles membros, de fiscaliza<fao assfdua e minuciosamente da 

sociedade, seja por a<fao ou omissao, que causem prejufzo a sociedade ou a 

terceiros. 

A obriga<fao ou o dever de indenizar decorre de ato, doloso ou culposo do 

conselheiro, desde que a a<fao (culposa ou dolosa), ou a omissao, causem 

dano a outrem, seja as cooperativas ou a terceiros, inclusive associados. 
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Conforme o artigo 927 do C6digo Civil: 

"Art. 927- Aquele que, por ato illcito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repara-lo." 

Os membros do Conselho Fiscal das cooperativas de credito estao, ainda, 

sujeitos a responsabilidade civil especial ou objetiva. 

Basta ser membra do Conselho Fiscal para que a lei atribua a 

responsabilidade. Referida responsabilidade tern seu fundamento no Artigo 39, 

da Lei 6.024/1976, que trata da "lntervengao e Liquidagao nas lnstituig6es 

Financeiras". 

Ainda, Conforme a Lei 6.024/76, que, por proposta do Banco Central, aprovada 

pelo Conselho Monetario Nacional, 

os bens dos conselheiros fiscais poderao ser 

decretados indisponlveis e, neste caso, os 

conselheiros nao poderao se ausentar do foro 

da liquida~ao, sem a expressa autoriza~ao do 

Banco Central do Brasil. 

Os Conselheiros Fiscais estao sujeitos, tambem, a responsabilidade 

administrativa, a qual decorre do poder regulat6rio e fiscalizat6rio do Conselho 

Monetario Nacional e do Banco Central do Brasil. Os conselheiros somente 

serao responsabilizados administrativamente, caso tenham participagao, 

omissiva ou comissiva, no illcito administrative. Ao final do processo 

administrative, com direito a ampla defesa, os conselheiros fiscais, poderao 

sofrer as seguintes sang6es: 

- advertencia; 

- multa pecuniaria variavel; 

- suspensao do exercfcio do cargo. 

0 Conselho Fiscal e subordinado a Assembleia Geral e tern como principais 

atividades: 
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- fiscalizar as atividades e as opera<;6es realizadas, autorizadas ou delegadas 

pelos dirigentes da cooperativa; 

- examinar, a qualquer epoca, os registros contabeis, os livros e controles 

obrigat6rios ou auxiliares e toda a documenta<;ao comprobat6ria; 

- emitir parecer sobre a presta<;ao de contas dos 6rgaos de administra<;ao; 

- propor a ado<;ao de providencias pelo Conselho de Administra<;ao, se 

identificadas ocorrencias ou indfcios de irregulares de gestao. 

Conselho de Administrac;ao 

0 Conselho de Administra<;ao da Cooperativa e 6rgao responsavel pela 

administra<;ao da cooperativa, tendo como base o Estatuto Social e regimento. 

0 Conselho de Administra<;ao tern como missao estabelecer as diretrizes 

estrategicas da cooperativa, avaliar o desempenho da Diretoria-Executiva e 

deliberar sobre materias normativas, or<;amentarias e de gestao economico

financeira, para garantir a adequada e eficaz consecu<;ao dos objetivos 

estatutarios da cooperativa 

0 Conselho de Administra<;ao e composto por 05 (cinco) membros, eleitos em 

Assembleia Geral. 

As condi<;ao para a posse, como conselheiro, e que o membra seja associado 

da cooperativa, e deve atender as condi<;6es basicas para elei<;ao e o exerdcio 

do cargo conforme o estatuto social. 

Para a elei<;ao e o exerdcio do cargo de conselheiro de administra<;ao o 

conselheiro deve: 

- atender aos requisites previstos em lei; 

- ser associado da cooperativa; 

- nao ter parentesco ate 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral, com 

integrantes dos Conselhos de Administra<;ao e Fiscal; 

- exercer, simultaneamente, cargo de administrador em empresa que, por suas 

atividades, seja tida como concorrente do cooperativismo ou de entidades de 

cujo capital os (as) participem; 

- nao ser empregado de cooperativa; 

- nao ser conjuge de membros do Conselho de Administra<;ao ou Fiscal; 

- possuir reputa<;ao ilibada; 

- atender aos demais requisites decorrentes da lei, do Estatuto e de demais 

normas oficiais; 
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- preencher, nos casos de conselheiros que venham a ocupar fungoes 

executivas na entidade, o perfil tecnico-profissional exigido para os postos, 

especialmente os requeridos para cumprimento dos objetivos estatutarios da 

Ap6s eleigao dos membros do Conselho de Administragao, de acordo com 

regulamento eleitoral proprio, o colegiado se reune para eleger, entre si, 3 

membros para comporem a Diretoria-Executiva da Cooperativa. 

A Diretoria-Executiva da cooperativa e composta pelo diretor-presidente, pelo 

diretor administrative e pelo diretor operacional. 

Os diretores mencionados exercem as fungoes de gestores da cooperativa e 

de executores das deliberagoes do Conselho de Administragao, conforme 

estabelecido no Estatuto Social. 

0 diretor-presidente eo diretor administrative, alem das fungoes de gestores da 

cooperativa e executores das deliberagoes do Conselho de Administragao, 

exercerao as fungoes de presidente e de vice-presidente. 

Os mandatos dos membros do Conselho de Administragao e de 4 (quatro) 

anos, podendo haver recondugao, preenchidos os requisites estabelecidos no 

Estatuto Social e nos normativos que disporem sobre o processo eleitoral. 

Podem ser reeleitos 2/3 (dois tergos) dos membros do conselho. 

Alem de outras atribuigoes decorrentes de lei, do Estatuto Social e as de 

carcHer complementar previstos em normativos internos, compete ao Conselho 

de Administragao, atendidas as decisoes da Assembleia Geral: 

-dar cumprimento as finalidades da sociedade, previstas no Estatuto Social; 

- resolver todos os atos de gestao, inclusive contrair obrigagoes, transigir, 

ceder, empenhar ou renunciar direitos, adquirir, onerar ou alienar bens m6veis 

e im6veis que nao sejam do ativo permanente e constituir mandataries; 

- estabelecer normas de controle para as atividades desenvolvidas, verificando, 

no mfnimo mensalmente, o estado economico-financeiro e o desenvolvimento 

das agoes da sociedade; 

- adquirir, alienar ou onerar bens im6veis do ativo permanente da Cooperativa, 

com autorizagao expressa da Assembleia Geral, dispensada essa autorizagao 

quando nao se tratar de bens do ativo permanente; 

- examinar as denuncias de irregularidades praticadas no ambito da sociedade, 

especialmente as que lhes forem encaminhadas pelo Conselho Fiscal, e 

determinar medidas visando as devidas apuragoes e as providencias cabfveis; 
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- apresentar a Assembleia Geral proposta quanto a forma de rateio, entre OS 

(as) associados(as), das despesas administrativas e operacionais da 

sociedade; 

- propor a Assembleia Geral valores de honorarios e de cedulas de presenc;a 

dos conselheiros de administrac;ao e fiscal; 

- autorizar integrantes do colegiado, especialmente o presidente e o vice

presidente, a participarem de eventos de interesse do cooperativismo que se 

realizem fora do Brasil; 

- eleger e destituir os membros integrantes da Diretoria-Executiva; 

- propor revisao do valor estipulado para subscric;ao e integralizac;ao de cotas 

de capital; 

- estatuir regras para os casos omissos, respeitada a competencia da 

Assembleia Geral; 

- cabe ao Conselho de Administrac;ao a aprovac;ao final de novas associac;6es 

a cooperativa, depois de cumpridas as demais exigencias estatutarias; 

- a eliminac;ao de associado do quadro social da cooperativa, que sera aplicada 

em caso de infrac;ao a lei, ao Estatuto Social, aos normativos internos ou a 

resoluc;ao do Conselho de Administrac;ao, sera procedida por decisao deste 

6rgao colegiado, facultada a aplicac;ao de advertencia previa; 

- nos casos de demissao, de eliminac;ao ou de exclusao de associado, a 

restituic;ao de quotas-parte de capital podera ser feita em parcelas mensais 

iguais e sucessivas, a jufzo do Conselho de Administrac;ao; 

- aprovar, com quorum mfnimo de 2/3 (dois terc;os) o custeio de despesas para 

participac;ao em eventos ou viagens de visitac;ao internacional de membros do 

Conselho de Administrac;ao. 

Compete a Assembleia Geral deliberar sobre: 

- a prestac;ao de contas apresentadas pelo Conselho de Administrac;ao da 

cooperativa; 

- a fixac;ao do valor dos honorarios, gratificac;6es e cedulas de presenc;a dos 

membros do Conselho de Administrac;ao; 

- a destituic;ao dos membros integrantes do Conselho de Administrac;ao. 

Os membros do Conselho de Administrac;ao das cooperativas de credito estao 

sujeitos a responsabilidade civil especial, de acordo com a legislac;ao vigente, 



30 

sem prejufzo de outras responsabilidades que a lei possa lhes atribuir. 

Basta ser membra do Conselho de Administra<;ao para que a lei n°. 

6.024/1976, que trata da "lnterven<;ao e Liquida<;ao nas lnstitui<;6es 

Financeiras", atribua ao conselheiro a responsabilidade. 

Entre outras, a responsabilidade objetiva tern as seguintes caracterfsticas: 

- a responsabilidade dos conselheiros inicia-se a partir da investidura do cargo 

(posse), mediante homologa<;ao do eleito pelo Banco Central do Brasil; 

- os administradores respondem solidariamente pelas obriga<;6es assumidas 

pela sociedade durante a gestao da qual participem, ate que sejam cumpridas 

integramente; 

- os administradores sao solidariamente responsaveis pelas opera<;6es 

praticadas pela cooperativa, respondendo, inclusive, com bens particulares, par 

quaisquer atos irregulares cometidos no exercfcio das atividades; 

- em caso de interven<;ao extrajudicial na cooperativa, o ato de decreta<;ao da 

interven<;ao torna bens particulares dos conselheiros indisponfveis; a 

indisponibilidade dos bens atinge os administradores que tenham estado no 

exercfcio das fun<;6es nos doze meses anteriores ao ato que motivou a 

interven<;ao ou a liquida<;ao extrajudicial. 

- em caso de interven<;ao extrajudicial na cooperativa, os conselheiros ficarao 

limitados no direito de ir e vir, nao podendo se ausentar do seu domicflio, sem 

autoriza<;ao do Banco Central. 

Os membros do Conselho de Administra<;ao das cooperativas de credito estao, 

ainda, sujeitos a responsabilidade penal, de acordo com legisla<;ao vigente 

especial, para os administradores de cooperativas de credito, que disp6e sabre 

os crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional, como a "Lei do 

Colarinho Branco" (n°.7.492/1986). 

Caso os membros do Conselho de Administra<;ao incorram em quebra do 

sigilo, estarao sujeitos a Lei Complementar 105/2001, em especial ao artigo 10: 

Artigo 10- A quebra de sigilo, fora das hip6teses 

autorizadas nesta Lei Complementar, constitui 

crime e sujeita os responsaveis a pena de 

reclusao, de um a quatro anos, e multa, 
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aplicando-se, no que couber, o C6digo Penal, 

sem prejuizo de outras sangoes cabiveis. 

Panigrafo unico - lncorre nas mesmas penas 

quem omitir, retardar injustificadamente ou 

prestar falsamente as informagoes requeridas 

nos termos desta Lei Complementar. 

Os conselheiros de administragao estao sujeitos, tambem, a responsabilidade 

administrativa, a qual decorre do poder regulat6rio e fiscalizat6rio do Conselho 

Monetario Nacional e do Banco Central do Brasil. Caso os conselheiros de 

administragao descumpram normas do Conselho Monetario Nacional e do 

Banco Central do Brasil, de observagao obrigat6ria, estarao sujeitos a processo 

administrative. 

Esta responsabilidade e apurada pelo Banco Central por meio de processo 

administrative, o qual podera ter infcio tanto por meio de auditorias executadas 

pelas Centrais nas Singulares associadas, como por meio de auditorias do 

proprio Banco Central. 

Quanta ao processo eleitoral, este deve cumprido pelas chapas candidatas nas 

eleig6es para conselheiro de administragao da Cooperativa conforme 

regulamento eleitoral. 

Os conselheiros devem observar os comportamentos eticos e, de conduta 

profissional e pessoal, conforme C6digo de etica e conduta profissional. 

0 Conselho de Administragao e subordinado a Assembleia Geral e tern como 

principais atividades: 

- acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Diretoria-Executiva; 

- acompanhar a evolugao economico-financeira da cooperativa; 

- participar e deliberar sobre o planejamento estrategico e acompanhar o 

desenvolvimento das ag6es pertinentes; 

- deliberar sobre o orgamento anual e acompanhar a evolugao das receitas e a 

execugao das despesas; 

- deliberar sobre a polftica de admissao e de exclusao de associados; 

- adotar providencias cabfveis no que se refere aos relat6rios gerados pelo 

Controle Interne e pela Auditoria lnterna; 

- eleger, dentre seus membros, os integrantes da Diretoria-Executiva; 
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- deliberar sobre as pollticas e as normas propostas pela Diretoria-Executiva; 

-proper a polftica de pagamento de juros de capital a Assembleia Geral; 

- deliberar sobre a criagao de cargos, de fungoes e de componentes 

organizacionais; 

- apresentar propostas de alterag6es estatutarias a Assembleia Geral. 

Auditoria lnterna 

A Auditoria lnterna e subordinada ao Conselho de Administragao e possui 

principalmente as seguintes atividades: 

- auditar as atividades executadas e as operag6es realizadas em todos os 

nfveis da administragao da cooperativa; 

- atentar para que os programas de auditoria sejam completes, abrangendo, 

inclusive, a avaliagao dos procedimentos de controles adotados para a 

seguranga do patrimonio e o exame do cumprimento da legislagao e das 

normas aplicaveis a cooperativa; 

- avaliar a implantagao e a obedi€mcia sistematica aos procedimentos definidos 

pelo Controle Interne; 

- emitir relat6rios conclusivos direcionados ao 6rgao de administragao da 

cooperativa sobre os trabalhos realizados, contendo as recomendag6es de 

ajustes e melhorias necessaries; 

- efetuar acompanhamento das correg6es derivadas das recomendag6es 

propostas em relat6rio; 

- acompanhar os trabalhos e atender as solicitag6es dos auditores externos, 

dos supervisores do Banco Central do Brasil e dos membros do Conselho 

Fiscal. 

Diretoria-Executiva 

A Diretoria-Executiva e subordinada ao Conselho de Administragao e tern como 

principais atividades: 

- executar as polfticas deliberadas pelo Conselho de Administragao; 

- participar do desenvolvimento do planejamento estrategico e executar as 

ag6es nele previstas; 

- elaborar e controlar a execugao do orgamento anual; 

- supervisionar as atividades desenvolvidas e as operag6es realizadas; 

- supervisionar a evolugao economico-financeira da entidade; 
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- delegar compet€mcias, quando necessaria; 

- aprovar as taxas a serem praticadas para as opera<16es de capta<1ao e de 

aplica<1ao de recursos; 

- contratar, orientar e avaliar a atua<1ao dos subordinados; 

- realizar os ajustes necessarios ao cumprimento das recomenda<16es 

constantes dos relat6rios de auditoria; 

- propor ao Conselho de Administra<1ao altera<16es no estatuto e em outros 

normativos internos. 

Assessoria juridica 

A Assessoria Jurfdica e subordinada a Diretoria-Executiva e tern como 

principais atividades: 

- emitir pareceres jurfdicos sobre assuntos de natureza administrativa e 

financeira; 

- elaborar contratos necessarios a administra<1ao da cooperativa; 

- representar a cooperativa, quando houver necessidade, em contatos com 

6rgaos publicos; 

- defender os interesses da cooperativa em 6rgaos publicos e tribunais, 

relativamente a processos administrativos, trabalhistas, fiscais, financeiros, 

creditfcios e outros. 

Area Operacional 

A Area Operacional e subordinada a Diretoria-Executiva e tern como principais 

atividades: 

- responder pela estrategia comercial da cooperativa; 

- coordenar a polftica de concessao de credito; 

- assinar cheques e outros documentos de interesse da cooperativa. 

Unidade de Credito 

A Unidade de Credito e subordinada a Area Operacional e tern como principais 

atividades: 

- efetuar analise economico-financeira das associadas, para defini<1ao de 

limites; 

- submeter os limites propostos a aprova<1ao superior; 

- aprovar opera<16es de credito cujos valores estejam dentro dos limites de 
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alc;ada da unidade, estipulados nas polfticas de credito; 

- submeter, a alc;ada competente, as operac;6es de credito nE'to enquadradas no 

limite; 

- zelar pela correta formalizac;ao das operac;6es de credito, segundo descrito 

nas polfticas de credito. 

Unidade Comercial 

A Unidade Comercial e subordinada a Area Operacional e possui, 

principalmente, as seguintes atividades: 

- coordenar e executar a polftica comercial da cooperativa; 

- prospectar novas oportunidades, elaborando estudos mercadol6gicos; 

- responder pelo incremento das carteiras de captac;ao e de aplicac;ao de 

recursos, e de prestac;ao de servic;os; 

- coordenar o atendimento ao publico. 

Area Administrativa e Financeira 

A Area Administrativa e Financeira e subordinada a Diretoria-Executiva e tern 

como principais atividades: 

- controlar a movimentac;ao financeira dos recursos; 

- elaborar relat6rios legais e gerenciais; 

- monitorar a carteira de credito; 

- recuperar creditos; 

- controlar a gestao das informac;6es a serem prestadas a Central; 

- executar a polftica de recursos humanos; 

- responder pela tecnologia da informac;ao; 

- executar as atividades de servic;os gerais; 

- assinar cheques e documentos de interesse da cooperativa. 

Unidade Financeira 

A Unidade Financeira e subordinada a Area Administrativa e Financeira e tern 

como principais atividades: 

- controlar, diariamente, a captac;ao de recursos dos associados; 

- controlar diariamente as aplicac;6es na centralizac;ao financeira; 

- controlar os repasses oriundos das agencias governamentais e outras 

instituic;6es; 
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- liberar os creditos concedidos referentes aos contratos de emprestimos e 

financiamento aos associados; 

- controlar as arrecadag6es e os repasses dos recursos oriundos dos 

convenios de prestagao de servigos as concessionarias de servigos publicos e 

outras empresas; 

- administrar o fluxo de caixa; 

- controlar a conta-corrente; 

- controlar o movimento diario da compensagao; 

- monitorar as carteiras de credito; 

-responder pela recuperagao de credito; 

- controlar os valores cobrados pela Central por servigos prestados (se 

aplicavel). 

Unidade de Contabilidade 

A Unidade de Contabilidade e subordinada a Area Administrativa e Financeira 

e tem como principais atividades: 

- elaborar as demonstrag6es contabeis; 

- preparar relat6rios legais; 

- conciliar saldo contabeis com saldos de controles operacionais; 

- coordenar, controlar, consolidar e promover emissao de balancetes mensais; 

- providenciar o recolhimento de tributes e contribuig6es; 

- elaborar e cumprir o planejamento tributario. 

Unidade de Controles 

A Unidade de Controles e subordinada a Area Administrativa e Financeira e 

tem como principais atividades: 

- participar do planejamento estrategico; 

- elaborar, coordenar e controlar a execugao orgamentaria; 

- elaborar e controlar o desempenho do resultado gerencial; 

- responder pela gestao de custos; 

- preparar e acompanhar a projegao e a simulagao de resultado; 

- controlar os limites legais e operacionais; 

- subsidiar a Central com informag6es gerenciais solicitadas. 
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Unidade de Recursos Humanos 

A Unidade de Recursos Humanos e subordinada a Area Administrativa e 

Financeira e tern como principais atividades: 

- coordenar e executar o processo de recrutamento e selegao de pessoal; 

- executar e controlar o processamento da folha de pagamentos; 

- executar e controlar os processos de administragao de pessoal; 

- coordenar a polftica de beneffcios. 

Unidade de Tecnologia 

A Unidade de Tecnologia e subordinada a Area Administrativa e Financeira e 

possui, principalmente, as seguintes atividades: 

- elaborar e ministrar OS programas de treinamento da area; 

-manter polftica de seguranga da informagao definida para o Sicoob; 

- atualizar as vers6es dos sistemas enviados pela Central e pelo Bancoob; 

- dar suporte em software e em hardware, quando solicitado; 

- acompanhar a polftica de informatica do sistema; 

- estudar, planejar e dimensionar os recursos de hardware e software. 

Unidade de Servic;os Gerais 

A Unidade de Servigos gerais e subordinada a Area Administrativa e Financeira 

e tern como principais atividades: 

- organizar os eventos promovidos pela cooperativa; 

- realizar compras e contratagao de servigos, quando estas atividades nao 

forem realizadas pela Central; 

- cuidar da manutengao e da conservagao patrimonial; 

- executar a polftica de seguranga patrimonial; 

- executar as atividades de infra-estrutura. 

C6digo de etica 

0 c6digo de etica e de conduta profissional estabelece padr6es de 

comportamento e de valores que devem ser seguidos, os quais estao pautados 

nas normas legais, eticas, marais e nos bons costumes. 

Regulamento Eleitoral 

0 processo eleitoral devera obedecer aos procedimentos apresentados 
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- iguais oportunidades de propaganda para todos os candidates; 

- nao utilizac;ao dos cargos de direc;ao e de fiscalizac;ao da sociedade como 

instrumento eleitoral, bern como de demais entidades ligadas, diretamente ou 

indiretamente, ao cooperativismo, como instrumento eleitoral; 

- respeito ao princfpio da igualdade e da liberdade cooperativista. 

Requisitos para candidaturas dos conselheiros. 

Para se candidatar ao cargo de conselheiro de administrac;ao da Cooperativa, o 

interessado devera atender aos requisites apresentados em seguida. 

Atender as condic;6es basicas para ser eleito e para poder exercer cargo de 

conselheiro de administrac;ao e fiscal, conforme segue: 

- ser associado da cooperativa singular; 

- nao ter parentesco ate 2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral, com 

integrantes dos conselhos de administrac;ao e fiscal; 

- nao exercer, simultaneamente, cargo de administrador em empresa que, por 

suas atividades, seja tida como concorrente do cooperativismo ou de entidades 

de cujo capital os associados participem 

- nao ser empregado da cooperativa; 

- nao ser conjuge de membros do Conselho de Administrac;ao ou Fiscal; 

- possuir reputac;ao ilibada; 

- atender aos demais requisites decorrentes de lei, do estatuto e de demais 

normas oficiais; 

- preencher, nos casos de conselheiros que venham a ocupar fungoes 

executivas na entidade, o periil tecnico-profissional exigido para os postos, 

especialmente os requeridos para cumprimento dos objetivos estatutarios da 

cooperativa Singular, Centrale da Confederac;ao. 

- Nao possuir restric;6es cadastrais, principalmente quanto a: 

- emitir de cheques sem fundos costumeiramente; 

- responsabilidade por credito classiticado em prejufzo; 

- nao se ter valido de sucessivas recomposic;oes de dfvidas. 

- Ter disponibilidade de tempo para o cumprimento das incumbencias 

estatutarias e regimentais. 

- Ter participado de treinamento ou de programa de preparac;ao de dirigentes, 

ou apresentar experiencia comprovada. 
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lnelegibilidade para o cargo de conselheiro. 

Sao inelegfveis, alem das pessoas impedidas por lei: 

- os condenados a pena criminal que vede, ainda que, temporariamente, o 

acesso a cargos publicos; 

- os condenados por crime de ordem falimentar, de prevaricagao, de corrupgao 

- ativa ou passiva -; de concussao, de peculate ou contra a economia popular, 

a fe publica ou a propriedade; 

- os dirigentes de cooperativas de credito que nao tiveram as prestag6es de 

contas aprovadas pela Assembleia Geral; 

- o candidate que, ate o dia 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao 

da eleigao, pertenga ao quadro funcional da Singular, Central ou Confederagao; 

- o candidate que estiver ocupando cargo publico de representagao popular. 

Capacitagoes mfnimas exigidas para o candidate 

0 eleitor podera concorrer ao mandate de membro do Conselho de 

Administragao e/ou Conselho Fiscal da Singular, Central ou Confederagao, 

desde que atendam a, pelo menos, dois dos seguintes criterios de capacitagao 

tecnica: 

- formagao academica de nfvel superior; 

- formagao tecnica de nfvel medio; 

- formagao tecnica de acordo com curses que, porventura, sejam ministrados 

por alguma entidade pertencente ao Sicoob; 

- experiencia comprovada na gestae de cooperativas de credito; 

- experiencia comprovada em gestae ou trabalhos em instituig6es financeiras. 

4.2 CONTROLES INTERNOS 

Entende-se por Controle Interne o conjunto de instrumentos/procedimentos 

necessaries que garanta, com razoavel certeza: 

- o alcance dos objetivos da cooperativa; 

- a eficiencia e a efetividade operacional da cooperativa; 

- a confianga dos registros contabeis e financeiros da cooperativa; e 

-a conformidade com as leis e normativos aplicaveis a sua area de atuagao. 
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Objetivo 

0 Controle lnterno tern como objetivo assegurar, assessorar, alertar e servir 

como instrumento consultive as areas da cooperativa para que estejam 

trabalhando com seguranc;a e sem exposic;ao a riscos desnecessarios. 

Origem 

0 Banco Central do Brasil, por meio de instrumento normative, instituiu 

mecanismos especfficos visando a implantac;ao de urn Sistema de Controle 

lnterno nas instituic;oes financeiras, inclusive nas cooperativas singulares e 

centrais de credito. 

0 objetivo principal dessa medida e exigir, das cooperativas, funcionamento 

correto e saudavel da instituic;ao, bern como o cumprimento rigoroso das 

normas legais e regulamentares que regem seu funcionamento. 

0 termo 'Sistema de Controle lnterno' significa que todas as polfticas e 

procedimentos que devem ser adotados pela cooperativa para auxilia-la no 

alcance do objetivo da administrac;ao de assegurar a conduc;ao ordenada e 

eficiente de seu neg6cio, nas seguintes categorias: 

- eficiencia e efetividade operacional: objetivos de desempenho ou estrategia. 

Esta categoria esta relacionada com os objetivos basicos da entidade, inclusive 

com os objetivos e metas de desempenho e rentabilidade, bern como da 

seguranc;a e qualidade dos ativos; 

- confianc;a nos registros contabeis/financeiros: objetivos de informac;ao. Todas 

as transac;oes devem ser registradas, todos os registros devem refletir 

transac;oes reais, consignadas pelos valores e enquadramentos corretos; 

- conformidade: objetivos de conformidade. Com leis e normativos aplicaveis a 

entidade e sua area de atuac;ao. 

Os procedimentos que devem ser adotados para existencia de adequado 

Sistema de Controle lnterno, estao fundamentados em cinco elementos: 

- ambiente de controle: envolve competencia tecnica e compromisso etico; e 

fator intangfvel, essencial a efetividade do Controle lnterno; 

- avaliac;ao e gerenciamento dos riscos: e a identificac;ao e a analise dos riscos 

associados ao nao cumprimento das metas e objetivos operacionais, de 

informac;ao e de conformidade. Este conjunto forma a base para definir como 
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estes riscos serao gerenciados; 

- atividade de controle: sao aquelas atividades que, quando executadas a 

tempo e de maneira adequada, permitem a reduc;ao ou a administrac;ao dos 

riscos; 

- informac;ao e comunicac;ao: e essencial para o born funcionamento dos 

controles. lnformac;6es sobre pianos, ambiente de controle, riscos, atividades 

de controle e desempenho devem ser transmitidas a toda entidade; 

- monitoramento: e verificar se o Controle Interne e adequado e efetivo. 

Controles adequados sao aqueles em que os cinco elementos do controle 

(ambiente, avaliac;ao de riscos, atividade de controle, informac;ao & 

comunicac;ao e monitoramento) estao presentes e funcionando conforme 

planejado. 

Normas gerais e especlficas 

Para implementac;ao de Sistema de Controle Interne, de acordo com as 

exigencias do Banco Central: 

- a cooperativa deve definir objetivos de controle especfficos para cada 

atividade da organizac;ao, os quais devem ser apropriados, abrangentes, 

razoaveis e integrados aos objetivos globais da organizac;ao; 

- os administradores e os funcionarios devem demonstrar, constantemente, 

apoio as normas e, devem ser fntegros e suficientemente competentes para 

cumpri-las; 

- 0 Sistema de Controle Interne deve fornecer garantia razoavel de que OS 

objetivos de controle da cooperativa serao cumpridos; 

- os administradores devem monitorar, continuamente, as operac;6es da 

cooperativa e tomar medidas corretivas imediatas sempre que necessaria; 

- todas as transac;oes, bern como o proprio Sistema de Controle Interne, devem 

ser plenamente documentados; 

- todas as transac;oes e atividades devem ser registradas imediata e 

corretamente e, devidamente autorizadas; 

- as principais responsabilidades nos diferentes estagios das transac;oes devem 

ser atribufdas a pessoas diferentes; 

- deve haver supervisao competente para garantir que os objetivos de controle 

sejam atingidos; e 

- o acesso a recursos e a registros deve ser restrito aos funcionarios 
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autorizados, os quais se responsabilizam por sua custodia ou uso. 

Exigencias 

As exigencias para urn ambiente de controle apropriado sao: 

- compromisso dos diretores, administrac;;:ao e empregados com a competencia 

e a integridade (ex.: lideranc;;:a por meio de exemplo, criterio de trabalho); 

- comunicac;;:ao de valores eticos e consciencia de controle para os gerentes e 

empregados; 

- estrutura organizacional adequada de forma que ac;;:6es sejam planejadas, 

executadas, controladas e monitoradas para alcanc;;:ar os objetivos estatutarios 

da cooperativa; 

- delegac;;:ao apropriada de autoridade com responsabilidade que leva em 

considerac;;:ao nfveis aceitaveis de risco, bern como observar as alc;;:adas 

competentes definidas em manuais operacionais; 

- aderencia dos relat6rios financeiros, com as praticas de contabilidade 

geralmente aceitas. 

No quadro seguinte, constam, resumidamente, as principais exigencias do 

Banco Central, com as indicac;;:6es dos Manuais Organizacionais do Sicoob -

MOS que detalham a forma como cada exigencia deve ser cumprida pela 

Cooperativa: 

Exigellcias. 
·.. . 

Referehcia .... 
1.Definic;;:ao de Manual de Regulac;;:ao lnstitucional- MRI: o Modelo 

responsabilidades dentro de Regimento lnterno, apresentado no referido 

da instituic;;:ao. manual apresenta as responsabilidades de cada 

membro da instituic;;:ao. 

Manuais especfficos de cada area da cooperativa: 

detalham as responsabilidades de cada membro na 

execuc;;:ao de procedimentos relacionados a 

atividades especfficas. 

2.Segregac;;:ao de Manual de Regulac;;:ao lnstitucional- MRI: o modelo 

atividades, evitando o de estrutura organizacional definido para a 

conflito de interesses, cooperativa, evita conflito de interesses, por meio da 

bern como os meios segregac;;:ao de func;;:6es; 
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Exigemcias "······.". Referencia •" ·.···· ... · . . .. .·.• .··.. <. . 

utilizados para minimizar Manuais especfficos de cada area da cooperativa 

e monitorar, adequada- detalham os procedimentos que devem ser adotados 

mente, areas identifica- pelas areas com potencial risco de interesse, de 

das como de potencial forma a minimizar esse risco. 

conflito da especie. 

3.Meios de identificac;ao Manual de Controle lnterno- MCI: responsabilidade 

e de avaliac;ao de fatores do Agente de Controle lnterno- ACI. 

internos e externos que 

possam afetar OS 

objetivos da associac;ao. 

4.Existencia de canais de Manual de lnstrumentalizac;ao Normativa - MIN: 

comunicac;ao que asse- apresenta metodologia de comunicac;ao e de 

gurem o acesso a utilizac;ao de instrumentos normativos que 

informac;6es considera- maximizam a efetividade da comunicac;ao na 

das necessarias a reali- cooperativa. 

zac;ao de tarefas. 

5.Contfnua avaliac;ao dos Manual de Controle lnterno - MCI: normatiza o 

diversos riscos associa- Sistema de Verificac;ao de Conformidade - SVC, 

dos as respectivas ativi- responsavel, entre outras funcionalidades, pela 

dades. continua avaliac;ao dos diversos riscos associados 

as respectivas atividades. 

Manual da Area de Auditoria - MAA: padroniza os 

procedimentos que devem ser realizados pelas 

auditorias na cooperativa de forma que os riscos de 

cada atividade sejam avaliados 

6.Acompanhamento Manual de Controle lnterno- MCI: responsabilidade 

sistematico do alcance do Agente de Controle lnterno - ACI. 

dos objetivos, dos limites 

estabelecidos e do 

cumprimento 

legislac;ao vigente. 

da 

7.Existencia de testes Manual de Tecnologia da lnformac;ao - MTI: 

peri6dicos de seguranc;a apresenta os procedimentos que devem ser 

para o sistema de adotados na seguranc;a ffsica e 16gica da 
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Referenci~ ··. 
. . ... · .... · ...... ·. /.. .. . . .. .· 

Exigencias . 
··. 

informa9ao. cooperativa. 

Manual da Area Administrativa - MAD: apresenta 

regras de comportamento que preservem a 

integridade das informa96es da cooperativa. 

Manual de Controle Interne - MCI: normatiza o 

Sistema de Verifica9ao de Conformidade- SVC. 

8.Mecanismos de verifi- Manual de Controle Interne - MCI: normatiza o 

ca9ao sistematica da Sistema de Verifica9ao de Conformidade- SVC. 

ado9ao e do cumprimen

to dos procedimentos de 

Controle Interne defini

dos. 

9.Eiabora<fao 

relat6rios, no 

semestrais, 

acompanhamento 

Controle Interne. 

1 O.Mecanismos 

de Manual de Controle Interne - MCI: normatiza o 

mfnimo Sistema de Verifica9ao de Conformidade- SVC. 

de 

do 

para Manuais Organizacionais do Sicoob - MOS: institui 

promO<faO padr6es eticos procedimentos em todos OS nfveis da administra9a0 

e para institui9ao de focados na necessidade de manuten9ao de 

cultura organizacional ambiente de Controle Interne adequado. 

que valorize a Manual de Controle Interne - MCI: normatiza o 

importEmcia do Controles Sistema de Verifica9ao de Conformidade- SVC. 

Internee o papel de cada 

participante do processo. 

Fonte: Sicoob Brasil 

Urn sistema efetivo de Controle Interne, requer a existencia de administradores 

que entendam, completamente, o neg6cio da cooperativa, que fa9am revis6es 

pelos altos escal6es e tenham controles apropriados das atividades das 

diferentes unidades da cooperativa Que realizem controles ffsicos, que 

verifiquem a conformidade com os limites de exposi9ao e acompanhamento da 

nao-conformidade. E necessaries ainda, urn sistema de aprova96es e de 
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autorizagoes, sistema de verificagao e reconciliagao. Outra ex1gencia e a 

apropriada segregagao de fungoes, sem que haja conflito das atividades dos 

funcionarios, controle de dados financeiros, operacionais e de conformidade 

internos, adequados e abrangentes. 

Alem dos controles de informagoes internas, e necessaria tambem que os 

administradores tenham controle sobre as informagoes externas de mercado 

sobre eventos e condigoes que sejam relevantes a tomada de decisoes 

E necessaria manter canais de comunicagao efetivos para assegurar que os 

funcionarios compreendam plenamente e se engajem nas polfticas e 

procedimentos que afetem seus deveres e responsabilidades 

Os administradores precisam monitorar continuamente os Controle lnterno da 

cooperativa. 

A presenga de uma auditoria interna efetiva e abrangente executada por 

profissionais adequadamente treinados, competente e operacionalmente 

independentes tambem sao fatores consideraveis que caracterizam urn born 

controle interno. 

Para evitar deficiencias no Controle lnterno e necessaria uma comunicagao 

efetiva e tempestiva e, urn mapeamento e administragao dos riscos para todas 

as atividades da cooperativa. 

Falhas no Sistema de Controle lnterno 

Os problemas mais comuns e, consequentemente as perdas, decorrem, 

essencialmente, das seguintes falhas: 

- falta de adequada supervisao e responsabilizagao pela administragao, bern 

como a ausencia de cultura de controle na instituigao (ex.: falta de atengao da 

administragao; visao frouxa acerca da cultura de controle); 

- inadequada avaliagao dos riscos inerentes a certas atividades, expressas ou 

nao no balango (ex.: negligencia quanta a avaliagao continua dos riscos de 

novos produtos e atividades e de mudangas significativas nas condigoes do 

ambiente dos neg6cios); 

- ausencia ou falha nas atividades chaves de controle, tais como segregagao 

de fungoes, aprovagoes, verificagoes, reconciliagoes e revisoes do 

desempenho operacional; 

- comunicagao inadequada da informagao entre nfveis da ger€mcia dentro da 

instituigao, especial mente na comunicagao ascendente dos problemas (ex.: 
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incompreensao das principais polfticas e diretrizes ou sobre atividades 

impr6prias); 

- programas inadequados ou ineficazes de exame e outras atividades de 

monitoramento (ex.: a insuficiencia nos exames ou a falta de atengao aos 

problemas relatados pela auditoria interna). 

Em relagao aos Controles lnternos, compete ao 6rgao de administragao e a 
Diretoria-Executiva da cooperativa as seguintes atividades: 

- aprovar e revisar periodicamente as estrategias globais de neg6cios e as 

polfticas relevantes para a cooperativa; 

- compreender os principais riscos incorridos pela cooperativa; 

- determinar os nfveis aceitaveis para os principais riscos incorridos pela 

cooperativa; 

- assegurar que o nfvel gerencial superior adote as medidas necessarias para 

identificar, monitorar e controlar os principais riscos incorridos pela cooperativa; 

- aprovar estrutura organizacional; 

- assegurar que o Agente de Controle lnterno esteja monitorando a efetividade 

do Sistema de Controle lnterno; 

- assegurar que Sistema de Controle lnterno adequado e efetivo seja 

estabelecido e mantido; 

- promover altos padr6es eticos e de integridade; 

- estabelecer cultura que enfatize e demonstre a todas as unidades da 

cooperativa a importancia do Controle lnterno; e 

- promover o conhecimento, pelo corpo funcional subordinado, do papel de 

cada membro no processo de Controle lnterno. 

Os responsaveis pelas areas administrativa, operacional e financeira da 

cooperativa, sao responsaveis pelas seguintes atividades relacionadas ao 

Controle lnterno: 

- implementar as estrategias e polfticas aprovadas pelo 6rgao de administragao 

e pela diretoria; 

- desenvolver processos que identifiquem, megam, monitorem e controlem 

riscos incorridos pela cooperativa; 

manter estrutura organizacional que tenha definigao clara das 

responsabilidades, da autoridade e das relag6es de subordinagao; 
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- fixar medidas apropriadas para o Controle lnterno; 

- monitorar a efetividade do Sistema de Controle lnterno; 

- promover altos padr6es eticos e de integridade; 

- estabelecer cultura que enfatize e demonstre a todas as unidades da 

cooperativa a importancia do Controle lnterno; e 

- promover o conhecimento, pelo corpo funcional subordinado, do papel de 

cada membro no processo de Controle lnterno. 

Atribui~ao geral 

0 Agente de Controle lnterno - ACI e a pessoa responsavel por gerir o 

processo de Controle lnterno da cooperativa e reportar ao 6rgao de 

administragao da cooperativa sobre a efetividade dos controles institufdos. 

0 Agente de Controle lnterno, nao pode pertencer a area administrativa, 

operacional ou financeira da cooperativa; e deve estar diretamente subordinado 

ao Conselho de Administragao da cooperativa. 

Atribui~oes especificas 

0 Agente de Controle lnterno e responsavel pela execugao das atividades 

relacionadas na sequencia, as quais estao contidas em regimento interno: 

- desenvolver e difundir internamente a cultura de Controle lnterno, 

internalizando, na cooperativa, atividades e cultura de conformidade; 

- desenvolver e difundir internamente a cultura de prevengao contra crimes de 

'lavagem' de dinheiro, ocultagao de bens, direitos e valores, criando 

mecanismos de envolvimento e comprometimento dos diversos nfveis 

funcionais; 

- constatar a existencia de definig6es claras das responsabilidade de cada 

membro do corpo funcional da cooperativa, em instrumento normativo 

adequado - regimento interno; 

- identificar se existem atividades desempenhadas pelo corpo funcional que 

nao estao definidas em instrumento normativo adequado; 

- verificar se ha conflito de interesses nas atividades dos funcionarios 

responsaveis por areas de grande risco, por meio de monitoramento das 

atividades desempenhadas pela area em questao; 

- acompanhar o saneamento das deficiencias de Controle lnterno identificadas; 

- implementar as estrategias e as polfticas de Controle lnterno estabelecidas 
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para o Sistema Sicoob; 

- consolidar informac;oes referente ao Controles lnternos da cooperativa; 

- avaliar o grau de aderencia das areas da cooperativa as normas institufdas; 

- implementar metodologia de auto-avaliac;ao de riscos e Controle lnterno; 

- definir e fazer cumprir ac;oes preventivas e corretivas, em func;ao da 

constatac;ao de riscos em relac;ao a processos, produtos e servic;os. 

Perfil exigido do Agente de Controle lnterno 

0 Agente de Controle lnterno, de acordo com as atividades a ele atribufdas, 

deve dispor de conhecimento sabre Controle lnterno e respectivas 

regulamentac;oes. Precisa ter conhecimento basico sabre os procedimentos 

operacionais, administrativos e financeiros adotados pela cooperativa. 0 

agente precisa ter formac;ao academica compatfvel com a atividade 

desempenhada na cooperativa. Nao pode executar nenhuma atividade tim na 

cooperativa (ex. gerente operacional ou de credito, operador de credito, 

tesoureiro, caixa, atendente ou contador); E preciso ainda ter participado de 

treinamento especlfico para Agente de Controle lnterno, bern como manter-se 

em aprendizado continuo e ter func;ao exclusiva de Agente de Controle lnterno. 

4.3 OPERA<;OES DE CREDITO 

No processo de concessao de credito, a cooperativa deve lembrar-se que ao 

vender urn credito, compra urn risco com todos os problemas e os beneffcios 

que envolvem a transac;ao e, por esse motivo, torna-se essencial adotar polftica 

de credito compatfvel ao risco que deseja assumir. 

E necessaria, portanto, que a determinac;ao do credito seja realizada por meio 

de analise adequada, de forma que seja proporcional a confianc;a que se tern 

do tomador e a ponderac;ao do risco decorrente da operac;ao a ser pactuada. 

Credito e o instrumento de polftica financeira para concessao de emprestimos e 

de financiamentos, cuja sistematica consiste na troca de urn valor presente por 

uma promessa de reembolso futuro, a qual se concretiza em func;ao do risco 

envolvido na operac;ao. 

As dificuldades enfrentadas pelas instituic;oes financeiras, inclusive pelas 

cooperativas de credito, decorrem, prioritariamente, de falhas cometidas na 

polftica de credito da entidade, as quais tern como conseqOencia a inviabilidade 
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do neg6cio e a causa de problemas para clientes e dirigentes. 

Por esse motivo torna-se necessaria o estabelecimento de regras 

padronizadas, para a cooperativa, na concessao de operag6es de credito. A 

polftica de credito e 0 meio pelo qual a alta administragao direciona as 

atividades de concessao de emprestimos e de financiamentos. 

Para que OS ativos possuam qualidade e liquidez, e, portanto, necessaria 

definir nfveis de tolenincia ao risco, de forma que as atividades de credito 

alcancem o planejamento estrategico definido para a instituigao. 

A polftica de credito deve estar em conformidade com a legislagao aplicavel em 

vigor e ser estabelecida de acordo com padr6es, diretrizes e procedimentos 

que podem variar em virtude de fatores como localizagao geogratica, condigao 

s6cio-econ6mica da regiao ou objetivo da carteira. As exceg6es, quando 

aceitaveis, devem ser identificadas e documentadas. 

A polftica de credito da Cooperativa da Bunge contem definigao de algadas 

diferenciadas para analise, aprovagao e liberagao do credito. Contem OS 

procedimentos de avaliagao do risco da cooperativa por meio da analise da 

capacidade de pagamento e do comprometimento salarial, contem os limites de 

comprometimento do tomador. 

Sao definidas estrategias para liberagao de emprestimo de acordo com o 

estatuto social da cooperativa. 

Sao feitas analises com base no perfil do cooperado, bern como, analise dos 

recursos disponfveis da cooperativa, das modalidades de credito, das taxas e 

dos prazos. Define-se estrategias de captagao por meio da avaliagao e 

projegao do quadro de associados da cooperativa, utilizagao de recursos entre 

outros; 

Alem disso, tambem sao definidas as taxas que sejam compatfveis com o 

planejamento estrategico da cooperativa e com as taxas praticadas pelo 

mercado. 

A padronizagao de documentagao exigida no processo de concessao de 

credito faz parte da polftica de credito, assim como a adogao de procedimentos 

eficientes que garantam o recebimento do credito concedido e, 

consequentemente, o processamento das respectivas baixas. 

Os t6picos de procedimento para definigao da polftica de credito estao 

inseridos no Regimento lnterno da Cooperativa. 
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A polftica deve, ainda, mencionar os conflitos de interesse e c6digo de etica e 

exigencias de avaliagao, procedimentos de renegociagao e provisao para 

creditos de liquidagao duvidosa. 

Tais pan1metros sao necessarios para mitigar OS risco de credito, preservando 

o capital dos cooperados e garantindo a continuidade da cooperativa. 

4.4 RISCO DE CREDITO 

0 risco de credito, entre os diversos riscos a que estao sujeitas as instituig6es 

financeiras destaca-se, como urn dos mais importantes por representar grande 

parte dos ativos da lnstituigao. 

0 risco de credito e o risco primario do setor financeiro e esta presente na 

maioria das atividades geradoras de receita. 

ldentificar e classificar o risco de credito constitui etapa essencial para a 

eficacia da administragao. A C.C.M.E. da Bunge Fertilizantes e usuaria do 

sistema da Sicoob Central Cecresp, cujos parametros estao em conformidade 

com a legislagao vigente e normativos do Banco Central. 

0 risco de credito e a possibilidade da contraparte nao honrar 0 compromisso 

contratado e, tambem, da degradagao da qualidade do credito. 

A mensuragao do risco de credito da operagao indica situag6es de 

comprometimento da capacidade de liquidagao, pelo associado, dos 

compromissos assumidos, fato que auxilia na decisao de concessao de credito. 

A analise de credito nao se baseia apenas em numeros e em demonstrativos 

financeiros. E necessaria ser conservador e ter born conhecimento do cliente, 

born senso, criterios, capacidade tecnica e discernimento para que a analise 

seja realizada de maneira adequada. 

lnformac;oes essenciais 

Urn sistema de classifica<;ao de risco de credito bern administrado promove a 

solidez e a seguran<;a da cooperativa por facilitar a tom ada de decisao. 

Os sistemas de classifica<;ao permitem que a administra<;ao e a supervisao da 

cooperativa monitorem altera<;6es e tendencias dos nlveis de risco. De acordo 

com a regulamenta<;ao em vigor, a classifica<;ao de risco deve ser efetuada 

com base em criterios consistentes e verificaveis, amparadas por informa<;6es 

internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos em 



rela<;ao ao devedor e seus garantidores: 

- situa<;ao economico-financeira; 

- grau de endividamento; 

- capacidade de gera<;ao de resultados; 

- fluxo de caixa; 

- administra<;ao e qualidade dos controles; 

- pontualidade e atrasos nos pagamentos; 

- contingencias; 

- setor de atividade economica; 

- limite de credito. 

e, em rela<;ao a opera<;ao: 

- natureza e finalidade da transa<;ao; 
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- caracterfsticas das garantias, particularmente quanto a solvencia e a liquidez; 

-valor. 

Os prazos sao definidos em fun<;ao do produto, da capacidade de pagamento 

do devedor final e da origem dos recursos, observando os limites maximos 

estabelecidos para algumas modalidades de emprestimos. 

0 gerenciamento de eventuais descasamentos entre os prazos pactuados para 

opera<;6es de aplica<;ao e de capta<;ao de recursos e executado por intermedio 

de criterios de controle de liquidez. 

As taxas praticadas sao previamente aprovadas pelo Conselho de 

Administra<;ao e sao divulgadas por meio da intranet da empresa mantenedora 

e encontra-se na sede da cooperativa: 

0 ato de conceder credito implica e requer uma decisao, a qual somente pode 

ser tomada pela al<;ada competente. Portanto, a enfase na qualidade das 

aprova<;6es dos creditos e estabelecida com base em parametres que 

garantam a estabilidade da institui<;ao. 

Observa~oes 

Somente sao concedidas opera<;6es de credito aos dirigentes e aos 

administradores (diretores, conselheiros de administra<;ao ou fiscais) se 

obedecidas as normas do Banco Central e as demais condi<;6es aplicaveis. 

Nesses casos, nao ha qualquer privilegio em rela<;ao aos criterios 
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estabelecidos para os demais associados, no que se refere a taxas, prazos, 

exigencias, cadastre, liquidez, garantias, etc. 

0 deferimento de qualquer operagao concedida aos dirigentes e a 

administradores e encaminhado ao Conselho de administragao, para referenda, 

e ao Conselho Fiscal, para conhecimento e providencias julgadas necessarias. 

4.5 RISCO DE MERCADO 

Os principais conceitos relacionados a implementagao da estrutura de 

gerenciamento de risco de mercado pelas cooperativas integrantes do Sistema 

Sicoob, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, por meio de 

normatizagao especffica sobre o assunto. 

Risco de mercado e a possibilidade de ocorrencia de perdas resultantes da 

flutuagao dos valores de mercado de posig6es detidas pela cooperativa de 

credito. 

A cooperativa esta exposta ao risco de mercado quando o valor de carteira 

oscilar em fungao de variag6es nos pregos de instrumentos financeiros, 

originarias de mudangas de: 

- cambio; 

- taxas de juros; 

- pregos de ag6es; e 

- pregos de mercadorias (commodities). 

Oscilag6es em pregos e em taxas podem gerar alterag6es, positivas ou 

negativas, na posigao financeira da cooperativa, implicando, conforme o caso, 

em ganhos ou em perdas relacionadas ao risco de mercado. 

0 risco de mercado tambem pode tambem advir dos descasamentos entre 

ativos e passives decorrentes de fatores como: 

- prazo; 

- moeda (indexadores); 

- taxas; 

- utilizagao de derivatives. 

Os riscos que exp6em as cooperativas a perdas decorrentes da flutuagao dos 

valores de mercado, cuja identificagao, analise, mitigagao, monitoramento e 
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controle, estao previstos no Manual de Gerenciamento do Risco de Mercado. 

Risco de cambia 

Consiste na possibilidade de perdas decorrentes de oscilag6es nas taxas de 

cambia. 

A Cooperativa da Bunge atualmente nao esta exposta a tal risco. Esse tipo de 

risco pode surgir somente quando a cooperativa: 

- detem ativos vinculados a variagao cambial (como tftulos ou emprestimos 

atrelados a variagao do d61ar); 

- adquire tftulos, no exterior, de empresas estrangeiras ou de governos de 

outros pafses; 

- opera no mercado internacional, por meio de agencia ou de outra cooperativa 

que tenha autorizagao para realizar transag6es do genera (tendo a expectativa 

de receber sobras, nao denominadas em moeda local); 

- realiza operag6es, com fins especulativos, de compra e de venda de moeda 

estrangeira nos mercados a vista ou por meio de contratos futuros, de opg6es 

ou de swaps; 

- capta recursos no exterior, havendo custo indexado a variagao cambial; 

- realiza operag6es de financiamento ao comercio exterior. 

A cooperativa pode assumir ativos indexados a variagao cambial e/ou assumir 

passivos em moeda estrangeira, o que cria a possibilidade de existencia de 

descasamentos de moedas (gaps), fato que implica na exposigao da 

cooperativa a risco de mercado. 

A exposigao lfquida ativa em cambia ("posig6es ativas" superiores as "posig6es 

passivas") significa que a cooperativa esta "comprada" em determinada moeda 

estrangeira, sujeitando-se a possibilidade de perdas em relagao a moeda local. 

A exposigao lfquida passiva em cambia ("posig6es ativas" inferiores as 

"posig6es passivas) significa que a cooperativa esta "vendida" em determinada 

moeda estrangeira, havendo a possibilidade de valorizagao em relagao a 

moeda nacional. 

A existencia de uma posigao nao inteiramente equilibrada, em qualquer moeda, 

exp6e a cooperativa ao risco de variagao cambial. 

E possfvel mitigar o risco de mercado, como ode taxas de juros e de cambia, 

por meio da utilizagao de derivativos, como contratos futuros e operag6es de 
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hedge (prote9ao). 

Risco de taxa de juros 

Consiste no risco de perdas em fun9ao de oscila96es observadas nas taxas de 

juros. 

Os tftulos com vencimentos de Iongo prazo demonstram maior sensibilidade as 

oscila96es de juros, apresentando, portanto, maior risco. 

0 vencimento do tftulo, contudo, e uma medida limitada de mitiga9ao do risco 

de taxa de juros, pois considera, apenas, o prazo de resgate do principal, 

ignorando os pagamentos intermediaries de juros (cupons). 

A medida de mitiga9ao de risco de taxa de juros mais apropriada e a gestao do 

prazo medio ponderado pelos valores presentes dos fluxos de caixa futuros 

(duration), uma vez que considera o pagamento do principal e das parcelas 

intermediarias de juros. 

A exposi9ao ao risco de taxas de juros ocorre quando da: 

- tomada de posi96es ativas em tftulos prefixados (que tern seu valor de 

mercado reduzido como aumento das taxas de mercado); 

- existencia de descasamentos de prazos entre ativos e passivos. 

A mudan9a nos juros nao impacta somente as posi96es ativas das 

cooperativas, mas tambem as passivas, uma vez que o valor presente dos 

instrumentos financeiros depende das taxas de juros vigentes no mercado, as 

quais sao utilizadas no desconto dos fluxos futuros de caixa. 

0 descasamento de prazo entre ativos e passivos ocorre, entre outras 

situa96es, quando a cooperativa capta recursos pelo prazo de urn ano, os 

quais financiam a compra de ativos de dois anos. 

Risco de prec;os de ac;oes 

Consiste no risco de perdas devido a oscila96es no valor de mercado de 

carteiras de a96es. 

Risco de commodities 

Consiste no risco de perdas devido a altera96es no valor de mercado de 

carteiras de commodities. 

Exemplos: varia9ao nos pre9os de carteiras constituldas por ouro, prata, 



54 

platina, soja, cafe, boi gordo, cacau, entre outros. 

Estrutura de Gerenciamento conforme o Sistema Sicoob 

A estrutura de gerenciamento do risco de mercado das cooperativas do Sicoob 

e composta da seguinte forma: 

- Conselho de Administra~ao 

0 Conselho de Administragao e o 6rgao estatutario responsavel, alem das 

atribuig6es previstas no Estatuto, no Regimento lnterno e no Regulamento 

aplicaveis, tambem, por: 

- definir, aprovar, instituir, revisar e atualizar a polftica de gerenciamento do 

risco de mercado da cooperativa, a qual e composta pelos seguintes 

elementos: 

- estrategias de investimento; 

- premissas de classificagao da carteira em operag6es negociaveis (trading 

book) e nao negociaveis (banking book); 

- limites em risco. 

- analisar e manifestar, expressamente, acerca de proposig6es de ag6es e/ou 

de alterag6es na polftica de gerenciamento do risco de mercado encaminhadas 

pela Diretoria-Executiva; 

- estabelecer as condig6es necessarias para que a estrutura de gerenciamento 

do risco de mercado execute as atividades previstas na polftica; 

- responsabilizar-se e fazer constar do relat6rio da descrigao da estrutura de 

gerenciamento do risco de mercado, mencionado sua responsabilidade pelas 

informag6es divulgadas; 

- prover a Assembleia Geral de informag6es a respeito dos resultados, dos 

riscos e do desempenho da cooperativa; 

- outras que se fizerem necessarias ao adequado gerenciamento do risco de 

mercado na cooperativa. 

- Diretoria-Executiva 

A Diretoria-Executiva e o 6rgao estatutario responsavel, alem das atribuigoes 

que estao previstas no Estatuto, no Regimento lnterno e no Regulamento 

aplicaveis, tambem, pelas competencias relacionadas na sequencia: 

- auxiliar o Conselho de Administragao na definigao, na aprovagao, na 
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institui<;ao, na revisao e na atualiza<;ao da polftica de gerenciamento do risco 

de mercado da cooperativa; 

- disseminar a polftica de gerenciamento do risco de mercado aprovada pelo 

Conselho de Administra<;ao nos diversos nfveis da institui<;ao; 

- acompanhar as a<;6es desenvolvidas pelo agente de Controle lnterno- ACI e 

demais empregados da cooperativa no cumprimento da polftica de 

gerenciamento do risco de mercado; 

- analisar, bimestralmente, os relat6rios resultantes das atividades de 

gerenciamento de risco de mercado emitidos pelo agente; 

- adotar, sempre que oportuno, a<;6es que tenham o objetivo de evitar perdas e 

de promover o enquadramento da cooperativa aos limites estabelecidos na 

polftica de gerenciamento de risco de mercado; 

- encaminhar, para aprecia<;ao do Conselho de Administra<;ao, proposi<;6es de 

a<;6es e/ou altera<;6es na polftica de gerenciamento do risco de mercado; 

- informar, ao Conselho de Administra<;ao, desconformidades que apresentem 

riscos relevantes e imediatos a cooperativa; 

- certificar da adequada documenta<;ao e armazenamento de informa<;6es 

referente as perdas associadas ao risco de mercado; 

- providenciar a realiza<;ao de testes de avalia<;ao do sistema informatizado de 

gestao de risco de mercado, no mfnimo anualmente; 

- outras que se fizerem necessarias ao adequado gerenciamento do risco de 

mercado na cooperativa. 

- Agente de Controle lnterno e de Risco 

Compete ao agente de Controle lnterno e de Risco a execu<;ao operacional 

direta da gestao do risco de mercado da cooperativa. 

0 agente de Controle lnterno e de Risco e responsavel, alem daquelas 

previstas no Manual de Controle lnterno e, no Manual de Gerenciamento de 

Risco Operacional, pelas atribui<;6es relacionadas na sequencia: 

- elaborar proposta de polftica para o gerenciamento do risco de mercado para 

a cooperativa; 

- apresentar a polftica de gerenciamento do risco de mercado para valida<;ao 

pela Diretoria-Executiva e para aprova<;ao pelo Conselho de Administra<;ao da 

cooperativa; - propor, ao Conselho de Administra<;ao, por intermedio da 

Diretoria-Executiva, sempre que julgado oportuno, melhorias aos elementos 
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que comp6em a polftica de gerenciamento do risco de mercado; 

- executar as atividades de identifica<;ao, de avalia<;ao, de monitoramento e de 

controle que lhe competem; 

- zelar pelo cumprimento da estrategia de investimentos, das premissas de 

classifica<;ao da carteira (opera<;6es negociaveis e nao negociaveis) e dos 

limites estabelecidos na polftica de gerenciamento do risco de mercado; 

- providenciar a documenta<;ao e o armazenamento das informa<;6es referentes 

as perdas associadas ao risco de mercado; 

- elaborar e apresentar, a Diretoria-Executiva, bimestralmente, relat6rios 

resultantes das atividades que executa; 

- atentar para que a descri<;ao da estrutura de gerenciamento do risco de 

mercado seja publicado, na forma determinada na regulamenta<;ao aplicavel; 

- prestar as informa<;6es necessarias a execu<;ao do monitoramento pela 

Central; 

- outras que se fizerem necessarias ao adequado gerenciamento do risco de 

mercado na cooperativa. 

0 agente de Controle lnterno e de Risco, de acordo com as atividades a ele 

atribufdas, deve: 

- dispor de conhecimento sobre o Sistema de Controle lnterno e de Risco da 

cooperativa e as regulamenta<;6es aplicaveis; 

- possuir forma<;ao academica compatfvel com a atividade desempenhada na 

cooperativa; 

- ter participado de treinamento especffico para agente de Controle lnterno e de 

Risco, bern como manter-se em aprendizado continuo; e 

- ter fun<;ao exclusiva de agente de Controle lnterno e de Risco. 

- Monitor de Controle Interne e de Risco 

Compete ao monitor de Controle lnterno e de Risco o monitoramento das 

atividades de gerenciamento do risco de mercado executadas pelo agente de 

Controle lnterno e de Risco. 

0 monitor de Controle lnterno e de Risco se reporta ao Conselho de 

Administra<;ao da cooperativa, cujas atribui<;6es, enumeradas em seguida, sao 

executadas por funcionario da Central. 

Alem das atribui<;6es previstas no Regimento lnterno, no Manual de Controle 
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lnterno e no Manual de Risco Operacional, o monitor de Controle lnterno e de 

Risco e responsavel pela execugao das atividades relacionadas na sequencia: 

- verificar a conformidade dos trabalhos de identificagao, de avaliagao e de 

monitoramento do gerenciamento do risco de mercado executados pelo agente 

da cooperativa; 

- monitorar a regularizagao, pela cooperativa associada, das desconformidades 

relacionadas ao risco de mercado; 

- comunicar o Conselho de Administragao da cooperativa os casos em que os 

trabalhos executados pelo agente forem considerados inadequados e 

desconformes com a normatizagao em vigor; e 

- outras que se fizerem necessarias ao adequado monitoramento do 

gerenciamento do risco de mercado na cooperativa monitorada. 

0 monitor de Controle lnterno e de Risco, de acordo com as atividades a ele 

atribufdas, deve: 

- dispor de conhecimento sobre o gerenciamento do risco de mercado da 

cooperativa e as regulamentag6es aplicaveis; 

- possuir formagao academica compatfvel com a atividade desempenhada; e 

- ter participado de treinamento especffico para monitor de Controle lnterno e 

de Risco, bern como manter-se em aprendizado continuo. 

- Auditoria 

Compete a Area de Auditoria executar a supervisao das atividades de 

gerenciamento do risco de mercado executadas pelo agente de Controle 

lnterno e de Risco. 

A area responsavel pela execugao da auditoria do risco de mercado subordina

se ao Conselho de Administragao. 

As atividades relacionadas a auditoria de risco de mercado sao executadas por 

area especffica da Central. 

Alem das atribuig6es previstas no Regimento lnterno e no Manual da Area de 

Auditoria, a Auditoria lnterna e responsavel pela execugao das atividades 

relacionadas na sequencia: 

- supervisionar e controlar a execugao da polftica de gerenciamento do risco de 

mercado pela Cooperativa; 

- avaliar os procedimentos definidos pela Cooperativa para execugao dos 
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processes de gestao do risco de mercado; 

- avaliar a integridade e a confiabilidade das informa(f6es gerenciais e os meios 

utilizados para identificar, apurar e comunicar tais informa(f6es; 

- realizar, com periodicidade mfnima anual, testes de avalia(fao do sistema 

informatizado de controle do risco de mercado; 

- relatar ao Conselho de Administra(fao da cooperativa a cujo quadro funcional 

a Area de Auditoria perten(fa, eventuais deficiencias na gestao do risco de 

mercado da cooperativa, informando as providencias necessarias de corre(fao; 

- dar conhecimento dos relatos citados acima ao conselho de administra(fao da 

Cooperativa; 

- acompanhar a execu<fao das providencias corretivas recomendadas; 

- atuar como equipe de apoio a alta gerencia e as demais areas da cooperativa. 
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5. CONCLUSAO 

Nem sempre quando falamos de bons resultados, rentabilidade e crescimento 

de uma cooperativa, significada que esta possua uma boa gestao ou a garantia 

de sua continuidade. Este cenario poden:i ser resultado apenas de uma enorme 

procura pelo credito numa sociedade consumista. Porem, o mercado esta se 

tornando cada vez mais competitivo e os erros e deficiencias da organiza<1ao 

podem ser fatais. As empresas de urn modo geral estao repensando seu 

planejamento, suas estrategias e sua governan<1a. Nas cooperativas, essas 

mudan<1as sao muito mais lentas e, em alguns casos os gestores fazem urn 

trabalho voluntario ou pouco remunerado. Essa e uma das preocupa<16es dos 

6rgaos que fiscalizam e regulamentam as cooperativas. As cooperativas 

precisam de dirigentes preparados, devidamente capacitados na gestao do 

neg6cio, como e em qualquer institui<1ao financeira. 

A Governan<1a Corporativa destaca pontos sutis que devem ser analisados e 

arranjados na institui<1ao, como: Conselho de Administra<1ao, Conselho Fiscal, 

Monitoramento, Mitiga<1ao de Riscos, entre outros. Os processos, 

procedimentos, a gestao em si, deve estar alinhada sempre com foco no 

interesse do cooperado. Para isso, uma estrutura organizacional eficiente tende 

a alcan<1ar os resultados esperados pelos cooperados, mantendo sempre a 

transparencia, presta<1ao de contas, equidade, etica, responsabilidade 

corporativa e incentivando a educa<1aO cooperativista. Esses sao pontos 

relevantes na continuidade do segmento. As institui<16es financeiras vendem, 

acima de tudo, CREDIBILIDADE e EFICACIA na gestao como urn todo. 

E preciso ser realista e sentir que esse e o momento em que todas as 

institui<16es, em especial as cooperativas de credito, precisam se adequar a 

nova realidade. Veneer a concorrencia nao s6 por conseguir apresentar juros 

mais baixos, pois, isso e o mfnimo que uma cooperativa deve apresentar, haja 

vista, nao terem fins lucrativos e esse e urn de seus objetivos basico, mas, 

oferecendo seguran<1a, estabilidade, credibilidade e transparencia, 

administrando de maneira digna o capital de seus cooperados e, trazendo de 

maneira eficaz os resultados que esperam. 

E importante que o modelo Cooperativista de Credito seja urn sucesso nao s6 

no conceito mas, na pratica, e que, a cooperativa de credito possa assim, 

desenvolver com zelo seus pianos e objetivos sociais. 
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