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RESUMO 

 
Este estudo parte do pressuposto de que autogestão é governança praticada em 
cooperativas. Para isso, foram estudados o cooperativismo, sua origem e seu 
funcionamento como sociedade autogestionária. Buscou-se compreender a 
governança corporativa e as principais diferenças entre as sociedades 
empresárias e cooperativas. Também foi realizada uma pesquisa de campo com 
o método survey, utilizando-se a escala de Likert de múltipla escolha com a 
finalidade de complementar este estudo, deixando como legado uma ferramenta 
de autoanálise para as cooperativas identificarem seus pontos fortes e fracos 
com relação a uma série de indicadores de governança criados para essa 
finalidade. A autogestão vem se consolidando ao longo dos anos como um 
importante modelo de gestão para as cooperativas que a utilizam. Por outro lado, 
a governança vem servindo de elo entre os objetivos de desenvolvimento dos 
mercados, das corporações e das nações. Mas não existe um modelo único de 
governança, cada organização deve adaptar-se à sua realidade, levando em 
consideração aspectos econômicos, políticos e sociais. Os esforços para a 
consolidação da governança corporativa nas empresas de capital aberto têm 
proporcionado uma discussão sobre a sua implantação em outros setores da 
economia. Essa discussão passa pelas cooperativas que, em função da 
dispersão de sua propriedade, nasceram com um modelo próprio de governança 
como forma de proporcionar eficiência econômica e eficácia social ao seu 
associado. O presente estudo justifica-se pela importância do cooperativismo 
agropecuário paranaense no cenário nacional e internacional, pois o estado é o 
maior gerador de empregos na área, com o maior número de cooperados e o 
maior crescimento econômico dentro do cooperativismo brasileiro. Esta pesquisa 
contribui com o desenvolvimento sustentável do cooperativismo oferecendo um 
método de avaliação para as cooperativas verificarem seus pontos fortes e 
pontos de melhoria com relação à governança. Pode-se concluir que o estudo 
alcançou o objetivo, pois as cooperativas reconhecem o cooperado como peça 
fundamental de sua existência, a assembleia de cooperados como o fórum 
máximo de decisão e a liderança do presidente, que gera credibilidade e 
confiança para a sociedade. Destacam-se a educação na formação e avaliação 
dos conselheiros, bem como o senso de justiça e a transparência, além da 
importância da cooperação entre as cooperativas para alcançarem de forma 
mais efetiva o cumprimento dos seus objetivos sociais e a sua sustentabilidade, 
assim como, a de toda a comunidade onde está inserida. A pesquisa alcançou 
um índice superior a 80% de concordância com os indicadores de governança 
propostos, por meio do qual pode-se concluir que a autogestão é a governança 
praticada em cooperativas. 

 
Palavras-chave: 
Autogestão, cooperativa, governança, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

This study assumes that self-management is governance applied in cooperatives. 
Based on that, studies have been made on cooperative, its origin and its 
operation as a self-managed society. It seeks to understand the corporate 
governance and the main differences between business corporations and unions. 
A field research was conducted using the ‘survey’ method, with Likert multiple-
choice scale, in order to complement this study, generating a self-analysis tool for 
cooperatives to identify their strengths and weaknesses towards a set of 
governance indicators created for this purpose. Over the years, self-management 
is being consolidated as an important management model by cooperatives which 
adopt it. Furthermore governance is used as a link between markets’, 
corporations’ and nations’ development goals. However there is not an unique 
model of governance. Each organization must adapt to its reality, taking into 
account economic, political and social aspects. Efforts to consolidate the 
corporate governance in public companies have provided a discussion about its 
implementation in other sectors of the economy. This discussion permeates 
unions which, because of its property dispersion, were born with its own model of 
governance, in order to provide economic efficiency and social efficacy to its 
associated. This study is justified by the importance of Paraná’s agricultural 
unions in the national and international scene, the State is the largest job 
generator, has more members, and presents the highest economic growth among 
Brazilian cooperatives. The study aims to contribute to a sustainable 
development, offering the unions an evaluation method to check their strengths 
and areas of improvement concerning governance. In conclusion, the study 
reached its goal since unions recognize their members as a fundamental part of 
their existence, the assembly of union members as the highest decision forum 
and the leadership of the presidency, which generates credibility and trust for 
their society. Focus on education for training and evaluation of board members as 
well as the sense of justice and transparency. It’s also important to highlight the 
cooperation between unions to reach more effectively the fulfillment of their social 
objectives and sustainability, as well as from the entire community where they 
operate. The research achieved above 80% agreement with the proposed 
governance indicators, whence we can conclude that self-management is 
governance practiced in cooperatives. 

 

 

Key-words: 

Self-management; cooperative; governance; sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os conceitos de governança e sustentabilidade são utilizados em diversas 

perspectivas nos estudos organizacionais e acadêmicos. As práticas de 

governança corporativa no Brasil foram trazidas por grandes empresas norte-

americanas que atuam no país e difundiram-se a partir da reforma da Lei das 

Sociedades Anônimas, exigências de transparência por parte de um novo 

mercado e pelo Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

Por outro lado, compatibilizar o uso de tecnologia gerando 

desenvolvimento sem agredir o meio ambiente é o cenário apresentado pela 

nova ordem econômica mundial. As pressões exercidas sobre as empresas no 

sentido de conscientizá-las para atuarem com cuidados ambientais têm ocorrido 

transversalmente às formas de comunicação. Surge, então, a necessidade de 

incorporar valores de preservação ambiental, de sustentabilidade ao planeta, aos 

seus processos gerenciais e operacionais. 

As sociedades cooperativas se inserem nesse contexto, mas diferem das 

sociedades empresárias1 devido ao seu desenho organizacional fundamentado 

em ideologia e doutrina própria, regidas no Brasil por uma legislação específica – 

Lei N° 5.764, de 16 de dezembro de 1971. As decisões de propriedade como o 

voto, quórum de assembleia geral e distribuição dos resultados chamados de 

“sobras” na cooperativa são baseadas na pessoa cooperada, diferentemente das 

sociedades empresárias, em que essas ações são proporcionais ao capital que 

cada investidor tem aplicado na organização.  

Sendo assim, a forma particular de organização em empresa cooperativa 

faz com que ela busque maximizar os serviços aos seus associados, e não os 

resultados das operações, o que pode afastá-la da maximização de resultados e 

do ótimo econômico (BIALOSKORSKI NETO, 2012). 

A razão de ser de uma cooperativa, em um primeiro plano, é a viabilização 

econômica de seus associados, e não da empresa cooperativa. A cooperativa 

                                                           
1
 Sociedades empresárias normalmente estão constituídas sob a forma de sociedade limitada ou 

sociedade anônima. São as chamadas sociedades de capital interessadas no lucro que uma determinada 
atividade econômica pode proporcionar. São as sociedades que se diferenciam das sociedades de pessoas, 
conforme será demonstrado na figura 3 deste estudo. 
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deve ser apenas um instrumento para que se alcance o objetivo maior. Segundo 

Jäger (1994), a cooperativa dentro da economia de mercado não implica que ela 

seja uma empresa, mas que tenha uma empresa, capacitando-se com isso a 

beneficiar os seus cooperados economicamente por meio de atividades de 

mercado.  

A empresa que é propriedade de uma cooperativa serve, de acordo com a 

sua finalidade, exclusivamente aos seus sócios. A empresa cooperativa não 

precisa identificar-se com a localidade onde está inserida, em uma primeira 

instância, mas, sim, com o grupo de pessoas que se associaram em torno de um 

objetivo comum. A cooperativa se constitui, portanto, em uma sociedade que 

deve criar vantagens competitivas para aqueles que com ela cooperam 

ativamente (JÄGER, 1994).  

A autogestão inerente a uma sociedade cooperativa se baseia em 

responsabilidade individual com o que é comum a todos, e não somente 

participação no todo. Ou seja, o resultado econômico da empresa cooperativa, 

seja ele positivo ou negativo, é de responsabilidade exclusiva de seus sócios. 

Sendo assim, o processo autogestionável é algo intrínseco ao próprio 

cooperativismo, pela sua condição agregativa, na busca de soluções para os 

problemas da coletividade, permeando o fundamento de uma sociedade que 

exerce, de fato, a autogestão (KOSLOVSKI, 2004).  

O presente estudo justifica-se pela importância do setor agropecuário e 

especialmente do cooperativismo para a economia nacional. Segundo dados de 

2014 da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), existiam no país 

6.582 cooperativas, com mais de 12 milhões de cooperados, gerando 360 mil 

empregos diretos. O setor faturou cerca de 88 bilhões de reais no ano de 2011, 

correspondendo a 5,39% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.  

O Paraná tem papel de destaque no cenário nacional do cooperativismo. 

Além de ser o maior empregador, com 79.241 empregos diretos e mais de 2,2 

milhões de postos de trabalho indiretos em 2014, o estado está entre os com 

maior número de cooperados, com 1,08 milhão. Também tem apresentado o 

maior crescimento econômico dentro do cooperativismo nacional: em 2009, 

obteve uma movimentação econômica na ordem de 25,06 bilhões de reais e, em 
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2014, chegou a 50,51 bilhões de reais, ou seja, um crescimento de 100% em um 

período de cinco anos (OCEPAR, 2015).  

Mais de 85% desse volume é feito pelo cooperativismo agropecuário. E 

isso se deve a uma melhora na gestão tanto da empresa cooperativa quanto das 

propriedades rurais associadas a ela, ao aumento da profissionalização com os 

investimentos em formação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo (Sescoop) no Paraná, aos investimentos em inovação e 

agroindustrialização, bem como à busca do mercado externo para a colocação 

dos seus produtos (exportava 1,47 bilhão de reais em 2009 e passou a exportar 

2,40 bilhões de reais em 2014). 

O maior desafio do cooperativismo não é crescer, mas, sim, sustentar 

esse crescimento. A base de sucesso está na participação ativa de seus 

cooperados, que é de onde advém a produção que sustenta o empreendimento. 

A relação entre cooperado e empresa cooperativa precisa ser cada vez mais 

profissional. Assim, avaliar constantemente essa relação é um dever de quem 

lidera a sociedade. 

O presente estudo pretende deixar um legado: uma ferramenta que possa 

ser um motivador para a educação cooperativista, uma ferramenta que possa 

fazer um diagnóstico dos diferentes públicos internos da cooperativa 

identificando pontos fortes e que podem ser melhorados quanto ao 

relacionamento entre as partes. O método utilizado pode ser replicado para 

qualquer cooperativa agropecuária, mas para os demais ramos requer uma 

adequação de linguagem, principalmente no que se refere a produtos e serviços 

disponibilizados pelas cooperativas aos seus associados. Pela sua relevância, 

este estudo pode interessar às cooperativas e aos órgãos de representação 

delas (OCB, Ocepar e Sescoop, por exemplo) como instrumento de defesa 

institucional e pontos de melhoria no sistema educacional oferecidos às 

cooperativas. Por fim, pode interessar também para a academia como inspiração 

para novos estudos e pesquisas a respeito do tema. 

 

1.1 PROBLEMA 

A adoção de práticas de administração que promovam a sustentabilidade 

das organizações com transparência e que gerem credibilidade para todos os 
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públicos envolvidos é necessidade de qualquer sociedade, seja ela empresária 

ou cooperativa ou do terceiro setor. Respeitar aspectos históricos e culturais da 

empresa é essencial para manter sua identidade e fortalecer a cultura 

organizacional. 

As sociedades empresárias adotam boas práticas de governança 

corporativa como forma de oferecer segurança aos seus diversos públicos 

atendidos. As cooperativas, por sua vez, trazem consigo essa preocupação 

desde o começo de sua existência, pois são constituídas de uma sociedade de 

propriedade bastante pulverizada, ou seja, capital social pertencente a um 

grande número de proprietários, inexistindo a figura de majoritário e minorias. 

Visando dar segurança ao seu público, o sistema cooperativista tem adotado 

boas práticas de autogestão como forma de garantir a transparência e de gerar a 

credibilidade necessária. 

As cooperativas precisam modernizar sua gestão, porém sem perder as 

características que as diferem das sociedades empresárias; do contrário, não há 

razão de ser da cooperativa. É necessário pensar como empresa, sem deixar de 

ser cooperativa, mas também pensar como cooperativa, sem deixar de ser 

empresa – esse é o dilema da administração das sociedades cooperativas. 

Portanto, se a sustentabilidade analisa as relações das organizações com 

o meio em que atuam; se a governança é um modelo de gestão que traz 

transparência aos seus diversos públicos, proporcionando maior longevidade às 

organizações; e, se a autogestão praticada nas organizações cooperativas busca 

uma maior participação dos seus associados (donos do empreendimento) como 

forma de buscar a perpetuidade da sociedade, o problema de pesquisa deste 

estudo configura-se: qual é a relação entre autogestão e governança em 

cooperativas agropecuárias do Paraná?  

 

1.2 OBJETIVOS  

Com base na problemática de pesquisa levantada, foram traçados os 

seguintes objetivos para o trabalho:  

 

1.2.1 Objetivo Geral 
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Identificar as relações entre autogestão e governança em cooperativas 

agropecuárias do Paraná. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Descrever a origem do cooperativismo, seu fundamento e seu funcionamento 

como sociedade autogestionária. 

 Compreender a autogestão como modelo de gestão das cooperativas. 

 Compreender a governança corporativa como modelo de gestão das 

sociedades empresárias. 

 Identificar as diferenças entre sociedade empresária e cooperativa. 

 Relacionar a autogestão com a governança. 

 Investigar as diferenças culturais e de tamanho das cooperativas de acordo 

com as regiões geográficas do Estado do Paraná. 

 Validar o autogestômetro como ferramenta de autogestão que pode interferir 

na governança cooperativa. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Este estudo está delimitado no aspecto espacial, focado nas cooperativas 

agropecuárias do Paraná, onde será realizada pesquisa em uma amostra 

composta de nove cooperativas, selecionadas por tamanho e região geográfica. 

Na pesquisa de campo, serão envolvidos três diferentes públicos internos: 

dirigentes, cooperados e empregados. A finalidade é identificar suas opiniões a 

respeito de temas relevantes da gestão de suas cooperativas, tendo como 

dimensões: autogestão, educação, senso de justiça, transparência e 

sustentabilidade – princípios da governança cooperativa (OCB, 2015).  

Quanto à avaliação de desempenho, o trabalho fica delimitado a 

pesquisas bibliográficas, documentais e de campo, realizadas no período de 

junho a agosto de 2015. A base teórica foi direcionada à autogestão do 

cooperativismo brasileiro, à governança corporativa e aos novos estudos 

realizados pela OCB em 2015 sobre o tema governança cooperativa. A 

identificação das relações entre autogestão e governança é o foco principal do 

estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com base na problemática de pesquisa e nos objetivos do estudo, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e documental para fundamentá-lo. 

Procurando subsidiar os conceitos necessários para a compreensão do estudo, 

foram analisados temas como cooperativismo, governança corporativa, 

autogestão, diferenças entre sociedades empresárias e cooperativas e as 

relações entre autogestão e governança. 

 

2.1 COOPERATIVISMO  

O cooperativismo praticado nos dias de hoje nasceu há pouco mais de um 

século e meio. Porém, o sentimento de ajuda mútua se confunde com a história 

da humanidade. O ser humano, por características fisiológicas, depende da 

cooperação para a sua sobrevivência. Todas as grandes conquistas da 

humanidade foram alcançadas de forma coletiva. 

O cooperativismo teve como precursores 28 tecelões desempregados das 

fábricas de Rochdale, distrito de Lancashire, localizada ao norte de Manchester, 

na Inglaterra, que, em 1844, cansados da exploração fundaram uma cooperativa 

de consumo que se transformou na referência mundial do cooperativismo 

(HOLYOAKE, 2004). Surgiu como uma opção de defesa dos trabalhadores da 

época para corrigir distorções provocadas pelo mercado e garantir melhores 

condições de vida aos seus membros, oferecendo bens de consumo de primeira 

necessidade a um custo mais acessível.  

A ideia rapidamente se disseminou pelo mundo, servindo como 

instrumento de desenvolvimento social e econômico das comunidades onde 

atua, a ponto de ser reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

que instituiu 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas, adotando como 

slogan: “Cooperativas constroem um mundo melhor”. O secretário-geral da ONU, 

Ban Ki-moon, em seu discurso oficial, afirmou que “cooperativas existem para 

mostrar à comunidade internacional que é possível buscar viabilidade econômica 

com responsabilidade social”.  
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Segundo Maurer Junior (1966), o movimento cooperativo moderno teve 

um quádruplo berço, surgindo em quatro países da Europa (Inglaterra, Suíça, 

França e Alemanha) com organizações de objetivos econômicos, inspirados por 

princípios de solidariedade e pelo desejo de criar um sistema a serviço do 

homem. Na Inglaterra e na Suíça, surgiam e se disseminavam as cooperativas 

de consumo; na Alemanha se formavam as primeiras cooperativas de crédito; na 

França se ensaiavam as primeiras tentativas de cooperativas de produção 

agropecuária.  

De acordo com Pinho (1982), foram no complexo conjunto das mais 

variadas oposições às consequências do liberalismo econômico que as ideias 

cooperativistas começaram a ser elaboradas, inspirando-se na corrente liberal 

dos socialistas utópicos franceses e ingleses, bem como nas experiências 

associativistas que marcaram a primeira metade do século XIX. Dentre os 

socialistas utópicos que exerceram maior influência sobre o cooperativismo 

nascente, destacam-se Owen, Fourier, Buchez e Blanc, como pode ser visto a 

seguir. 

Robert Owen (1771-1858), inglês, rico industriário dono de uma fábrica de 

fiação que herdou da família, nunca se conformou com a falta de cooperação 

dos patrões e do Estado. Combateu o lucro e a concorrência por considerá-los 

responsáveis pelas injustiças sociais. Fez de suas fábricas colônias-modelo, 

transformando trabalhadores viciados em homens dignos. Dirigiu apelo aos 

governos defendendo o fim da exploração do trabalho humano, o que 

considerava “mais valia”; exaltou a educação na promoção de um novo homem; 

sugeriu estratégia para implantação de um sistema de reforma social. Owen foi 

um semeador de ideias, deixando um grande número de discípulos, alguns dos 

quais deram origem à cooperativa de Rochdale. Considerado o profeta do 

movimento cooperativista, com a afirmação feita em 1821 “O segredo está 

desvendado: a cooperação em todas as realizações da vida social”. Owen foi o 

criador do termo “cooperação” em seu sentido econômico. 

François Marie Charles Fourier (1772-1837), francês, filho de negociante 

de tecidos, perdeu a herança por condições de mercado, engajou-se no serviço 

militar, abriu um escritório de corretagem e, por fim, dedicou-se ao trabalho 

intelectual. Imaginava resolver os males sociais por meio de falanstérios. 
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Constituído à semelhança de sociedades anônimas, o falanstério pertence a uma 

associação, não elimina a propriedade privada, apenas a transforma em 

acionária. Os dividendos são repartidos da seguinte maneira: 4/12 para o capital, 

5/12 para o trabalho e 3/12 para o talento, entendido como direção. 

Philippe Joseph Benjamin Buchez (1796-1865), jovem francês, preso 

político, dedicou-se inicialmente ao estudo da Medicina. Historiador e católico, 

dedicou-se às causas sociais. Defendeu a tese de associação cooperativa dos 

produtores livres, que se daria de forma pacífica e sem espoliação. Os operários 

de uma categoria profissional deveriam se reunir para colocar em comum suas 

poupanças, obter empréstimos, produzir em comum, assegurar a todos igual 

salário e reunir as receitas líquidas em um fundo comum. Precursor do 

cooperativismo de crédito. 

Louis Blanc (1812-1882), francês, historiador, jornalista, orador e político. 

Exigia ampla intervenção do Estado para que a associação operária pudesse 

modificar o seu meio socioeconômico. Condenou a livre concorrência, principal 

responsável pelas injustiças sociais. 

Cooperativas são organizações econômicas, de propriedade coletiva, 

constituídas por um grupo de pessoas com o objetivo de prestar-lhes serviços, 

visando corrigir distorções proporcionadas pelo mercado (JÄGER, 1994). 

Conforme a Lei N° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, cooperativas são 

“sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 

civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos seus 

associados”. 

Lideranças do setor reunidas no 10° Congresso Brasileiro de 

Cooperativismo, realizado em Brasília, em 1988, definiram a cooperativa como 

“uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para 

satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns 

por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida”.  

Um dos marcos na história do cooperativismo brasileiro foi o ano de 1988, 

com a promulgação da nova Constituição Federal, em que as cooperativas foram 

obrigadas a mudar de postura. A nova Constituição, em seu artigo quinto, inciso 

XVIII, “veda a interferência estatal no funcionamento das cooperativas”, e isso 
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mostra que, ao mesmo tempo que proporciona maior liberdade de 

funcionamento, exige maior profissionalização na gestão das cooperativas. 

As cooperativas paranaenses, após amplos debates e estudos, 

aprovaram, em setembro de 1991, em assembleia geral da Ocepar, o Programa 

de Autogestão, que iniciou suas atividades em março de 1991, com os objetivos 

específicos de orientação na constituição e registro de cooperativas; 

acompanhamento de desempenho; educação, capacitação e reciclagem; 

organização dos cooperados; e comunicação e integração (KOSLOVSKI, 2004). 

Podem-se identificar importantes fases no desenvolvimento do 

cooperativismo paranaense. A primeira se inicia com a criação da Ocepar e vai 

até 1988, com a promulgação na nova Constituição do Brasil, que é uma fase de 

estruturação e desenvolvimento. A segunda fase vai de 1988 até o surgimento 

do Sescoop/PR, em 1999, que é uma fase de maturidade e adaptação à nova 

ordem econômica mundial. E a terceira e última fase tem início a partir da 

atuação do Sescoop/PR, que é a fase do desenvolvimento educacional e da 

profissionalização do cooperativismo paranaense. 

 

 

Figura 1: Linha do tempo do cooperativismo paranaense 

Fonte: Ocepar (2014). 

 

Como mencionado, pode-se observar a constante preocupação da Ocepar 

no desenvolvimento do cooperativismo, na evolução dos seus órgãos de 

administração e na educação e profissionalização das pessoas que compõem o 
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sistema cooperativista. Para melhor entender essa relação, será analisado na 

sequência o Programa de Autogestão do Cooperativismo Brasileiro. 

 

2.2 AUTOGESTÃO NO COOPERATIVISMO  

Enquanto as organizações corporativas se transformaram em propriedade 

dispersa a partir de 1930, conforme relatado anteriormente, o cooperativismo já 

nasceu em 1844 com essa característica, trazendo na sua essência a prática da 

governança. O artigo 1° dos extratos de leis e objetivos da primeira cooperativa, 

a Sociedade dos Equitativos Pioneiros de Rochdale, demonstra os propósitos 

multidimensionais da sociedade cooperativa, ao estabelecer que: 

tão breve seja viável, esta sociedade deverá proceder para organizar os 
meios de produção, distribuição, educação, e governo, ou em outras 
palavras, estabelecer um próprio suporte de colônia doméstica de 
interesses unidos, ou construir outras sociedades em estabelecimentos, 
tais como colônias (CARNEIRO, 1981,p.27). 

 

Os primeiros regulamentos da cooperativa de Rochdale já previam que a 

sociedade seria administrada por um presidente, um tesoureiro e um secretário, 

nomeados semestralmente. Haveria, ainda, três administradores, cinco diretores 

e vários fiscais, mais tarde denominados ouvidores ou verificadores públicos. As 

reuniões seriam toda terça-feira para tratar de assuntos de interesses dos 

sócios. As assembleias se realizariam sempre nas segundas-feiras dos meses 

de janeiro, abril, julho e outubro (HOLYOAKE, 2004). 

Pode-se, assim, já identificar órgãos de governança, nos primeiros anos 

de funcionamento da primeira cooperativa de que se tem registro, como 

conselho de administração, conselho fiscal, administradores, auditores e 

assembleia geral. Além disso, como forma de manter a transparência junto aos 

associados e à comunidade, a sociedade dos pioneiros publicava anualmente 

um almanaque que sintetizava seus progressos e vicissitudes, expondo as 

condições de admissão de associados, distribuição dos resultados e medidas a 

serem adotadas em casos de divergências. Esse almanaque nada mais era do 

que um relatório da gestão. 

As divergências se resolviam em primeira instância pelos diretores, ou 

pela assembleia ou, ainda, pela comissão de arbitragem (conselho fiscal). Se 



26 
 

 

ainda assim não fossem resolvidas satisfatoriamente, eram submetidas a uma 

assembleia geral específica, convocada para tal finalidade, que decidiria sem 

mais direito de apelação (HOLYOAKE, 2004). 

Jäger (1994), principal representante da Moderna Teoria da Cooperação, 

que segue as tendências da Escola de Münster, defende que a base de sucesso 

de uma cooperativa está na tríade autoajuda, autogestão e 

autorresponsabilidade. A Teoria da Cooperação alerta as cooperativas, 

principalmente as agropecuárias, a corrigirem falhas estruturais ligadas ao 

paternalismo e à ingerência política. 

Por outro lado, o Programa de Autogestão do Cooperativismo Brasileiro 

tem por objetivos, conforme descreve Koslovski (2004, p. 61): 

ser instrumento de modernização das cooperativas e de melhoria 
empresarial para agregação de valores aos cooperados; assegurar a 
transparência da administração; orientar a constituição e o registro de 
cooperativas; favorecer a profissionalização dos cooperados; melhorar 
a profissionalização das empresas cooperativas; e tornar o sistema 
cooperativista um referencial de modelo de empresa. Visa o 
desenvolvimento da qualidade da gestão, estabelecendo como 
compromissos: 1) a preservação da doutrina cooperativista; 2) a 
legalidade de seu funcionamento; 3) a credibilidade perante terceiros; 
4) a transparência diante do quadro social; e 5) a garantia da sua 
continuidade. 

Como se pode perceber, o sistema cooperativista tem um modelo de 

governança. O que precisa ser avaliado é o nível de maturidade da organização 

para adotar modelos mais efetivos de governança, que possibilitem a aplicação 

de modernas práticas de gestão, proporcionando maior desenvolvimento. Existe 

uma estreita relação entre o cooperado e sua cooperativa – uma relação de 

confiança – que precisa ser preservada. Investimentos mais intensivos em 

educação cooperativista tendem a melhorar essa relação, possibilitando a 

adoção de modelos de gestão e de governança mais adequados. 

Tratando mais especificamente de um dos ramos do cooperativismo, as 

cooperativas agropecuárias são organizações econômicas, de propriedade 

coletiva, constituídas por um grupo de agricultores com o objetivo de prestar-lhes 

serviços, visando corrigir falhas proporcionadas pelo mercado agrícola. Tem-se, 

dessa forma, o cooperado nas duas pontas do processo. De um lado, é tomador 

dos serviços da cooperativa e, de outro, é o dono, o investidor e, muitas vezes, o 

gestor da empresa cooperativa. 
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Essa relação pode ocasionar problemas entre a propriedade e a gestão, 

pois, sendo donos e gestores, existe a probabilidade da adoção de estratégias, 

políticas ou projetos que beneficiem as suas atividades particulares em 

detrimento da saúde financeira da organização e até mesmo de outros membros 

(COSTA, 2010). 

Mas, por outro lado, a participação dos cooperados no controle da 

organização pode contribuir com a visão estratégica dos negócios, uma vez que 

conhecem o principal negócio da cooperativa e fortalecem o sentimento de 

pertença. Uma gestão profissionalizada, apenas focada na empresa, pode se 

distanciar das necessidades dos sócios, não cumprindo com o seu principal 

papel, que é desenvolver economicamente seus associados. 

Ricken (2010) demonstra, por meio de pesquisa, que 89,60% das pessoas 

pesquisadas concordam com a afirmativa de que “o comando da cooperativa 

deve permanecer com os cooperados, que são os donos da dela, por meio da 

assembleia geral”, afirmando que o modelo autogestionado de comando tem a 

aprovação da maioria do público interno das cooperativas. Esse índice tende a 

ser maior entre diretores e associados mais antigos ou com maior participação 

econômica na cooperativa, o que demonstra que ainda não existe maturidade 

suficiente, do ponto de vista de gestão, para implantação de modelos de 

governança mais modernos.  

Esse é um dilema que a cooperativa precisa equacionar levando em 

consideração sua cultura, características, tamanho, participação no mercado e 

resultados que vem alcançando. Assim, a melhor saída é investir na formação de 

lideranças, na formação de gestores e na formação dos próprios cooperados, 

como maneira de preservar e solidificar a relação de confiança que existe entre a 

cooperativa e seus cooperados. 

Na figura 2, será demonstrada uma possibilidade de implantar um modelo 

que reconhece as duas dimensões (social e econômica) da cooperativa.  

O modelo proposto reconhece o campo de atuação da propriedade e da 

gestão procurando, ao mesmo tempo, a separação de ambas, mas de forma 

integrada. Privilegia também o monitoramento por meio da auditoria, 

reconhecendo a condição do cooperado como cliente ou usuário dos serviços da 

cooperativa, mas também como dono do empreendimento, que, como tal, 
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precisa ter formação, informação e conhecimento (quinto princípio do 

cooperativismo2), ou seja, educação cooperativista, representado pela 

Organização do Quadro Social (OQS)3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de governança cooperativa 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

A diretoria executiva tem a responsabilidade de transformar as decisões 

em ações. Pode até ser composta por cooperados, mas deve ser contratada, e 

não eleita. Não sendo a diretoria executiva formada por cooperados, o ideal é 

que sejam profissionais com grande conhecimento e experiência em 

cooperativismo e gestão, como forma de garantir o fortalecimento da 

credibilidade e a confiança existente entre cooperativa e cooperados. 

 

 

                                                           
2
 São sete os princípios cooperativistas reconhecidos pela ACI: 1°) Adesão livre e voluntária; 2°) 

Controle democrático dos sócios; 3°) Participação econômica dos sócios; 4°) Autonomia e 
independência; 5°) Educação, formação e informação; 6°) Intercooperação; 7°) Preocupação 
com a comunidade (MACPHERSON, 2003). 
3
 Organização do Quadro Social (OQS): forma de agrupar os cooperados de uma cooperativa por 

afinidade, buscando uma maior participação deles no desenvolvimento estratégico, na formação 
de lideranças e na educação cooperativista. Aos interessados no assunto, recomenda-se a 
leitura de ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ. Departamento de 
Autogestão. Novas propostas cooperativistas. Curitiba: Ocepar, 1994. 
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2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

O modelo de propriedade dispersa, ou seja, propriedade formada por um 

grande número de acionistas ou proprietários, desenvolveu-se inicialmente nos 

Estados Unidos em função de aspectos econômicos, culturais e políticos 

ocorridos a partir de 1920. Naquela época, o país alcançou um momento de 

prosperidade econômica, consolidando-se como potência mundial. Seu poder de 

influência no período foi evidenciado pelos efeitos da crise de 1929, episódio da 

queda da bolsa de Nova Iorque, que rapidamente atingiram praticamente todos 

os países do globo, ocasionando graves consequências políticas e sociais 

(IBGC, 2014). 

Na cultura empresarial predominante daquela época, os proprietários – 

um ou alguns indivíduos ou famílias – detinham o poder de suas empresas, 

ocupando sempre os mais importantes cargos da gestão. Anos mais tarde, já no 

pós-guerra datado em 1945, com o dinamismo da economia e o consequente 

gigantismo e complexidade das organizações e a expansão das transações 

financeiras em escala global produziram necessárias mudanças na forma de 

gestão das companhias, notadamente para aquelas listadas em bolsa de 

valores. 

Já no início dos anos de 1930, Berle e Means chamaram a atenção para 

uma das mais impactantes mudanças do capitalismo e da moderna corporação: 

a separação entre propriedade e gestão. Passados 30 anos, foi a vez de 

Galbraith evidenciar que um novo fator de poder havia se estabelecido no topo 

do mundo corporativo: o gestor, em substituição aos proprietários e fundadores 

das grandes empresas. Mais 20 anos então se passaram até que Monks e Miniw 

chamaram a atenção para os conflitos e custos dessa nova ordem. Nascia, 

assim, a governança corporativa (ANDRADE; ROSSETI, 2012).  

 

2.3.1 Teoria da Agência 

A Teoria da Agência não está entre os temas principais deste estudo, mas 

não se pode ignorar a sua existência na gestão das cooperativas. A origem dos 

debates sobre governança corporativa remete a conflitos inerentes à propriedade 

dispersa e à divergência entre os interesses dos sócios, dos executivos e o 
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melhor interesse da empresa. A governança corporativa surge, portanto, para 

intermediar o chamado “conflito de agência”, em que o proprietário (acionista) 

delega para um agente especializado (administrador) o poder de decisão sobre 

assuntos relacionados à empresa.  

A Teoria da Agência tem servido para estudos em contabilidade, finanças, 

economia, marketing, ciências políticas, comportamento organizacional e 

sociologia, porém ainda é cercada de polêmica. Defensores argumentam que 

está à mão uma revolução com bases concretas para uma poderosa Teoria das 

Organizações que está sendo posta em prática. Outros estudiosos do assunto 

chamam a Teoria da Agência de trivial, desumanizadora e até mesmo perigosa. 

(ENSEINHARDT, 1989). 

A Teoria da Agência tenta descrever essa relação usando a metáfora de 

um contrato. Para reduzir os conflitos internos de agência, precisam ser 

estabelecidos contratos formais (que determinam os direitos e os deveres 

principais e acessórios, assinados por ambas as partes) e informais (relações 

não são orientadas por contratos, mas por usos e costumes que vão sustentar e 

dar legitimidade às ações dos proprietários e agentes) entre proprietários e 

agentes (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Essas relações contratuais, segundo os autores citados, são fundamentais 

no incentivo e controle que decorrem do modelo de gestão adotado pela 

organização, o qual estabelece a forma como ela vai ser administrada, 

condecorando ou penalizando seus gestores a partir de um sistema de 

administração que defina a forma de obtenção dos resultados. Nenhum 

administrador pode almejar resultados de uma função que não seja a sua, pois 

seu comportamento está alicerçado em um conjunto de escolhas suas com os 

seus objetivos. 

Dessa forma, no conflito de agência, ocorre um desalinhamento entre o 

comportamento desejado pelo principal e o comportamento apresentado pelo 

agente. A governança corporativa visa intermediar os interesses dos seus 

diferentes públicos – alta administração, gerência, acionistas, empregados, 

consumidores, credores e fornecedores, bem como a comunidade em geral e o 

governo. Tem por objetivo, também, assegurar um equilíbrio entre as ações 

econômicas e sociais e entre as ações individuais e comunitárias. Em outras 
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palavras, visa alinhar, da melhor forma possível, os interesses de indivíduos, 

corporações e sociedade (SILVA; SOUZA; LEITE, 2011).  

 

2.3.2 Conceitos de Governança Corporativa 

O termo inglês corporate governance chegou ao Brasil e seu conceito foi 

sendo introduzido paulatinamente no cenário econômico nacional como 

“governança corporativa”. Na literatura, há uma diversidade conceitual vasta, 

mas todas reservam a mesma essência. Monteiro (2003) define governança 

corporativa como sendo um “conjunto de práticas adotadas na gestão de uma 

empresa que afetam as relações entre acionistas (majoritários e minoritários), 

diretoria e conselho de administração”.  

Carneiro (2000, p. 8), por sua vez, alerta para um desvio conceitual pela 

indevida apropriação, no Brasil, da expressão original. Segundo ele:  

escolheu-se utilizar por aqui o anglicismo canhestro advindo da palavra 
governance, quando na verdade, para sermos claros, estamos nos 
referindo à administração corporativa, ou qual a melhor estrutura 
organizacional a ser eleita por uma empresa aberta com um leque 
múltiplo de acionistas com interesses distintos.  

 

Louette (2007, p. 55), por meio do Compêndio para a Sustentabilidade, 

traz o conceito de governança corporativa segundo a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE):  

A governança corporativa cuida da estrutura institucional e política das 
corporações – desde o início do empreendimento, passando por suas 
estruturas de governança, direito societário e privatização, até a saída 
do mercado e a insolvência. A integridade das corporações, instituições 
financeiras e mercados é especialmente importante para a saúde de 
nossas economias e sua estabilidade. 

 

No Brasil, o IBGC (2014) define governança corporativa da seguinte 

forma: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os 
relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, 
diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança 
corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 
organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua 
longevidade. 
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2015) define governança 

corporativa como sendo “o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 

desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas –  

como investidores, empregados e credores –, facilitando o acesso ao capital”.  

Como visto até o momento, a definição de governança é ainda um 

conceito em evolução, mas a essência da governança traz consigo uma atitude 

orientadora de quem deseja partilhar o governo das corporações, por meio de 

instrumentos, práticas, estruturas e procedimentos, gerando, assim, uma cultura 

organizacional de resultado participativo. 

 No Brasil, os esforços institucionais de regulação e motivação para boas 

práticas de gestão, em sintonia com algumas das principais exigências 

internacionais, têm se direcionado às empresas de capital aberto, embora estas 

constituam um segmento restrito no panorama econômico do país (CHAGAS, 

2014).  

Andrade e Rossetti (2012), fazendo uma síntese conceitual das diversas 

dimensões da governança corporativa, sintetizam-nas em oito Ps: Propriedade, 

Princípios, Propósitos, Papéis, Poder, Práticas, Pessoas e Perpetuidade. 

Propriedade: é um dos principais atributos que diferencia as razões de ser 

e as diretrizes da governança corporativa. Quanto mais pulverizada for a 

propriedade, como ocorre com a proliferação das sociedades anônimas de 

capital aberto, em que os proprietários não têm visibilidade e mudam a cada dia 

pelas negociações em bolsas, mais necessária será a governança na remoção 

de conflitos e de custos de agência envolvendo gestores e acionistas. 

Princípios: formam a base ética da governança e seu atributo essencial é 

a universalidade. Os princípios são compostos por aspectos culturais e marcos 

regulatórios da organização, legados éticos deixados pelos fundadores e código 

de conduta formalizado. 

Propósitos: trata-se do alinhamento estratégico da administração, de um 

ajustamento de interesses dos shareholders e stakeholders para alcançar o 

máximo retorno total de longo prazo. 

Papéis: definição com clareza dos distintos papéis de proprietários, 

conselheiros e gestores e com as respectivas alçadas e responsabilidades de 

cada um dos atores mencionados. 
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Poder: formas como se articulam as negociações e decisões e se 

estabelecem as relações entre os órgãos de governança da organização. 

Práticas: começam pela constituição e pelo empoderamento dos 

conselhos, da direção executiva e do sistema de auditoria, principais órgãos da 

governança. É a construção das relações entre esses órgãos e dos sistemas de 

controle e de resultados que irá impactar na sobrevivência da corporação. 

Pessoas: são o elemento-chave dos sistemas de governança. São elas 

que militam no interior das empresas. É a partir das relações interpessoais que 

se mitigam o risco organizacional das mais variadas origens. 

Perpetuidade: o objetivo último das organizações é o de se manter vivas, 

atuantes e com participação crescente em seus setores de atividade. 

 

2.3.3 Princípios de Governança Corporativa 

A aplicação da governança corporativa nas empresas pode ter diferentes 

origens e necessidades, tais como questões administrativas, como o 

desenvolvimento da capacitação profissional; questões estratégicas, como o 

desenvolvimento de novos negócios; questões legais, como o processo 

sucessório; e questões societárias, como as interações das empresas com os 

sócios minoritários (OLIVEIRA, 2011). Portanto, não existe uma fórmula pronta 

para ser aplicada na empresa.  

Cada instituição deve adaptar o seu modelo de governança à sua 

natureza jurídica e a circunstâncias culturais e econômicas, visto que as práticas 

de governança são baseadas em princípios universais, aplicáveis às empresas 

de capital de grande, médio ou pequeno porte. Esses princípios, de acordo com 

a literatura, constituem um conjunto de valores e regras que orientam a gestão 

empresarial e o comportamento dos administradores de uma organização no 

sentido de atenderem aos interesses das partes interessadas nos negócios e 

atividades desenvolvidos (CHAGAS, 2014), ou seja, são os princípios que 

norteiam as estratégias e o processo decisório nas organizações. 

De acordo com Louette (2007), os princípios constituem uma base comum 

que os países membros consideram essencial para o desenvolvimento de 

práticas de boa governança corporativa. Os princípios desenvolvidos pela OCDE 

são: 
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I. Garantir a base para um sistema eficaz de governança corporativa. 

II. Direitos dos acionistas e principais funções da propriedade. 

III. Tratamento equitativo dos acionistas. 

IV. Papel de outras partes interessadas na governança corporativa. 

V. Divulgação e transparência. 

VI. Responsabilidades do conselho de administração. 

A lei estadunidense Sarbanes-Oxley promoveu uma ampla regulação da 

vida corporativa, fundamentada nas boas práticas de governança. Essa 

regulação está focada em quatro valores que há décadas vinham sendo 

enfatizados por ativistas da governança, sendo eles: (1) compliance, 

conformidade legal; (2) accountability, prestação responsável de contas; (3) 

disclosure, transparência; (4) fairness, senso de justiça. A essência desses 

valores serve de fundamento para os princípios de governança defendidos pelas 

principais instituições que difundem essas práticas no Brasil. 

O Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do 

IBGC, tem como objetivo central indicar caminhos para todos os tipos de 

sociedades – por ações de capital aberto, ou fechado, limitadas ou civis – 

visando: (1) aumentar o valor da sociedade, (2) melhorar seu desempenho, (3) 

facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos, (4) contribuir para sua 

perenidade. Os princípios básicos que inspiram esse código são: 

I. Transparência. 

II. Equidade. 

III. Prestação de contas (accountability). 

IV. Responsabilidade corporativa. 

Já a Cartilha de Boas Práticas de Governança Corporativa, da CVM, visa 

orientar nas questões que podem influenciar significativamente a relação entre 

administradores, conselheiros, auditores independentes, acionistas controladores 

e acionistas minoritários. As recomendações estão agrupadas em quatro áreas: 

(1) transparência na estrutura acionária, (2) equidade entre acionistas, (3) 

proteção aos minoritários, (4) clareza nas demonstrações financeiras. A Cartilha 

traz como princípios os seguintes tópicos: 

I. Transparência: assembleias, estrutura acionária e grupo de controle. 

II. Estrutura e responsabilidade do conselho de administração. 
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III. Proteção a acionistas minoritários. 

IV. Auditoria e demonstrações financeiras. 

Chagas (2014), em pesquisa literária e documental, além de 

recomendação de especialistas, busca a compreensão dos princípios de 

governança praticados no Brasil. A partir disso, desenvolve uma classificação 

sintética dos princípios norteadores de governança corporativa, os quais acredita 

serem aplicáveis às sociedades empresárias, em seus diversos tamanhos e 

estágios de desenvolvimento: 

I. Transparência. 

II. Tratamento correto aos proprietários do capital. 

III. Accountability. 

IV. Compliance. 

V. Eficácia empresarial.  

Como demonstrado, não existe no mundo corporativo um consenso de 

nomenclatura para os princípios de governança praticados no Brasil, apesar de, 

na essência, estarem muito próximos. Quando se observam as sociedades 

cooperativas, que são sociedades de pessoas, e não de capital, encontram-se 

dificuldades na adequação dos princípios de governança corporativa para a sua 

prática integral nesse meio.  

As organizações precisam se articular em órgãos que definam claramente 

os papéis e a estrutura de poder da propriedade, dos conselhos e dos gestores. 

Devem, portanto, organizar estruturas de poder que separem a propriedade da 

gestão e do controle. São órgãos normalmente encontrados na governança 

corporativa: assembleia geral, conselho fiscal, conselho de administração e seus 

respectivos comitês, auditoria externa, diretoria executiva, auditoria interna e 

gestão administrativa e operacional. 

 

2.3.4 Governança Cooperativa 

O Banco Central do Brasil (Bacen), ao analisar essa situação, encontra 

dificuldades para enquadrar as cooperativas de crédito e passa a usar de forma 

oficial, pela primeira vez, o termo governança cooperativa. Lançou em 2009 o 

livro Governança cooperativa: diretrizes e mecanismos para o fortalecimento da 

governança em cooperativas de crédito. Esse projeto do Bacen teve como 
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objetivo motivar as cooperativas de crédito brasileiras a adotarem boas práticas 

de governança e foi desenvolvido em paralelo ao crescente interesse do tema 

“governança” aplicado no mundo corporativo (VENTURA, 2009).  

Nas cooperativas, de uma forma geral, o modelo de gestão se assemelha. 

O que diferencia é a sua essência existencial. Koslovski (2004) apresenta quatro 

públicos que distinguem as relações existentes entre uma sociedade mercantil 

das de uma sociedade cooperativa: proprietários, empregados, clientes e 

fornecedores. Enquanto nas sociedades mercantis o interesse dos seus 

proprietários está focado no lucro obtido sobre os negócios realizados, nas 

sociedades cooperativas o proprietário tem interesse na prestação de serviços 

oferecidos pela cooperativa, acumulando dupla função: além de proprietário, é 

usuário dos serviços oferecidos pela organização.  

Outra distinção está na relação existente entre empregados, clientes e 

fornecedores: enquanto na sociedade mercantil essa relação será definida 

exclusivamente pelo proprietário, na cooperativa o associado (proprietário e 

usuário) pode e deve participar dessa definição. Isso dá indícios de que a 

sociedade cooperativa é uma organização autogestionária em sua essência. 

Cooperativa é, portanto, uma organização diferente. Cooperativa não é 

uma empresa, cooperativa tem uma empresa. Isso lhe atribui duas dimensões 

que precisam ser contempladas pela governança: uma dimensão social e outra 

econômica. E essas características agregadas por valores e princípios de 

funcionamento dão à cooperativa uma identidade que a diferencia de qualquer 

outra organização. 

A governança precisa reconhecer essas características a fim de preservar 

e fortalecer a sua identidade. Tomando por base o Programa de Autogestão do 

Cooperativismo Brasileiro, entende-se governança cooperativa como sendo a 

forma pela qual as sociedades cooperativas são administradas, controladas e 

estimuladas. Tem por objetivo buscar a modernização e a melhoria empresarial 

para agregar valores aos associados, assegurar a profissionalização da gestão e 

preservar a doutrina cooperativista. Visa garantir a legalidade do seu 

funcionamento, conquistar credibilidade junto a terceiros e transparência diante 

do quadro social, contribuindo, assim, com a sua continuidade, sendo estes 

fatores primordiais para a boa governança cooperativa (KOSLOVSKI, 2004). 



37 
 

 

A OCB constituiu um grupo técnico para desenvolver um modelo de 

governança cooperativa, a qual conceituou da seguinte forma: 

Governança cooperativa é um modelo de direção estratégica, 
fundamentado nos valores e princípios cooperativistas, que estabelece 
práticas éticas visando garantir a consecução dos objetivos sociais e 
assegurar a gestão da cooperativa de modo sustentável em 
consonância com os interesses dos associados (OCB, 2015). 

Para cumprir com essa definição, de acordo com o grupo técnico da OCB 

(2015), a governança cooperativa deve ter cinco princípios que orientem os seus 

atos: autogestão, educação, transparência, senso de justiça e sustentabilidade. 

Autogestão é:  

o processo pelo qual os próprios associados, de forma democrática e 
por meio de organismos de representatividade e autoridade legítimas, 
assumem a responsabilidade pela direção da cooperativa e pela 
prestação de contas da gestão. Os agentes de governança são 
responsáveis pelas consequências de suas ações e omissões (OCB, 
2015). 

O sucesso da cooperativa depende da participação ativa de seus 

membros em todas as ações. Esse princípio da governança cooperativa está 

fundamentado no segundo princípio (controle democrático pelos sócios) e quarto 

princípio (autonomia e independência) do cooperativismo, como proposto pela 

Aliança Cooperativa Internacional (ACI). É importante reconhecer que a 

cooperativa é uma organização autogestionária democrática, controlada pelos 

seus associados, que têm o direito de participarem ativamente no 

estabelecimento de suas políticas e na tomada de decisões-chave da 

organização. É fundamental que a governança preserve o controle democrático e 

mantenha a autonomia e a independência de decisão de seus associados. Os 

associados e os agentes de governança devem se responsabilizar pelos seus 

atos. 

Educação é:  

investir no desenvolvimento do quadro social visando à formação de 
lideranças, para que estas tragam em seus conhecimentos de gestão e 
administração a essência da identidade cooperativa, base de sucesso e 
perpetuidade de sua doutrina (OCB, 2015). 

Desde a sua origem, a cooperativa sempre se diferenciou por meio da 

educação. A base teórica para esse princípio está alicerçada no quinto princípio 

cooperativista (educação, formação e informação). A governança cooperativa 

precisa investir na educação de seus associados e empregados. Formar os seus 
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dirigentes e gestores para que estes tragam em seus conhecimentos de gestão e 

administração a essência da identidade cooperativa, base de sucesso e 

perpetuidade de sua doutrina. Educar é mais que informar, significa engajar 

mentes na compreensão total da complexidade e da riqueza do pensamento 

cooperativo. Formar significa assegurar habilidades requeridas para bem 

desempenhar as suas responsabilidades (MACPHERSON, 2003). A educação e 

formação fornecem oportunidades aos líderes e gestores para melhor 

entenderem as necessidades dos associados. Uma cooperativa que encoraja a 

comunicação efetiva entre líderes e associados, além de atuar de forma mais 

efetiva, raramente falha. Ela precisa desenvolver seus associados, e isso se dará 

por meio da OQS. Deve investir em jovens como forma de garantir a sua 

continuidade, pois as pessoas somente apreciam e apoiam aquilo que elas 

conhecem e entendem. 

Transparência é:  

facilitar voluntariamente o acesso das partes interessadas às 

informações que vão além daquelas determinadas por dispositivos 
legais, visando à criação de um ambiente de relacionamento confiável e 
seguro (OCB, 2015). 

Inerente a este princípio está o desejo de informar. Este princípio tem 

relação com o segundo princípio cooperativista (controle democrático dos 

sócios). Associados eleitos como representantes da sociedade têm 

responsabilidades para com seus sócios. Mais do que uma obrigação de 

informar, os agentes da governança devem prestar contas de sua atuação e 

primar pelo desejo de disponibilizar para as partes interessadas informações 

relevantes sobre a gestão e o andamento da cooperativa. Eles precisam gerar 

um clima de confiança e de transparência perante os associados e de 

credibilidade perante terceiros. É fundamental que a organização assuma o seu 

papel social, cumpra seus compromissos e demonstre responsavelmente, sem 

qualquer subterfúgio, sua real situação patrimonial, econômica, financeira, social 

e ambiental. 

Senso de justiça é:  

o tratamento dado a todos os associados com igualdade e equidade em 
suas relações com a cooperativa e nas relações desta com suas 
demais partes interessadas (OCB, 2015). 
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Traz consigo os valores de igualdade e equidade como características da 

justiça. Está relacionado com o terceiro princípio cooperativista (participação 

econômica dos sócios), em que os associados devem contribuir de forma 

equitativa na formação do capital de sua cooperativa, bem como possuem o 

direito de receber o retorno proporcional (quando houver) à sua movimentação 

individual durante o exercício. A ideia é que cada centavo produzido pelo 

associado retorne a ele na mesma proporção, assim como a despesa deve ser 

rateada proporcionalmente. Não devem ocorrer privilégios a um em detrimento 

de outro. A cooperativa não deverá oferecer compensações aos menos 

produtivos, e sim apoio para que estes, pelo próprio esforço, tornem-se mais 

produtivos. Isso não significa que associados não tenham rendimentos 

diferentes, de acordo com a sua respectiva participação, mas que associados 

que participam de modo idêntico devam ser equiparados. Esse tratamento 

equitativo provoca um estímulo à melhoria contínua e à produtividade. Este 

princípio deve orientar para a legalidade de todas as ações, ou seja, o 

cumprimento das leis, normas, regulamentos e determinações. 

Independentemente do porte ou estrutura, toda organização precisa de 

mecanismos que indiquem o status de conformidade de suas atividades, 

processos, produtos e serviços. 

Sustentabilidade é:  

a busca por uma gestão ética nas relações internas e externas para 
geração e manutenção de valor a todas as partes interessadas, visando 
à perenidade da cooperativa, considerando-se os aspectos culturais, 
ambientais, sociais e econômicos (OCB, 2015). 

A sustentabilidade, como princípio de governança cooperativa, está 

alicerçada nos dois últimos princípios cooperativista: sexto (intercooperação) e 

sétimo (interesse pela comunidade). Os agentes da governança precisam 

reconhecer que a cooperativa, antes de ser uma organização, faz parte de um 

movimento, de um sistema cooperativista, que pode contribuir com o seu 

desenvolvimento e fortalecimento, atendendo seus associados de forma mais 

efetiva. Eles precisam entender que uma ação mal desenvolvida pode denegrir a 

imagem do sistema, afetando o desenvolvimento de outras organizações 

cooperativas. Precisam trabalhar pelo desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde as cooperativas estão inseridas, por meio de políticas 
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aprovadas pelos seus associados. Isso significa desenvolver uma gestão 

orientada em modelos e instrumentos que garantam o cumprimento da missão, a 

continuidade da empresa e a geração de resultados positivos, incorporando 

conceitos de ordem social, ambiental e econômica. A este princípio pode ser 

agregada à palavra “transgeracional”4, ou seja, os agentes de governança 

devem ter a capacidade de preparar a cooperativa de forma sustentável para as 

próximas gerações. 

 

2.4 DIFERENÇAS ENTRE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E COOPERATIVA 

Compreender e reconhecer as diferenças entre sociedade empresária e 

cooperativa é fundamental para se estabelecer um adequado modelo de 

governança para cada instituição, especialmente uma cooperativa. As principais 

diferenças entre sociedade cooperativa e sociedades empresárias são: 

SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

É uma sociedade de pessoas que funciona 

democraticamente. 

Possui base no capital, ou seja, o dinheiro 

investido pelos sócios na empresa define a 

hierarquia. 

Objetivo principal: prestação de serviços aos 

associados para que possam competir em 

condições de igualdade no mercado. 

Objetivo principal: o lucro aos acionistas, 

detentores do capital. 

Número ilimitado de sócios (ou limitado à 

capacidade de prestação de serviços pela 

cooperativa). 

Possui número limitado de acionistas. 

Controle (participação nas decisões): cada 

associado tem direito a um voto, independente 

do volume de capital integralizado. 

O controle é essencialmente democrático e 

igualitário – cada pessoa, um voto. 

O número de votos do sócio equivalerá à 

quantidade de ações que possui investidas na 

empresa. 

O controle é essencialmente financeiro – cada 

ação, um voto. 

Quórum em assembleias: baseado no número 

de associados presentes. 

Quórum em assembleias: baseado no capital 

integralizado, ações presentes. 

Não permite transferência de titularidade de 

quotas a terceiros estranhos à sociedade. 

Caráter personalíssimo. 

Permitida a transferência de ações a terceiros, 

podendo ser gratuitamente ou de forma 

onerosa, não havendo qualquer impedimento. 

Resultado positivo denominado de sobras é 

rateado de forma proporcional à 

movimentação individual de cada associado. 

Resultado positivo denominado de lucro é 

dividido proporcionalmente ao capital investido 

pelos acionistas. 

O associado é dono e usuário dos meios de 

produção ou dos produtos obtidos. 

O associado tem como característica única a 

de acionista, podendo oportunamente se 

utilizar dos meios de produção ou não. 

                                                           
4 

Adjetivo de dois gêneros: que compreende ou que acontece em, ou que diz respeito a várias 
gerações (exemplo: efeito transgeracional).  
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Prioriza não só o compromisso econômico, 

mas também investe em ações sociais e 

educativas.  

O foco primordial é tão e somente o 

crescimento econômico-financeiro da 

organização. 

Quadro 1: Diferenças entre sociedade cooperativa e sociedades empresárias 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ocepar (2014). 

 

Para isso, pode-se analisar a seguinte situação: um Produtor (A) deposita 

a sua produção em uma determinada Empresa (B), que irá comercializá-la com o 

Mercado (C). Se essa situação for realizada em uma cooperativa, entre o 

Produtor (A) e a Empresa (B), não existe operação comercial, pois a cooperativa 

é propriedade do Produtor (A). A operação se dá entre o Produtor (A) e o 

Mercado (C), por intermédio da Cooperativa (B). Se essa operação obtiver 

resultado positivo, subtraídas as despesas operacionais da Empresa 

Cooperativa (B), este retorna diretamente ao Produtor (A). A responsabilidade 

sobre o produto fica para o Produtor (A), até este produto chegar ao Mercado 

(C). A intermediação da cooperativa não implica em uma operação de compra e 

venda, mas, sim, em um instrumento que possibilita a aproximação do produtor 

ao mercado consumidor, diminuindo a distância entre ambos. E sobre essa 

operação não incidem imposto de renda, PIS e Cofins.  

Por outro lado, se for uma operação com uma sociedade empresária, o 

Produtor (A), ao depositar o seu produto na Empresa (B) e autorizar a sua 

comercialização, está efetuando uma operação comercial, cessando a sua 

responsabilidade sobre o produto. A Empresa (B), ao colocar esse produto no 

Mercado (C), torna-se responsável por ele. Porém, se auferir resultado positivo 

sobre essa comercialização, denominado de lucro, este retornará a um terceiro, 

que será chamado de Dono (D) ou acionista da Empresa (B). Há nesse caso 

duas operações de mercado: uma entre o Produtor (A) e a Empresa (B) e outra 

entre a Empresa (B) e o Mercado (C). 

Pode-se afirmar, assim, que o lucro é o resultado positivo de uma 

operação comercial, ou um ato comercial, enquanto a sobra é o resultado 

positivo de um ato cooperativo5. 

                                                           
5
 Legislação cooperativista: Lei N° 5.764/71 – Art. 79 – Denominam-se atos cooperativos os 

praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas 
entre si quando associadas, para a consecução dos seus objetivos sociais. O ato cooperativo 
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. 
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Dessa forma, o princípio da equidade, que para o cooperativismo é um 

valor, está relacionado ao retorno das sobras, sendo este rateado entre os 

associados de forma proporcional à movimentação de cada um. Associados que 

não movimentaram com a cooperativa não têm direito à sobra, pois não 

produziram. Essa característica é denominada de pilar da proporcionalidade e 

razoabilidade, na medida em que o associado que não realizou nenhuma 

operação com a cooperativa durante o exercício não terá direito às sobras 

decorrentes do trabalho realizado por outros associados. 

O processo decisório, por sua vez, como foi observado na figura 3, na 

cooperativa é igualitário, ou seja, um sócio é igual a um voto, 

independentemente do capital subscrito e integralizado. Ao analisar essa mesma 

situação nas sociedades empresárias, observa-se que tanto a divisão do lucro 

quanto o poder de voto estão relacionados ao capital investido na organização. E 

o princípio da equidade na governança corporativa prevê um tratamento justo 

entre os acionistas, mantendo-se a equidade no processo decisório (uma ação 

corresponde a um voto) e na defesa dos minoritários.  

Esse princípio conflita com a identidade cooperativa, que não possui 

associados minoritários. Todos são iguais perante a sociedade, sem distinção 

social, racial, religiosa e de gênero. O voto tem peso igualitário (ou seja, uma 

pessoa tem direito a um único voto, ao passo que na sociedade empresária a 

pessoa terá poder de voto proporcionalmente ao seu capital na organização) e 

as sobras são distribuídas equitativamente em função de suas operações com a 

cooperativa (na sociedade empresária, o lucro também é dividido 

proporcionalmente ao capital investido).  

Portanto, a principal distinção está na essência. Enquanto a sociedade 

cooperativa atribui poder à pessoa, a sociedade empresária dá poder ao capital. 

A prática desse princípio pelas cooperativas pode acarretar em uma demanda de 

maior poder de voto por parte dos associados com maior capital investido, o que 

é contrário à filosofia cooperativa. 

Dessa forma, entende-se que os princípios de governança devem ser 

adequados às cooperativas, levando em consideração o programa de 

autogestão e os valores e princípios do cooperativismo que fundamentam o seu 

funcionamento. 
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2.5 RELAÇÃO ENTRE AUTOGESTÃO E GOVERNANÇA  

A autogestão praticada nas sociedades cooperativas semelhantemente à 

governança corporativa, conforme Koslovski (2004), tem por objetivo ser um 

instrumento de modernização das cooperativas e da melhoria empresarial para 

agregar valor aos produtos ou serviços dos cooperados. Busca assegurar a 

transparência da administração, melhorar a profissionalização da empresa e 

orientar o funcionamento da sociedade. Visa desenvolver a qualidade da gestão, 

garantindo a preservação da doutrina cooperativista, a legalidade do 

funcionamento da cooperativa, a sua credibilidade perante a sociedade civil, a 

transparência diante seu quadro social e a garantia da sua continuidade. 

As sociedades cooperativas são guiadas por princípios reconhecidos pela 

ACI, que são linhas orientadoras por meio das quais as cooperativas levam seus 

valores à prática. São eles, segundo Macpherson (2003, p.14): 

1º - Adesão voluntária e livre: as cooperativas são organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços 
e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações de 
sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas.  

2º - Gestão democrática: as cooperativas são organizações 
democráticas, controladas pelos seus membros, que participam 
ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. 
Os homens e as mulheres eleitos como representantes dos demais 
membros são responsáveis perante estes.  

3º - Participação econômica dos membros: os membros contribuem 
equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no 
democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, propriedade 
comum da cooperativa. Os membros recebem habitualmente uma 
remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua 
adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou mais das 
seguintes finalidades: desenvolvimento das suas cooperativas, 
eventualmente com a criação de reservas, parte das quais, pelo menos, 
será indivisível; benefícios aos membros na proporção das suas 
transações com a cooperativa; e o apoio a outras atividades aprovadas 
pelos membros.  

4º - Autonomia e independência: as cooperativas são organizações 
autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se 
firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições 
públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições 
que assegurem o controle democrático pelos seus membros e 
mantenham a autonomia da cooperativa.  

5º - Educação, formação e informação: as cooperativas promovem a 
educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos 
e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, 
eficazmente, para o desenvolvimento das “suas” cooperativas. 
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Informam o público em geral, particularmente os jovens e os líderes de 
opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação.  

6º - Intercooperação: as cooperativas servem de forma mais eficaz 
aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, 
trabalhando em conjunto, por meio das estruturas locais, regionais, 
nacionais e internacionais.  

7º - Interesse pela comunidade: as cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas comunidades por meio de 
políticas aprovadas pelos seus membros.  

 

As sociedades empresárias desenvolveram mecanismos de gestão como 

forma de contornar conflitos de interesses ou de agência, originados a partir da 

dispersão da propriedade, para tornar a governança mais efetiva, aumentando, 

assim, a longevidade delas. As sociedades cooperativas já nasceram com alta 

dispersão em sua propriedade, portanto com mecanismos que garantissem a 

equidade entre os seus sócios ou proprietários.  

Para manter um bom nível de governança na organização, seja ela 

empresária ou cooperativa, é fundamental definir um conjunto de princípios e 

valores que nortearão os negócios, assegurando às pessoas um correto 

relacionamento entre as partes interessadas. Os princípios são fundamentais 

para um bom sistema de governança.  

Percebe-se, portanto, uma estreita relação entre autogestão e governança 

corporativa. O que as difere é a essência, em função de características de cada 

tipo de organização, e o princípio da educação, fundamental para uma sociedade 

de pessoas. Não basta ter competência administrativa, é preciso domínio da 

realidade cooperativa.  

Muitas vezes quando uma cooperativa é avaliada, somente os aspectos 

empresariais e econômicos são levados em consideração. A cooperativa é uma 

organização diferente, possui um lado social, ou societário, muito forte e gera 

externalidades para a comunidade onde está inserida, entre as quais pode-se 

citar o desenvolvimento regional. 

No quadro a seguir, são relacionados os princípios da governança 

corporativa recomendados pelo IBGC, com os princípios da governança 

cooperativa recomendados pela OCB. 
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Princípios da governança corporativa Princípios da governança cooperativa 

 

Transparência: mais do que a obrigação de 

informar é o desejo de disponibilizar para as 

partes interessadas as informações que sejam 

de seu interesse, e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou 

regulamentos. A adequada transparência 

resulta em um clima de confiança, tanto 

internamente quanto nas relações da empresa 

com terceiros. Não deve restringir-se ao 

desempenho econômico-financeiro, 

contemplando também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem à criação de valor. 

 

Transparência: é facilitar voluntariamente o 

acesso das partes interessadas às 

informações que vão além daquelas 

determinadas por dispositivos legais, visando 

à criação de um ambiente de relacionamento 

confiável e seguro. 

 

Equidade: a equidade caracteriza-se pelo 

tratamento justo de todos os sócios e demais 

partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou 

políticas discriminatórias, sob qualquer 

pretexto, são totalmente inaceitáveis. 

 

Senso de Justiça: é o tratamento dado a 

todos os associados com igualdade e 

equidade em suas relações com a cooperativa 

e nas relações desta com suas demais partes 

interessadas. 

 

Prestação de Contas (accountability): os 

agentes de governança devem prestar contas 

de sua atuação, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões.  

 

 

Autogestão: é o processo pelo qual os 

próprios associados, de forma democrática e 

por meio de organismos de representatividade 

e autoridade legítimas, assumem a 

responsabilidade pela direção da cooperativa 

e pela prestação de contas da gestão. Os 

agentes de governança são responsáveis 

pelas consequências de suas ações e 

omissões. 
 

Responsabilidade Corporativa: os agentes 

de governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando à 

sua longevidade, incorporando considerações 

de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações. 

 

Sustentabilidade: é a busca por uma gestão 

ética nas relações internas e externas para 

geração e manutenção de valor a todas as 

partes interessadas, visando à perenidade da 

cooperativa, considerando-se os aspectos 

culturais, ambientais, sociais e econômicos. 

  

Educação: é investir no desenvolvimento do 

quadro social visando à formação de 

lideranças, para que estas tragam em seus 

conhecimentos de gestão e administração a 

essência da identidade cooperativa, base de 

sucesso e perpetuidade de sua doutrina. 

Quadro 2: Relação entre princípios da governança corporativa e governança cooperativa 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de IBGC (2014) e de OCB (2015). 
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A ACI (2014), baseada em estudo da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), afirma que as cooperativas são modelos diferenciados de 

empresas: 

Cada vez mais, as pessoas estão escolhendo o modelo de empresa 
cooperativa para enfrentar as novas realidades econômicas. Porque as 
cooperativas são capazes de sobreviver e, de fato, prosperar em 
situações de crise e ir mais além. A empresa cooperativa é um modelo 
de empresa alternativa, que em lugar de focar o lucro focaliza as 
pessoas, aumentando o poder dessas pessoas no mercado, enquanto 
baliza suas operações nos princípios e valores cooperativos.  

 

Ricken (2010, p. 77), em sua pesquisa junto às cooperativas 

agropecuárias do Paraná, observou: 

[...] que a forma de administração foi considerada o fator mais relevante 
para o sucesso da cooperativa, totalizando 89,77% dos pontos 
atribuídos. A regra de igualdade de voto nas assembleias gerais foi a 
segunda característica mais valorizada, confirmando a importância do 
fator isonômico na forma de tomada de decisão na cooperativa. Os 
interesses econômicos relacionados aos negócios dos cooperados e as 
oportunidades geradas pela cooperativa também obtiveram índice 
acima de 80% de importância. A melhoria social foi o fator que obteve o 
menor índice, com 77% dos pontos possíveis.  

 

Existe uma diferença significativa entre a relação dos cooperados com sua 

cooperativa, que é alicerçada na confiança, para a relação de propriedade 

existente nas empresas de capital, que é essencialmente econômica. Portanto, o 

modelo de gestão e de governança precisa contemplar essas características 

próprias de uma sociedade cooperativa. 

O programa de autogestão privilegia essa relação, pois busca, acima de 

tudo, a efetiva participação dos cooperados na vida da cooperativa.  
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3. METODOLOGIA 

A metodologia científica pode ser entendida como o estudo sistemático e 

lógico dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e 

sua relação com as teorias científicas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009), ou 

simplesmente como um conjunto de dados, agrupados em um sistema de 

operações ordenadas, dos quais se pode tirar conclusões embasadas em certos 

objetivos previamente definidos. 

Neste trabalho, serão utilizados os seguintes métodos de pesquisa: 

- Quanto à abordagem – pesquisa qualitativa e quantitativa. 

- Quanto à natureza – pesquisa aplicada. 

- Quanto aos objetivos – pesquisa exploratória e pesquisa descritiva. 

- Quanto aos procedimentos – pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

pesquisa de campo, estudo de caso e pesquisa com survey. 

Neste capítulo, será apresentado inicialmente o problema, com sua 

respectiva pergunta de pesquisa e os seus pressupostos. Na sequência, será 

detalhada a estruturação do trabalho, demonstrando a origem da amostra, a 

coleta e o tratamento dos dados e, por fim, as possíveis limitações da pesquisa 

ou do método. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Este estudo tem por finalidade identificar a relação existente entre 

autogestão e governança em cooperativas agropecuárias do Paraná, a partir do 

pressuposto de que a autogestão é a governança praticada em cooperativas. 

Fundamenta este estudo uma revisão bibliográfica e documental sobre a história 

do cooperativismo no mundo, a compreensão da prática da autogestão adotada 

pelas cooperativas, estudos sobre os conceitos de governança corporativa que 

são adotados por diversas instituições, bem como o entendimento das diferenças 

conceituais entre sociedade empresária e cooperativas. 

Para a pesquisa de campo, foi elaborado um formulário de pesquisa 

estruturado a partir de cinco dimensões, que são os princípios da governança 

cooperativa estudados pela OCB (2015). São eles: autogestão, educação, senso 
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de justiça, transparência e sustentabilidade. São esses princípios que nortearão 

a coleta de dados e compõem o artefato que ficará de legado para o sistema 

cooperativista e a academia, como ferramenta de autoavaliação do desempenho 

das cooperativas em seus modelos de gestão e relacionamento com seus 

públicos de interesse interno. 

 

3.1.1 Pergunta de Pesquisa 

A pergunta de pesquisa estabelecida para este estudo é a seguinte: qual é 

a relação entre autogestão e governança em cooperativas agropecuárias do 

Paraná? 

  

3.2 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Procurando comprovar as constatações a partir do estudo bibliográfico e 

documental, passou-se a estudar o cooperativismo agropecuário paranaense, 

com o objetivo de identificar uma amostra não probabilística, de caráter 

intencional, para ser lhe aplicada um formulário a fim de verificar a consistência 

do estudo. Trata-se de um estudo temporal, que abrange o período de 2014 e 

2015, sendo que a pesquisa de campo foi realizada nos meses de julho e agosto 

de 2015.  

A amostra foi estratificada por regiões geográficas: oeste/sudoeste, 

centro/sul e norte/noroeste, respeitando-se os fluxos migratórios de ocupação do 

estado do Paraná, bem como a regionalização utilizada nos Projetos de 

Integração do Cooperativismo Paranaense na década de 1970, que estruturou o 

cooperativismo no estado, delimitando área geográfica de atuação e viabilidade 

técnica e econômica de cada cooperativa na época. Essa regionalização é 

adotada até hoje pela Ocepar em sua estrutura organizacional.  
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Figura 3: Fluxo de colonização do Paraná 

Fonte: COOPERATIVAS... , 1974. 

 

O fluxo de colonização do Paraná reconhece três grandes ondas de 

colonização do estado. A primeira grande onda, denominada de tradicional, está 

ligada ao povoamento que se expandiu desde o século XVII, de Paranaguá a 

Curitiba, pelas regiões dos campos gerais, com a criação de gado e depois com 

a indústria da erva-mate e da madeira de pinho. A segunda ocorreu no norte do 

Paraná, da agricultura tropical do café que, pelas origens e interesses históricos, 

ficou mais diretamente ligada a São Paulo. A terceira ocorreu no sudoeste do 

Paraná, da agricultura de subsistência dos colonos plantadores de cereais e 

criadores de suínos que, pela origem e interesses históricos, ligou-se mais 

intimamente ao Rio Grande do Sul. Reconhecer essas regiões significa respeitar 

a sua cultura e os seus costumes (BOESCHE, 2005). 

Os projetos de integração do cooperativismo paranaense foram 

desenvolvidos em três etapas, abrangendo regiões diferentes. O Projeto Iguaçu 

de Cooperativismo (PIC), criado em 1971, contemplou a reorganização do 

sistema no oeste e sudoeste. O Projeto Norte de Cooperativismo (Norcoop), 

implantado em 1974, objetivou a reorganização das cooperativas da região norte 

do estado. E o Projeto Sul de Cooperativismo (Sulcoop), iniciado em 1976, 
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reorganizou as cooperativas da região centro/sul. A Ocepar nasceu no decorrer 

do primeiro projeto, no ano de 1971, o que veio a dar forte apoio à execução dos 

projetos. 

 

Figura 4: Projetos regionais de cooperativismo 

Fonte: COOPERATIVAS... , 1974. 

 

Também foram selecionadas três cooperativas de tamanhos diferentes em 

cada região geográfica, denominadas de pequenas, médias e grandes, cujo 

parâmetro para definição do tamanho está relacionado ao total de ativos de cada 

cooperativa. Das 75 cooperativas registradas na Ocepar, 68 estão ativas, das 

quais 19 se encontram na região centro/sul, 25 estão localizadas na região 

norte/noroeste e 24 possuem sua sede administrativa localizada na região 

oeste/sudoeste.  

Visando preservar a identidade das cooperativas, estas foram codificadas, 

identificando a região geográfica, o tamanho e a respectiva posição dentro da 

região onde está localizada. Nos quadros a seguir, são demonstradas as 

cooperativas por região, por tamanho ou total de ativos, posição dezembro/2014 

e o respectivo ranking estadual.  
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Região 
Centro/Sul 

Data do 
Balancete 

Total de Ativos (R$) Ranking 

CSG1 12/2014 2.276.070.866,56 5º 

CSG2 12/2014 2.070.981.162,95 6º 

CSG3 12/2014 1.611.928.038,52 8º 

CSM1 12/2014 646.189.725,38 16º 

CSM2 12/2014 451.957.135,00 17º 

CSM3 12/2014 161.774.997,60 26º 

CSP1 12/2014 74.811.009,31 33º 

CSP2 12/2014 41.277.973,34 38º 

CSP3 12/2014 29.188.042,81 40º 

CSP4 12/2014 27.132.078,71 41º 

CSP5 12/2014 24.937.164,25 42º 

CSP6 12/2014 23.078.591,60 43º 

CSP7 12/2014 21.563.034,67 44º 

CSP8 12/2014 21.543.946,78 45º 

CSP9 12/2014 10.326.915,44 47º 

CSP10 12/2014 7.204.647,50 49º 

CSP11 12/2014 2.578.864,12 55º 

CSP12 12/2014 265.774,04 65º 

CSP13 12/2014 0,00 68º 

Quadro 3: Cooperativas agropecuárias da região centro/sul 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ocepar (2014). 

 

Nessa região, foram selecionadas para a pesquisa de campo as 

cooperativas: grande – CSG3 (8ª no ranking estadual), média – CSM1 (16ª no 

ranking estadual) e pequena – CSP8 (45ª no ranking estadual). O critério de 

seleção foi o acesso, facilidade e identidade com as cooperativas para 

desenvolver a pesquisa de campo. 

Na região norte/noroeste, foram selecionadas as cooperativas: grande – 

NNG3 (9ª no ranking estadual), média – NNM2 (19ª no ranking estadual) e 

pequena – NNP7 (51ª no ranking estadual). Os critérios de seleção foram os 

mesmos, ou seja, acesso, facilidade e identidade para a realização da pesquisa 

de campo. 
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Região 
Norte/Noroeste 

Data do 
Balancete 

Total de Ativos (R$) Ranking 

NNG1 12/2014 6.997.672.695,00 1º 

NNG2 12/2014 1.997.598.204,03 7º 

NNG3 12/2014 1.396.625.860,05 9º 

NNG4 12/2014 1.113.359.103,88 10º 

NNM1 12/2014 411.887.546,16 18º 

NNM2 12/2014 351.666.547,97 19º 

NNM3 12/2014 338.284.833,31 20º 

NNM4 12/2014 302.498.039,66 22º 

NNM5 12/2014 245.468.024,28 24º 

NNM6 12/2014 234.363.571,23 25º 

NNM7 12/2014 155.101.755,19 27º 

NNP1 12/2014 69.712.708,27 34º 

NNP2 12/2014 49.604.111,16 36º 

NNP3 12/2014 48.796.048,26 37º 

NNP4 12/2014 35.398.180,05 39º 

NNP5 12/2014 13.587.641,10 46º 

NNP6 12/2014 6.985.897,59 50º 

NNP7 12/2014 6.368.278,43 51º 

NNP8 12/2014 5.783.851,07 52º 

NNP9 12/2014 4.180.155,33 54º 

NNP10 12/2014 2.557.629,59 56º 

NNP11 12/2014 1.520.676,02 57º 

NNP12 12/2014 1.254.619,47 58º 

NNP13 12/2014 295.025,10 64º 

NNP14 12/2014 29.338,84 67º 

Quadro 4: Cooperativas agropecuárias da região norte/noroeste 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ocepar (2014). 

 

Da mesma forma, as cooperativas da região oeste/sudoeste foram 

selecionadas pelo critério de acesso, facilidade e identidade, colaborando, assim, 

com a realização da pesquisa de campo. Nessa região, foram selecionadas as 

cooperativas: grande – OSG3 (4ª no ranking estadual), média – OSM2 (13ª no 

ranking estadual) e a pequena – OSP1 (31ª no ranking estadual).  
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Região 
Oeste/Sudoeste 

Data do 
Balancete 

Total de Ativos (R$) Ranking 

OSG1 12/2014 3.377.693.107,47 2º 

OSG2 12/2014 2.480.537.486,10 3º 

OSG3 12/2014 2.383.094.003,39 4º 

OSG4 12/2014 1.035.724.479,96 11º 

OSM1 12/2014 996.760.163,77 12º 

OSM2 12/2014 872.067.607,05 13º 

OSM3 12/2014 859.435.732,69 14º 

OSM4 12/2014 663.285.028,79 15º 

OSM5 12/2014 307.282.782,36 21º 

OSM6 12/2014 287.516.912,45 23º 

OSM7 12/2014 145.590.609,44 28º 

OSM8 12/2014 137.608.970,92 29º 

OSM9 12/2014 135.339.109,81 30º 

OSP1 12/2014 93.413.431,73 31º 

OSP2 12/2014 91.359.510,96 32º 

OSP3 12/2014 62.616.619,57 35º 

OSP4 12/2014 7.388.755,68 48º 

OSP5 12/2014 4.924.329,06 53º 

OSP6 12/2014 1.189.065,98 59º 

OSP7 12/2014 1.156.132,70 60º 

OSP8 12/2014 1.121.898,19 61º 

OSP9 12/2014 777.078,16 62º 

OSP10 12/2014 685.605,61 63º 

OSP11 12/2014 185.971,82 66º 

Quadro 5: Cooperativas agropecuárias da região oeste/sudoeste 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ocepar (2014). 

 

Temos, assim, uma amostra não probabilística, de caráter intencional, que 

leva em consideração aspectos culturais representados pelas regiões 

geográficas do Paraná respeitando suas ondas de colonização, bem como o 

porte das cooperativas, selecionando unidades de diferentes portes, como está 

demonstrado no quadro a seguir: 
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Cooperativa 
Data do 

Balancete 
Total de Ativos (R$) Ranking 

OSG3 12/2014 2.383.094.003,39 4º 

CSG3 12/2014 1.611.928.038,52 8º 

NNG3 12/2014 1.396.625.860,05 9º 

OSM2 12/2014 872.067.607,05 13º 

CSM1 12/2014 646.189.725,38 16º 

NNM2 12/2014 351.666.547,97 19º 

OSP1 12/2014 93.413.431,73 31º 

CSP8 12/2014 21.543.946,78 45º 

NNP7 12/2014 6.368.278,43 51º 

Quadro 6: Cooperativas agropecuárias do Paraná selecionadas para a pesquisa de campo 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ocepar (2014). 

 

Foram analisadas três cooperativas de diferentes tamanhos por região, 

totalizando nove cooperativas, envolvendo três distintos públicos internos: 

dirigentes, empregados e cooperados. Por dirigentes, entendem-se membros 

eleitos ou contratados integrantes da diretoria executiva, conselho de 

administração e conselho fiscal. Por empregados, entendem-se aqueles que 

ocupam cargos na escala hierárquica da cooperativa, como gerentes, 

coordenadores, encarregados e funções técnicas. E cooperados são as 

lideranças representativas do quadro social. Nessa etapa do trabalho, foram 

utilizados métodos de pesquisa de campo e pesquisa com survey.  

O trabalho deixa como legado um instrumento de pesquisa, de 

autoavaliação, no qual a cooperativa poderá identificar os seus pontos fortes e 

pontos a evoluir com relação à governança e, dessa forma, buscar ações 

corretivas para melhorar a sua gestão com desenvolvimento e sustentabilidade. 

 

3.3 A COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento usando-se o 

método de pesquisa com survey. Foi elaborado um formulário de pesquisa tendo 

por base cinco dimensões (autogestão, educação, senso de justiça, 

transparência e sustentabilidade). Para a aplicação dos formulários, foi treinado 

um técnico em cada cooperativa, que os aplicou para um grupo representativo 

de dirigentes que integram a diretoria executiva, o conselho de administração e o 

conselho fiscal da cooperativa. Para os empregados, foi feito um recorte de um 
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grupo delimitado, com colaboradores que ocupam cargos na escala hierárquica 

da cooperativa, como gerentes, coordenadores, encarregados e funções 

técnicas. Foram excluídas da amostra especialmente as funções operacionais, 

normalmente de baixa escolaridade e com pouca atenção para com os 

problemas relacionados à cooperativa. 

Já com relação aos cooperados, o recorte previu a aplicação do 

questionário para um grupo representativo da liderança da cooperativa e que tem 

mais contato com o assunto, para evitar distorções de interpretação, o que 

poderia ocasionar erros de conteúdo da pesquisa. 

Foram distribuídos 900 formulários, ou seja, 100 para cada cooperativa. 

Foi definido com o técnico treinado para a aplicação do questionário o público a 

quem se destina a pesquisa e a sua possível contribuição com o estudo, ficando 

a critério dele a escolha das pessoas entrevistadas. Na tabela a seguir, está 

relacionado, por cooperativa e por público, o total de formulários que retornaram: 

 

Cooperativa Dirigentes Cooperados Empregados Total 

CSG3 14 47 28 89 

CSM1 12 28 39 79 

CSP8 10 50 30 90 

NNG3 9 33 61 103 

NNM2 12 42 51 105 

NNP7 8 20 16 44 

OSG3 18 73 34 125 

OSM2 11 18 48 77 

OSP1 11 30 32 73 

TOTAL 105 341 339 785 

Tabela 1: Número de formulários por cooperativa respondidos por dirigentes, cooperados 

e empregados 

Fonte: Desenvolvida pelo autor. 
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Dessa forma, para 900 formulários distribuídos houve o retorno de 785, ou 

seja, um índice de retorno de 87%. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

A partir do formulário de pesquisa que contém 57 afirmativas divididas em 

cinco dimensões, o respondente teve cinco alternativas de concordância, 

utilizando-se a escala de Likert6 de múltipla escolha: discordo totalmente, 

discordo, nem concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente. Foi 

ainda agregado ao rol de respostas o item desconheço/não sei com peso nulo, a 

partir dos pré-testes realizados, nos quais foi identificada a necessidade dessa 

alternativa em função das características do público pesquisado.  

Os resultados foram computados por meio de média ponderada pela 

escala de Likert, ou seja, com peso de um a cinco, convertida para uma escala 

de zero a dez, apurando-se uma média para cada uma das cinco dimensões. Na 

análise, por meio de observação gráfica e de cores, poderão ser verificados os 

pontos fortes e os pontos a serem melhorados pela cooperativa em seus 

diversos públicos, possibilitando ações corretivas e/ou educativas conforme o 

caso. Da mesma forma, o método permite a análise comparativa das 

cooperativas pesquisadas por tamanho e por região. 

 

3.5 DIMENSÕES E SEUS INDICADORES 

A partir dos princípios de governança cooperativa, foram estabelecidas as 

dimensões que norteiam o trabalho de pesquisa de campo, bem como o artefato. 

No quadro a seguir, são apresentadas as dimensões com suas definições 

teóricas e operacionais adotadas no artefato de pesquisa. 

  

 

 

 

 

                                                           
6
 A escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica utilizada em formulários de 

pesquisa de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nessa escala, os 
perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. 
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Dimensão Definição Teórica 
Definição 

Operacional 
A

u
to

g
e
s
tã

o
 

Processo pelo qual os próprios associados, de 

forma democrática e por meio de organismos de 

representatividade e autoridade legítimos, 

assumem a responsabilidade pela direção da 

cooperativa e pela prestação de contas da 

gestão. Os agentes de governança são 

responsáveis pelas consequências de suas 

ações e omissões. 

O indicador é gerado por meio 

de média ponderada, 

orientada pela escala de 

Likert, com peso de um a 

cinco, convertida para uma 

escala de zero a dez, 

apurando-se uma média para 

cada uma das dimensões, 

podendo-se, ainda, apurar a 

média por afirmativa, por 

público ou por cooperativa, de 

forma individual ou agrupada 

por região ou por tamanho. 

E
d
u
c
a
ç
ã

o
 

Investimentos no desenvolvimento do quadro 

social visando à formação de lideranças, para 

que estas tragam em seus conhecimentos de 

gestão e administração a essência da identidade 

cooperativa, base de sucesso e perpetuidade de 

sua doutrina. 

S
e
n
s
o
 d

e
  

J
u
s
ti
ç
a

 

Tratamento dado a todos os associados com 

igualdade e equidade em suas relações com a 

cooperativa e nas relações desta com suas 

demais partes interessadas. 

T
ra

n
s
p
a
rê

n
c
ia

 

Facilidade voluntária ao acesso das partes 

interessadas às informações que vão além 

daquelas determinadas por dispositivos legais, 

visando à criação de um ambiente de 

relacionamento confiável e seguro. 

S
u
s
te

n
ta

b
ili

d
a
d
e

 

Busca de uma gestão ética nas relações 

internas e externas para geração e manutenção 

de valor a todas as partes interessadas, visando 

à perenidade da cooperativa, considerando-se 

os aspectos culturais, ambientais, sociais e 

econômicos. 

Quadro 7: Definição teórica e operacional das dimensões 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

As dimensões e seus indicadores são os seguintes: 

Dimensão Autogestão: busca a efetiva participação do cooperado, 

atribuindo a ele a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do 

empreendimento cooperativo.  
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 Indicador 

1 
O sucesso da cooperativa está na participação ativa dos seus cooperados em todas as 

ações.  

2 
A cooperativa tem procedimentos que buscam a participação dos cooperados no processo 

decisório.  

3 
Sempre que a cooperativa realiza novos investimentos, consulta os cooperados por meio 

de reuniões, assembleias ou outras formas.  

4 
A cooperativa deve ser administrada por profissionais contratados, com a supervisão do 

conselho de administração e a concordância da assembleia geral. 

5 
A cooperativa tem comprometimento com o desenvolvimento das atividades dos seus 

cooperados. 

6 
A cooperativa cumpre regras estatutárias, legislação e princípios cooperativistas, 

eliminando do quadro social os cooperados inoperantes ou infiéis. 

7 A visita técnica realizada anualmente pela Ocepar contribui com a gestão da cooperativa. 

8 
A cooperativa deve equilibrar interesses dos seus cooperados com o desenvolvimento 

econômico dela. 

9 
A cooperativa mantém comunicação constante com seus cooperados prestando contas da 

gestão e dos atos administrativos. 

10 A cooperativa não é uma empresa, ela tem uma empresa. 

11 O cooperado contribui com o desenvolvimento da cooperativa. 

12 
O crescimento dos negócios da cooperativa tem contribuído com o crescimento 

econômico dos seus cooperados. 

Quadro 8: Indicadores de Autogestão 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Dimensão Educação: visa avaliar o grau de educação atribuído na 

cooperativa para os seus diferentes públicos internos, como forma de 

preparação da sociedade para a sua autogestão efetiva. 

 

 Indicador 

1 
A cooperativa promove educação cooperativista para os empregados, cooperados e 

familiares. 

2 
É importante que os conselheiros de administração e fiscal tenham curso de formação 

para melhor desempenharem a função na cooperativa. 

3 
A cooperativa possui práticas que estimulam o desenvolvimento de novas lideranças, 

visando à renovação dos conselhos de administração e fiscal.  
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4 
Para melhorar o relacionamento e a comunicação na cooperativa, os cooperados são 

organizados em comitês, comissões ou núcleos. 

5 A cooperativa tem mecanismos de incentivo para buscar a fidelização dos cooperados. 

6 
A cooperativa tem controles para impedir a ação oportunista de cooperados 

infiéis/inoperantes. 

7 
A cooperativa realiza curso para novos sócios a fim de esclarecer sobre suas 

responsabilidades de cooperado. 

8 
A cooperativa investe na formação de jovens visando à continuidade da sociedade 

cooperativista. 

9 A cooperativa investe na formação do público feminino buscando a participação da família.  

10 
A cooperativa investe na formação de novos gerentes dando oportunidade de crescimento 

profissional aos seus empregados. 

11 A cooperativa investe em seus empregados visando à manutenção dos bons profissionais. 

12 
A participação do Sescoop/PR é importante no apoio aos treinamentos realizados pela 

cooperativa. 

Quadro 9: Indicadores de Educação 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Dimensão Senso de Justiça: visa avaliar o tratamento de igualdade a 

todos os associados e no processo decisório, bem como a equidade nas 

atividades econômicas realizadas com a cooperativa, tratando adequadamente 

solicitações, reclamações e sugestões como forma de fortalecer as relações 

entre cooperativa e cooperado. 

 

 Indicador 

1 
A cooperativa tem mecanismos que tratam as solicitações, reclamações e sugestões dos 

cooperados. 

2 
A cooperativa trabalha para oferecer uma remuneração justa à atividade dos seus 

cooperados. 

3 
A cooperativa representa a continuidade da propriedade dos cooperados, em que ele 

encontra o que precisa para sua atividade. 

4 
A cooperativa mantém um tratamento igualitário a todos os cooperados, sem distinção de 

volume de produção, de compras ou de capital. 

5 
A cooperativa analisa o grau de satisfação dos cooperados com relação aos seus 

produtos e serviços e usa esses dados em sua gestão.  

6 A cooperativa avalia o grau de participação (fidelidade) dos seus cooperados.  

7 
Na cooperativa existe diferenciação de preços de produtos ou serviços para cooperados e 

não cooperados.  



60 
 

 

8 A cooperativa procura zelar pela sua credibilidade perante a sociedade. 

9 
A cooperativa mantém uma boa imagem perante a sociedade e seus diversos públicos de 

relacionamento. 

10 A cooperativa é a principal referência de preços dos produtos e serviços em sua região. 

11 
É fundamental que a cooperativa distribua sobras proporcionais à movimentação 

individual de cada cooperado. 

Quadro 10: Indicadores de Senso de Justiça 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Dimensão Transparência: visa analisar o desejo de prestar contas aos 

públicos de interesse, respeitando os órgãos de governança, clareza nas 

informações e o nível de comunicação. Procura avaliar também a compreensão 

do trabalho dos diferentes órgãos de governança por parte dos seus públicos 

internos e o desempenho apresentado por estes. 

 

 Indicador 

1 
Na cooperativa, a assembleia é o órgão máximo de tomada de decisões e com maiores 

poderes. 

2 
A cooperativa realiza pré-assembleias com o objetivo de melhor discutir e esclarecer 

assuntos importantes junto aos seus cooperados.  

3 A forma como a cooperativa presta contas é facilmente compreendida pelos cooperados.  

4 
A cooperativa entrega o relatório anual de prestação de contas e o estatuto social para 

todos os seus cooperados. 

5 Os cooperados conhecem a função e a forma de atuação do conselho fiscal.  

6 
A cooperativa tem implantado serviços de auditoria interna, cuja qualidade é reconhecida 

pelos cooperados.  

7 
Os cooperados reconhecem na auditoria externa contratada pela cooperativa um serviço 

essencial, que gera segurança na prestação de contas perante a assembleia geral. 

8 
Os cooperados reconhecem a liderança do presidente, o que melhora a fidelidade junto à 

cooperativa. 

9 
A cooperativa possui mecanismos de avaliação de desempenho dos conselheiros de 

administração e fiscal. 

10 Na cooperativa, os cooperados participam das discussões do planejamento estratégico.  

11 
A cooperativa publica seu relatório de gestão com o objetivo de dar transparência e 

clareza para os seus diversos públicos. 

Quadro 11: Indicadores de Transparência 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Dimensão Sustentabilidade: avalia as relações com a comunidade e os 

diferentes públicos de interesse, bem como as relações com o sistema 

cooperativista e seus órgãos de representação.  

 

 Indicador 

1 
A cooperativa reconhece a Ocepar como órgão de representação institucional do sistema 

cooperativista paranaense. 

2 
O trabalho de defesa política e de representação institucional realizado pela Ocepar 

contribui com o desenvolvimento do cooperativismo paranaense. 

3 
A cooperativa busca parcerias com outras cooperativas para melhor atender às 

necessidades dos seus cooperados. 

4 Existe união e integração entre as cooperativas paranaenses. 

5 A cooperativa contribui com o desenvolvimento das atividades dos seus cooperados. 

6 A cooperativa contribui com o desenvolvimento sustentável da região onde atua.  

7 A cooperativa investe em programas de preservação do meio ambiente. 

8 A cooperativa contribui para divulgar uma boa imagem do sistema cooperativista.  

9 
A cooperativa tem apoiado projetos sociais, culturais e esportivos na comunidade onde 

atua. 

10 
A cooperativa tem plano de contingência para reduzir possíveis riscos que fazem parte da 

sua atividade e que possam comprometer a sua continuidade. 

11 
A cooperativa investe no desenvolvimento do público feminino para oportunizar a sua 

participação nos conselhos e na gestão. 

Quadro 12: Indicadores de Sustentabilidade 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

3.6 ARTEFATO DA PESQUISA 

O trabalho deixa como legado uma ferramenta de pesquisa, de 

autoavaliação, na qual a cooperativa poderá identificar os seus pontos fortes e 

fracos com relação à governança e, dessa forma, buscar ações corretivas para 

melhorar a sua gestão, contribuindo, assim, com o seu desenvolvimento e 

sustentabilidade. 

A ferramenta denominada de Autogestômetro tem por finalidade avaliar a 

efetividade da autogestão praticada na cooperativa, gerando subsídios 

importantes para a correção de rumos no modelo de gestão praticada, a fim de 

que possa alcançar os seus objetivos sociais de uma forma mais efetiva. A 

ferramenta está fundamentada em conceitos de autogestão e de governança, 
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tendo por base os princípios universais do cooperativismo, e trabalha com 

indicadores oriundos de pesquisa de campo realizada com dirigentes, 

empregados e cooperados. 

Visando avaliar o grau de efetividade da autogestão na cooperativa, foram 

realizadas pesquisas de opinião por meio de um formulário que agrupa as 

questões levando-se em consideração os princípios da governança cooperativa 

em desenvolvimento por um grupo de estudos da OCB. No fim da pesquisa, a 

cooperativa poderá identificar o seu grau de efetividade da autogestão, de 

acordo com os diferentes públicos que opinaram, bem como verificar qual o 

indicador que requer maior atenção.  

A ferramenta foi desenvolvida pelo autor com base em planilha eletrônica 

Excel7. Após imputar os dados individualmente por cooperativa e separadamente 

por público, o Autogestômetro apresenta resultados a partir de médias 

ponderadas na escala de Likert com peso de um a cinco, além da opção não 

sei/desconheço com peso nulo, convertida para uma escala de zero a dez, 

apurando-se uma média para cada uma das cinco dimensões.  

A ferramenta não tem caráter conclusivo, mas, sim, diretivo, pois sinaliza 

por meio de cores (vermelho, amarelo e verde), os pontos fracos e fortes, 

respectivamente para cada indicador. A análise pode começar pela média global, 

identificando o nível de avaliação de cada uma das dimensões. Aquela que 

chamar a atenção por qualquer fator deve ser mais bem analisada, abrindo-se 

uma página que contempla o resultado de todos os indicadores, chegando-se à 

avaliação de cada um dos públicos pesquisados.  

Dessa forma, fica identificado o indicador, dando para a cooperativa a 

oportunidade de entender melhor as razões de porque determinado público 

avaliou dessa forma o referido item e, assim, agir especificamente sobre ele. 

Como descrito anteriormente, a ferramenta não tem finalidade conclusiva, mas, 

sim, diretiva. Sinaliza uma direção em que a cooperativa deva atuar para 

                                                           
7 Planilha eletrônica produzida pela Microsoft, dotada de interface intuitiva com capacitadas 

ferramentas de cálculo e de construção de gráficos. 
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fortalecer seus pontos fortes e agir corretivamente para melhorar alguns pontos 

fracos. 

A ferramenta trabalha apenas com médias ponderadas por entender que é 

suficiente para chamar a atenção do que se quer para este trabalho: oferecer 

para a cooperativa uma metodologia simples e objetiva de se autoavaliar. Não é 

objeto deste estudo uma análise estatística mais elaborada, nem análise 

multicritério dos dados, com a identificação de clasters. Esses itens podem ser 

objetos de estudos futuros. 

 

3.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA OU DO MÉTODO 

Como o ambiente onde está sendo realizada a pesquisa é em 

cooperativas, e estas, por se tratarem de sociedades de pessoas, apresentam 

algumas limitações inerentes à característica humana, não se pode avaliar o 

desempenho da cooperativa apenas pelo seu desempenho econômico, pois sua 

finalidade, em primeira instância, não é esta, mas, sim, a organização da 

atividade econômica dos seus associados, para que tenham mais renda e, com 

isso, melhor qualidade de vida (RICKEN, 2010). 

Portanto, como se estava avaliando o resultado de um trabalho por meio 

de pessoas, foi usado o método de pesquisa qualitativo, que, por natureza, já 

está sujeito ao empirismo, à subjetividade e ao envolvimento emocional do 

pesquisador. 

Também se pode citar como limitações da pesquisa ou do método o fato 

de se trabalhar com modelos descritivos de pesquisa, podendo existir uma 

descrição exata dos fatos, que muitas vezes dificultam a possibilidade de 

verificação por meio da observação. Em função da experiência do investigador 

sobre o assunto, pode não ocorrer um exame mais crítico das informações, 

acarretando equívocos e interpretações distorcidas, tornando a pesquisa 

subjetiva e com imprecisões. 

O grande número de informações documentais disponíveis também 

poderá se apresentar como um fator limitante, podendo se optar por informações 

mais acessíveis em detrimento de outras mais aprofundadas no assunto. Da 

mesma forma, a seleção correta das amostras, do ponto de vista estatístico, 
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também pode ser um fator limitante e que irá distorcer os resultados finais da 

pesquisa. 

A pesquisa de campo procurou trazer a reação do respondente ao ler a 

afirmativa e imediatamente expressar o seu nível de concordância. Esse tipo de 

método pode ter influência temperamental do respondente, pois, conforme o seu 

estado emocional no momento da resposta, poderá ter uma interpretação 

diferente. 

De uma forma geral, foram identificados esses como os principais fatores 

limitadores do trabalho ora apresentado. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O estudo traz como pressuposto que autogestão é um modelo de 

governança praticado pelas sociedades cooperativas. Além da pesquisa 

bibliográfica e documental, visando fortalecer a ideia, foi realizada uma pesquisa 

de campo, com a utilização da ferramenta desenvolvida com esse propósito, 

denominada Autogestômetro.  

Foram pesquisadas nove cooperativas (três regiões e três portes 

diferentes), envolvendo três diferentes públicos internos (cooperados, dirigentes 

e empregados) a respeito do tema, tendo por base as cinco dimensões da 

governança cooperativa (autogestão, educação, justiça, transparência e 

sustentabilidade). O formulário de pesquisa continha 57 afirmativas, para as 

quais o respondente pôde apresentar o seu grau de concordância com a 

afirmação proposta. 

Dos 900 formulários distribuídos, retornaram 785 válidos, conforme 

demonstrado na tabela 1, ou seja, respondidos corretamente, gerando 44.745 

lançamentos. A ferramenta possibilita a análise de três públicos mais o somatório 

geral dos públicos (subtotal de quatro), nove cooperativas mais o somatório geral 

das cooperativas (subtotal de dez) e cinco dimensões mais o somatório global 

das dimensões (subtotal de seis), o que possibilita 240 análises diferentes desse 

agrupamento mais a análise coletiva, totalizando 241 análises. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO COLETIVA DOS RESULTADOS 

Nesse agrupamento, foram analisados coletivamente os três públicos e o 

desempenho das nove cooperativas nas cinco dimensões. Na figura a seguir 

gerada pelo Autogestômetro, cada gráfico representa uma cooperativa e, na 

vertical, pode-se identificar as três distintas regiões do Paraná. Na horizontal, por 

sua vez, identificam-se os três diferentes portes das cooperativas. Internamente, 

em cada cooperativa, há um gráfico com cinco barras e cada uma representa 

uma dimensão, sendo respectivamente, da esquerda para a direita, as 

dimensões: autogestão, educação, justiça, transparência e sustentabilidade. As 

barras se apresentam em três diferentes cores para realçar as notas mais 
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elevadas na cor verde, as notas intermediárias na cor amarela e as notas mais 

baixas na cor vermelha, sendo que a escala foi produzida de forma aleatória, 

sem nenhum critério estatístico, mas apenas para evidenciar as diferentes notas 

alcançadas pela cooperativa. Os critérios foram: notas abaixo de 7,5 na cor 

vermelha, notas de 7,5 a 8,5 na cor amarela e notas acima de 8,5, na cor verde. 

Ainda no cabeçalho de cada gráfico, é apresentada a identificação da 

cooperativa por meio de sigla, acompanhada de sua nota média final.  

Demonstramos ainda na figura a seguir, no gráfico localizado no lado 

direito, as médias coletivas das cinco dimensões, agrupando-se as nove 

cooperativas e os seus respectivos públicos pesquisados. A amostra da 

pesquisa apresentou uma média ponderada coletiva, em uma escala de zero a 

dez, de 8,05. 

Dessa forma, pode-se apresentar uma espécie de ranking entre as 

cooperativas, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

Posição Cooperativa Média Geral 

1 CSG3 8,61 

2 OSG3 8,36 

3 OSM2 8,22 

4 NNM2 8,08 

5 NNG3 7,93 

6 CSM1 7,86 

7 NNP7 7,73 

8 CSP8 7,65 

9 OSP1 7,42 

Tabela 2: Cooperativas e seu posicionamento geral 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se nessa tabela que as cooperativas de porte grande tendem a 

ocupar as melhores colocações e as cooperativas de porte pequeno, as posições 

inferiores, ficando as cooperativas de porte médio nas posições intermediárias. 
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Figura 5: Resultado coletivo da pesquisa de campo 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 
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Ainda com relação à figura 5, pode-se apresentar um posicionamento de 

cada cooperativa em cada uma das dimensões, conforme demonstrado na 

tabela a seguir: 

Cooperativa 
Dimensão 

Autogestão Educação Justiça Transparência Sustentabilidade 

CSG3 1 2 1 1 1 

CSM1 7 7 4 4 5 

CSP8 5 8 5 6 8 

NNG3 6 5 6 7 6 

NNM2 8 3 7 5 3 

NNP7 4 6 8 8 7 

OSG3 2 1 2 2 2 

OSM2 3 4 3 3 4 

OSP1 9 9 9 9 9 

Tabela 3: Classificação das cooperativas por dimensão 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Percebe-se que as cooperativas CSG3 e OSG3 alternam-se nas primeiras 

posições em todas as dimensões, assim como a cooperativa OSP1 ocupa a 

nona colocação em todas as dimensões, confirmando de forma mais 

contundente o já demonstrado na tabela 2. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO GLOBAL DOS RESULTADOS 

Nessa forma de análise, observam-se as cinco dimensões sob a ótica dos 

três diferentes públicos. A forma gráfica apresentada para esse tipo de análise é 

o gráfico radar. Na figura a seguir, são apresentados nas cinco colunas as 

dimensões e nas quatro linhas os três públicos e o agrupamento do somatório 

geral dos três públicos. No centro do gráfico, há uma nota que representa a 

média ponderada na escala de zero a dez do respectivo item. Ainda, 

observando-se detalhadamente cada gráfico, é possível identificar as afirmativas 

correspondentes ao formulário de pesquisa aplicado, por meio do respectivo 

número constante no formulário em cada dimensão. 
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Figura 6: Resultado global da pesquisa de campo 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 
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Observando-se a figura 6, é possível atribuir uma escala de relevância 

entre as cinco dimensões, conforme apresentado a seguir: 

Posição Dimensão 
Média 

Cooperados Dirigentes Empregados Geral 

1 Autogestão 8,2 8,5 8,1 8,2 

2 Sustentabilidade 8,2 8,5 8,1 8,2 

3 Justiça 8,0 8,5 7,9 8,0 

4 Educação 8,1 8,3 7,8 8,0 

5 Transparência 7,9 8,1 7,8 7,9 

Tabela 4: Dimensões e seu posicionamento geral 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De forma global, não se observa uma diferença significativa entre as 

dimensões. Evidencia-se uma avaliação melhor entre os dirigentes, seguidos 

pelos cooperados e, por fim, pelos empregados que foram mais criteriosos em 

suas respostas, mas, observando-se detalhadamente a figura e por meio de 

seus gráficos, pode-se identificar algumas imperfeições na circunferência 

formada pelo radar que podem ser negativas ou positivas. A essas imperfeições 

denominaremos de destaques positivos ou negativos, conforme o caso. 

 

4.2.1 Apresentação Global da Dimensão Autogestão 

Na dimensão autogestão, observam-se dois destaques negativos, as 

afirmativas de número 6 e 10, e dois destaques positivos, as afirmativas 1 e 11, 

conforme demonstrado na figura 6, no gráfico radar localizado na intersecção da 

coluna autogestão com a linha total. 

Na figura 7, observa-se a questão 10 da dimensão autogestão, que afirma 

que “a cooperativa não é uma empresa, ela tem uma empresa”, obtendo uma 

média global de 7,2; e a questão 6, que afirma que “a cooperativa cumpre regras 

estatutárias, legislação e princípios cooperativistas, eliminando do quadro social 

os cooperados inoperantes ou infiéis”, com nota 7,5. Já a questão 11 afirma que 

“o cooperado contribui com o desenvolvimento da cooperativa” e a questão 1 

afirma que “o sucesso da cooperativa está na participação ativa dos seus 
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cooperados em todas as ações”. Essas obtiveram as melhores médias da 

dimensão, com notas de 8,8 e 8,7 respectivamente.  

 

 

Figura 7: Resultado global da pesquisa de campo da dimensão Autogestão 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 

 

Na tabela 5, é apresentado um posicionamento das cooperativas com 

relação a essa dimensão. Destacaram-se em primeiro e segundo lugares 

respectivamente as cooperativas CSG3 e OSG3 e ocuparam a oitava e nona 

posições respectivamente as cooperativas NNM2 e OSP1. 
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Posição Cooperativa 
Média 

Cooperados Dirigentes Empregados Geral 

1 CSG3 9,2 8,5 8,5 8,8 

2 OSG3 8,3 8,2 8,5 8,3 

3 OSM2 8,7 8,7 8,0 8,3 

4 NNP7 8,2 8,1 8,3 8,2 

5 CSP8 7,7 9,0 8,4 8,1 

6 NNG3 8,2 8,5 7,9 8,1 

7 CSM1 7,7 9,0 7,9 8,0 

8 NNM2 8,1 8,3 8,0 8,0 

9 OSP1 8,0 8,1 7,8 7,9 

Tabela 5: Posicionamento das cooperativas com relação à dimensão Autogestão 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.2 Apresentação Global da Dimensão Educação 

Nessa dimensão, serão apresentados dois destaques positivos e dois 

destaques negativos, por meio da figura 8, visando elucidar o gráfico radar da 

figura 6 localizado na intersecção da coluna educação com a linha total. 
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Figura 8: Resultado global da pesquisa de campo da dimensão Educação 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 

 

Na tabela 6, é apresentado um posicionamento das cooperativas com 

relação a essa dimensão. Destacaram-se em primeiro e segundo lugares 

respectivamente as cooperativas OSG3 e CSG3, invertendo-se de posição com 

relação à dimensão anterior. Ocuparam a oitava e nona posições 

respectivamente as cooperativas CSP8 e OSP1. 
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Posição Cooperativa 
Média 

Cooperados Dirigentes Empregados Geral 

1 OSG3 8,6 8,7 8,6 8,7 

2 CSG3 8,5 8,5 7,9 8,3 

3 NNM2 8,1 8,9 8,2 8,3 

4 OSM2 8,7 9,1 7,9 8,3 

5 NNG3 8,0 9,0 7,7 7,9 

6 NNP7 7,4 7,6 7,2 7,4 

7 CSM1 7,0 8,0 7,3 7,3 

8 CSP8 7,2 7,0 7,3 7,2 

9 OSP1 7,3 7,0 6,9 7,1 

Tabela 6: Posicionamento das cooperativas com relação à dimensão Educação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.3 Apresentação Global da Dimensão Justiça 

Nessa dimensão, são apresentados três destaques positivos e três 

destaques negativos, por meio da figura 9, que melhor detalha o gráfico radar da 

figura 6 localizado na intersecção da coluna justiça com a linha total. 

Destaque positivo para a questão 8, que afirma que “a cooperativa 

procura zelar pela sua credibilidade perante a sociedade”, alcançando nota 8,9; 

para a questão 10, que afirma que “a cooperativa mantém uma boa imagem 

perante a sociedade e seus diversos públicos de relacionamento”, com nota 8,8; 

e para a questão 11, cuja afirmativa diz que “é fundamental que a cooperativa 

distribua sobras proporcionais à movimentação individual de cada cooperado”, 

com nota 8,9. 
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Figura 9: Resultado global da pesquisa de campo da dimensão Justiça 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 

 

Como destaques negativos, identificou-se na figura 8 a questão 1, que 

afirma que “a cooperativa tem mecanismos que tratam as solicitações, 

reclamações e sugestões dos cooperados”, cuja nota alcançou 7,4; a questão 4, 

cuja afirmativa diz que “a cooperativa mantém um tratamento igualitário a todos 

os cooperados, sem distinção de volume de produção, de compras ou de 

capital”, com nota 7,2; e, por fim, a questão 8, que afirma que, “na cooperativa, 

existe diferenciação de preços de produtos ou serviços para cooperados e não 

cooperados”, com nota média de 7,4. 

Na tabela 7, é apresentado um posicionamento das cooperativas com 

relação à dimensão Justiça.  
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Posição Cooperativa 
Média 

Cooperados Dirigentes Empregados Geral 

1 CSG3 8,7 8,7 8,6 8,7 

2 OSG3 8,1 8,2 8,3 8,2 

3 OSM2 8,7 8,9 7,7 8,2 

4 CSM1 7,7 9,4 8,0 8,1 

5 CSP8 7,4 8,8 8,3 7,9 

6 NNG3 7,8 8,8 7,8 7,9 

7 NNM2 7,7 8,5 7,8 7,9 

8 NNP7 7,8 7,8 7,3 7,6 

9 OSP1 7,6 7,7 7,4 7,5 

Tabela 7: Posicionamento das cooperativas com relação à dimensão Justiça 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destacaram-se em primeiro e segundo lugares respectivamente as 

cooperativas CSG3 e OSG3. Ocuparam a oitava e nona posições 

respectivamente as cooperativas NNP7 e OSP1. 

 

4.2.4 Apresentação Global da Dimensão Transparência 

Na dimensão Transparência, são apresentados dois destaques positivos e 

dois destaques negativos, por meio da figura 10, que melhor detalha o gráfico 

radar da figura 6 localizado na intersecção da coluna transparência com a linha 

total. 

Destacam-se positivamente a questão 1, que afirma que, “na cooperativa, 

a assembleia é o órgão máximo de tomada de decisões e com maiores poderes”, 

com nota 8,8; e a questão 8, que afirma que “os cooperados reconhecem a 

liderança do presidente, o que melhora a fidelidade junto à cooperativa”, com 

nota 8,6. Os destaques negativos dessa dimensão ficaram por conta da questão 

9, que afirma que “a cooperativa possui mecanismos de avaliação de 

desempenho dos conselheiros de administração e fiscal”, com nota 6,9; e a 
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questão 10, que afirma que, “na cooperativa, os cooperados participam das 

discussões do planejamento estratégico”, com nota 6,7. 

 

Figura 10: Resultado global da pesquisa de campo da dimensão Transparência 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 

 

Na tabela 8, é apresentado um posicionamento das cooperativas com 

relação à dimensão Transparência.  

Destacaram-se novamente em primeiro e segundo lugares 

respectivamente as cooperativas CSG3 e OSG3, repetindo o ocorrido nas 

demais dimensões. Ocuparam a oitava e nona posições respectivamente as 

cooperativas NNP7 e OSP1, demonstrando haver um nível de governança 

inferior aos praticados pelas demais cooperativas, já que nas outras dimensões 

elas também frequentaram essas posições.  
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Posição Cooperativa 
Média 

Cooperados Dirigentes Empregados Geral 

1 CSG3 8,5 8,0 8,5 8,4 

2 OSG3 8,0 7,8 8,3 8,1 

3 OSM2 8,6 8,7 7,7 8,0 

4 CSM1 7,6 8,4 7,8 7,8 

5 NNM2 7,7 8,7 7,7 7,8 

6 CSP8 7,4 7,7 8,1 7,7 

7 NNG3 7,7 8,8 7,6 7,7 

8 NNP7 7,6 7,3 7,4 7,5 

9 OSP1 7,5 7,2 6,9 7,2 

Tabela 8: Posicionamento das cooperativas com relação à dimensão Transparência 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.5 Apresentação Global da Dimensão Sustentabilidade 

Na dimensão Sustentabilidade, são apresentados dois destaques 

positivos e dois destaques negativos, por meio da figura 11, que melhor detalha 

o gráfico radar da figura 6 localizado na intersecção da coluna sustentabilidade 

com a linha total. Como se pode observar na figura a seguir, as notas de uma 

forma geral ficaram muito parecidas, destacando-se positivamente as questões 1 

e 6 e negativamente as questões 4 e 11. 

A questão 1 da dimensão Sustentabilidade afirma que “a cooperativa 

reconhece a Ocepar como órgão de representação institucional do sistema 

cooperativista paranaense”, com nota 8,8; e a questão 6 afirma que “a 

cooperativa contribui com o desenvolvimento sustentável da região onde atua”, 

com nota 8,6. Já a questão 4 dessa dimensão obteve a média mais baixa, ou 

seja, com maior discordância pelos respondentes, pois afirma que “existe união e 

integração entre as cooperativas paranaenses”, com nota 7,0; e, por 

conseguinte, a questão 11 afirma que “a cooperativa investe no desenvolvimento 
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do público feminino para oportunizar a sua participação nos conselhos e na 

gestão”, com nota 7,5. 

 

 

Figura 11: Resultado global da pesquisa de campo da dimensão Sustentabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 
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Na tabela 9, é apresentado um posicionamento das cooperativas com 

relação à dimensão Sustentabilidade: 

Posição Cooperativa 
Média 

Cooperados Dirigentes Empregados Geral 

1 CSG3 8,9 8,6 8,6 8,8 

2 OSG3 8,5 8,6 8,7 8,5 

3 NNM2 8,2 8,7 8,5 8,4 

4 OSM2 8,8 8,9 8,0 8,4 

5 CSM1 7,8 8,7 8,0 8,1 

6 NNG3 8,1 8,8 7,9 8,0 

7 NNP7 8,0 7,9 7,9 8,0 

8 CSP8 7,1 7,9 7,6 7,4 

9 OSP1 7,5 7,6 7,3 7,4 

Tabela 9: Posicionamento das cooperativas com relação à dimensão Sustentabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destacaram-se em primeiro e segundo lugares respectivamente as 

cooperativas CSG3 e OSG3, repetindo o ocorrido nas demais dimensões, 

demonstrando seu nível de governança comparado com as outras cooperativas 

analisadas. Ocuparam a oitava e nona posições respectivamente as 

cooperativas CSP8 e OSP1, demonstrando que a cooperativa OSP1 possui um 

nível de governança inferior aos praticados pelas demais cooperativas, já que 

nas outras dimensões ela também frequentou essa posição.  
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5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

O presente estudo tem por finalidade verificar se existe relação entre 

autogestão e governança em cooperativas agropecuárias do Paraná. Por meio 

de uma pesquisa bibliográfica e documental, foram fundamentados os 

conhecimentos a respeito de cooperativismo, autogestão no sistema 

cooperativista, governança corporativa, governança cooperativa, diferenças entre 

sociedades empresárias e cooperativas, bem como a relação existente entre 

governança corporativa e governança cooperativa.  

Se autogestão é o processo pelo qual os próprios cooperados, de forma 

democrática e por meio de organismos de representatividade e autoridade 

legítimos, assumem a responsabilidade pela direção da cooperativa (OCB, 

2015), e governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os 

relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e 

órgãos de controle (IBGC, 2014), já se tem evidências de que existe relação 

entre a autogestão e a governança corporativa. A diferença está na essência, ou 

seja, uma, por suas características constitucionais, deve privilegiar o capital e a 

outra, as pessoas. Prova disso está no princípio da educação presente na 

governança cooperativa, fundamental para uma sociedade de pessoas. Sendo 

assim, constatou-se que a autogestão é um modelo sustentável de governança 

cooperativa. 

Visando dar mais consistência a essa afirmação, procurou-se realizar uma 

pesquisa de campo envolvendo três diferentes públicos internos da cooperativa, 

com maior domínio sobre o assunto (cooperados, dirigentes e empregados), em 

três diferentes regiões do estado do Paraná (centro/sul, norte/noroeste e 

oeste/sudoeste) e de três portes distintos, conforme total de ativos delas 

(pequenas, médias e grandes). Foram distribuídos 900 formulários de pesquisa, 

dos quais retornaram 785 válidos, obtendo um índice de retorno de 87%, 

considerado muito bom. Desses formulários, 14% foram respondidos por 

dirigentes, 43% por cooperados e 43% por empregados. 
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Para apoiar a realização da pesquisa de campo, foi desenvolvida pelo 

autor uma ferramenta denominada de Autogestômetro, que se utiliza do método 

survey, contendo um formulário de pesquisa com 57 afirmativas distribuídas em 

cinco dimensões da governança cooperativa. A ferramenta oferecia aos 

respondentes cinco níveis de concordância dentro da escala de Likert, com peso 

de um a cinco, convertida para uma escala de zero a dez, utilizando-se de média 

ponderada para cada indicador. 

Dessa forma, respeitando aspectos culturais intrínsecos em cada região 

geográfica do estado, os diferentes tamanhos das cooperativas, bem como os 

principais públicos internos das cooperativas agropecuárias do Paraná, obteve-

se uma amostra significativa que permite comprovar o pressuposto deste estudo. 

Na sequência, será feita uma avaliação individualizada para cada nível de 

variáveis da pesquisa, ou seja, público, cooperativas e dimensões da 

governança. 

 

5.1 ANÁLISE DA VARIÁVEL PÚBLICO 

Conforme já detalhado anteriormente, foram pesquisados três diferentes 

públicos internos em cada cooperativa. Cada um traz consigo, em suas 

manifestações reativas ao responder o formulário, uma opinião distinta, mas que, 

no todo, compõe a realidade da cooperativa. Por exemplo, o dirigente possui 

uma opinião mais estratégica, de comando e de responsabilidade com o 

resultado da cooperativa. O empregado, por sua vez, tem uma opinião mais 

operacional, executiva, tendo a obrigação de colocar em prática as decisões de 

comando. E, por fim, o cooperado é o tomador de serviços, o usuário da 

cooperativa, é quem percebe e avalia os resultados do comando posto em 

prática. 

Na tabela a seguir, serão analisados os resultados da pesquisa global 

(somatório de todas as cooperativas): 
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Público 

Dimensões 

Autogestão Educação Justiça Transparência Sustentabilidade 

Nota Posição Nota Posição Nota Posição Nota Posição Nota Posição 

Coop
do

 8,2 2 8,1 2 8,0 2 7,9 2 8,2 2 

Dirig
te
 8,5 1 8,3 1 8,5 1 8,1 1 8,5 1 

Empr
os

 8,1 3 7,8 3 7,9 3 7,8 3 8,1 3 

Todos 8,2 8,0 8,0 7,9 8,2 

Tabela 10: Posicionamento global dos públicos por dimensão 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 10 demonstra que não existe uma diferença significativa entre as 

opiniões dos distintos públicos, porém os dirigentes tendem a concordar mais 

com as afirmativas em todas as dimensões, seguidos pelos cooperados e os 

empregados com uma opinião mais criteriosa.  

O dirigente tende a um nível de concordância superior por ser o 

responsável pela decisão, possui o foco no resultado. O empregado tende a uma 

concordância menor, pois é o executor da decisão. É o elo entre o dirigente e o 

cooperado, sendo o executor da decisão e sentindo a reação dos cooperados. 

Pode ter opiniões distintas dos dirigentes na resolução de determinado 

problema. Já o cooperado tem um posicionamento intermediário, nem concorda 

tanto quanto os dirigentes, nem discorda tanto quanto os empregados. Sob esse 

ponto de vista, existe coerência no resultado da pesquisa. 

Com relação às dimensões, os dirigentes tiveram um nível maior de 

concordância nas dimensões Autogestão, Justiça e Sustentabilidade. E o menor 

nível de concordância ficou para a dimensão Transparência. Os cooperados 

avaliaram melhor as dimensões Autogestão e Sustentabilidade e a dimensão 

Transparência teve uma avaliação inferior. Por fim, os empregados, assim como 

os cooperados, avaliaram melhor as dimensões Autogestão e Sustentabilidade e 

discordaram com maior ênfase na dimensão Transparência. 

Há, então, nessa situação, algumas coincidências. As dimensões que 

tiveram maior nível de concordância pelos três públicos foram: Autogestão e 

Sustentabilidade. E o maior nível de discordância pelos três públicos foi para a 
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dimensão Transparência. Dessa forma, para melhorar o nível de governança 

cooperativa, os olhares precisariam estar voltados para a dimensão 

Transparência e todos os seus indicadores, porém esse não é o foco do estudo, 

mas pode servir de inspiração para trabalhos futuros procurarem compreender 

os resultados alcançados nessa dimensão, por exemplo. 

Quando avalia-se a tabela 10 aberta por cooperativa, observam-se 

algumas pequenas variações com o descrito anterior, mas de uma forma geral 

não invalida essa concepção. Na tabela a seguir, é apresentado o resultado da 

pesquisa de campo por cooperativa, separando os três públicos internos, 

agrupados nas cinco dimensões: 

Coop. 

Média 

Cooperados Dirigentes Empregados 
Geral 

Nota Posição Nota Posição Nota Posição 

CSG3 8,8 1 8,5 2 8,4 3 8,6 

CSM1 7,5 3 8,7 1 7,8 2 7,9 

CSP8 7,3 3 8,0 1 7,9 2 7,7 

NNG3 8,0 2 8,8 1 7,8 3 7,9 

NNM2 8,0 2 8,6 1 8,0 3 8,1 

NNP7 7,8 1 7,7 2 7,6 3 7,7 

OSG3 8,3 3 8,3 2 8,4 1 8,5 

OSM2 8,7 2 8,9 1 7,8 3 8,2 

OSP1 7,6 1 7,5 2 7,3 3 7,4 

Tabela 11: Posicionamento global dos públicos por cooperativa e agrupados nas cinco 

dimensões 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observando-se a tabela anterior, é possível constatar que os dirigentes 

possuem níveis de concordância superior em cinco cooperativas. Em quatro, 

ficaram em segundo plano e em nenhuma ficaram em terceiro lugar. Já os 

cooperados avaliaram melhor em três cooperativas, ficaram em segundo plano 

em outras três e em terceiro também em três cooperativas. Os empregados, no 
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geral, foram os mais criteriosos. Em apenas uma cooperativa apresentaram a 

melhor média. Em segundo plano ficaram em duas cooperativas e em seis 

ficaram em terceiro lugar. 

De uma maneira geral, pode-se avaliar que a análise dos resultados sob a 

ótica da variável denominada de público traz uma boa contribuição para o 

estudo, pois confirma que existe uma coerência grande entre os resultados dos 

três públicos e um grande nível de concordância com relação às afirmativas que 

foram pesquisadas. O fato de a dimensão Autogestão obter os melhores níveis 

de concordância pelos três públicos confirma o pressuposto foco do estudo. 

 

5.2 ANÁLISE DA VARIÁVEL COOPERATIVAS 

Com relação a essa variável, conforme já demonstrado anteriormente, a 

pesquisa alcançou um total de nove cooperativas agropecuárias paranaenses, 

levando em consideração três distintas regiões geográficas do estado, como 

forma de respeitar as diferentes culturas existentes, em função das ondas 

migratórias que colonizaram o Paraná. As cooperativas também foram 

classificadas em três diferentes portes (grandes, médias e pequenas), conforme 

o seu total de ativos, com a finalidade de verificar se existem diferenças de 

opiniões de acordo com o tamanho delas. 

Na figura a seguir, são apresentados os resultados coletivos (agrupando 

todos os públicos, cooperativas e dimensões) da pesquisa de campo extraídos 

da ferramenta Autogestômetro. A figura possibilita uma análise das regiões, 

observando-se as colunas (na vertical). Também é possível analisar as 

cooperativas agrupadas por tamanho, observando-se as linhas (na horizontal). 
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Figura 12: Análise coletiva das cooperativas na pesquisa de campo 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Autogestômetro. 

 

Na figura 12, da esquerda para a direita, estão respectivamente as 

regiões: centro/sul, norte/noroeste e oeste/sudoeste. Não foi possível identificar 

uma diferença expressiva entre elas. Dessa forma, pode-se afirmar que, pelo 

método adotado e pela pesquisa de campo realizada, não verificou-se influência 

significativa dos aspectos culturais inerentes de cada região. Para se comprovar 

a influência da cultura, é preciso ser adotada outra forma de pesquisa, que não é 

objetivo do presente trabalho. 

Por outro lado, observando-se as cooperativas por tamanho, localizadas 

nas linhas da figura 12, é possível identificar diferenças análogas entre elas. 

Cooperativas de porte grande (linha superior da figura) possuem resultado na 

pesquisa de campo melhor e as de porte pequeno (linha inferior da figura) 

possuem o menor resultado, assim como as cooperativas médias possuem um 

resultado intermediário dentro da amostra. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o resultado da governança cooperativa 

percebida pelo público interno das cooperativas é diretamente proporcional ao 

seu tamanho. Cooperativas grandes tendem a ter instrumentos de gestão mais 
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eficientes, que atendem de forma mais efetiva o seu público, ao passo que as 

cooperativas menores não possuem a mesma disponibilidade de recursos. 

 

5.3 ANÁLISE DA VARIÁVEL PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA COOPERATIVA 

Com relação a essa variável, conforme já explicitado anteriormente, as 57 

alternativas do formulário de pesquisa de campo foram agrupadas em cinco 

dimensões: Autogestão, Educação, Justiça, Transparência e Sustentabilidade. 

De todas as variáveis, esta é a que melhor retrata o resultado almejado por este 

estudo, pois irá analisar detalhadamente os indicadores que contribuem para a 

afirmação do pressuposto da pesquisa. 

Para tanto, foi feito um estudo detalhado de cada uma das dimensões, 

observando-se os destaques positivos e os destaques negativos de cada por 

meio das médias alcançadas, levando-se em consideração o somatório dos três 

públicos, conforme demonstrado na figura 5, denominada de Resultado global da 

pesquisa de campo, extraída do Autogestômetro. 

No quadro a seguir, são apresentadas as afirmativas consideradas 

destaques positivos e negativos por dimensão, acompanhadas da sua respectiva 

nota. 

Dimensão 

Destaques Positivos Destaques Negativos 

Afirmativa Nota Afirmativa Nota 

A
u
to

g
e
s
tã

o
 

1. O sucesso da cooperativa está 

na participação ativa dos seus 

cooperados em todas as ações. 
8,7 

6. A cooperativa cumpre regras 

estatutárias, legislação e 

princípios cooperativistas, 

eliminando do quadro social os 

cooperados inoperantes ou 

infiéis.  

7,5 

11. O cooperado contribui com o 

desenvolvimento da cooperativa. 
8,8 

10. A cooperativa não é uma 

empresa, ela tem uma empresa. 
7,2 

E
d
u
c
a
ç
ã

o
 

2. É importante que os 

conselheiros de administração e 

fiscal tenham curso de formação 

para melhor desempenharem a 

função na cooperativa. 

9,0 

6. A cooperativa tem controles 

para impedir a ação oportunista 

de cooperados 

infiéis/inoperantes. 

7,2 
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12. A participação do 

Sescoop/PR é importante no 

apoio aos treinamentos 

realizados pela cooperativa. 

8,7 

7. A cooperativa realiza curso 

para novos sócios a fim de 

esclarecer sobre suas 

responsabilidades de cooperado. 

6,9 
S

e
n
s
o
 d

e
 J

u
s
ti
ç
a

 

8. A cooperativa procura zelar 

pela sua credibilidade perante a 

sociedade. 
8,9 

1. A cooperativa tem mecanismos 

que tratam as solicitações, 

reclamações e sugestões dos 

cooperados.  

7,4 

10. A cooperativa mantém uma 

boa imagem perante a sociedade 

e seus diversos públicos de 

relacionamento. 

8,8 

4. A cooperativa mantém um 

tratamento igualitário a todos os 

cooperados, sem distinção de 

volume de produção, de compras 

ou de capital. 

7,2 

11. É fundamental que a 

cooperativa distribua sobras 

proporcionais à movimentação 

individual de cada cooperado. 

8,9 

8. Na cooperativa, existe 

diferenciação de preços de 

produtos ou serviços para 

cooperados e não cooperados. 

7,4 

T
ra

n
s
p
a
rê

n
c
ia

 

1. Na cooperativa, a assembleia 

é o órgão máximo de tomada de 

decisões e com maiores 

poderes. 

8,8 

9. A cooperativa possui 

mecanismos de avaliação de 

desempenho dos conselheiros de 

administração e fiscal. 

6,9 

8. Os cooperados reconhecem a 

liderança do presidente, o que 

melhora a fidelidade junto à 

cooperativa. 

8,6 

10. Na cooperativa, os 

cooperados participam das 

discussões do planejamento 

estratégico. 

6,7 

S
u
s
te

n
ta

b
ili

d
a
d
e

 

1. A cooperativa reconhece a 

Ocepar como órgão de 

representação institucional do 

sistema cooperativista 

paranaense. 

8,8 

4. Existe união e integração entre 

as cooperativas paranaenses. 

7,0 

6. A cooperativa contribui com o 

desenvolvimento sustentável da 

região onde atua. 8,6 

11. A cooperativa investe no 

desenvolvimento do público 

feminino para oportunizar a sua 

participação nos conselhos e na 

gestão. 

7,5 

Quadro 13: Destaques negativos e positivos de cada dimensão 
Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir dos dados de pesquisa. 

 

5.3.1 Dimensão Autogestão 

Esta foi a dimensão melhor avaliada de forma global pelos respondentes, 

conforme demonstrado na tabela 4. Os respondentes, em sua maioria 

expressiva, conforme demonstrado na figura 7, concordam ou concordam 



89 
 

 

totalmente com as afirmativas de que “o sucesso da cooperativa está na 

participação ativa dos seus cooperados em todas as ações” e “o cooperado 

contribui com o desenvolvimento da cooperativa”. Ora, se autogestão é o 

processo pelo qual os próprios cooperados assumem a total responsabilidade 

pela direção da cooperativa, essas duas afirmativas representam a essência 

dessa dimensão, comprovando a sua importância para o processo de 

autogestão.   

Por outro lado, os indicadores com médias mais baixas, ou seja, com 

menor nível de concordância, conforme demonstrado na figura 6, foram as 

afirmativas de que “a cooperativa cumpre regras estatutárias, legislação e 

princípios cooperativistas, eliminando do quadro social os cooperados 

inoperantes ou infiéis” e “a cooperativa não é uma empresa, ela tem uma 

empresa”. Quando os respondentes discordam de que a cooperativa tenha uma 

ação efetiva sobre os cooperados inoperantes ou infiéis, surge uma questão a 

ser mais bem investigada pela cooperativa, como forma de melhorar o 

entendimento de sua atuação, bem como relacionamento com seus cooperados.  

O fato de um número representativo de respondentes não concordarem 

com a afirmativa de que “a cooperativa não é uma empresa, mas tem uma 

empresa”, demonstra certa dúvida sobre a identidade cooperativa. Compreender 

esse conceito pode melhorar o grau de fidelidade dos cooperados e 

colaboradores, pois é visualizar de fato o posicionamento da organização diante 

de seus diversos públicos de interesse. É compreender as diferenças entre 

sociedade empresária e cooperativas, outro indicador que pode ser mais bem 

explorado pela cooperativa junto ao seu público interno. 

 

5.3.2 Dimensão Educação 

Na tabela 4, foi demonstrado que essa dimensão ficou na quarta posição 

na avaliação global da pesquisa, o que permite concluir que existem vários 

pontos críticos de melhoria. Investimentos em educação cooperativista são 

fundamentais para o crescimento das cooperativas, desde a sua iniciação em 

1844. A ampla maioria apresentou um nível de concordância com as afirmativas 

de que “é importante que os conselheiros de administração e fiscal tenham curso 

de formação para melhor desempenharem a função na cooperativa” e “a 
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participação do Sescoop/PR é importante no apoio aos treinamentos realizados 

pela cooperativa”, conforme demonstrado na figura 8. Compreender a 

importância da formação de conselheiros no desempenho da gestão da 

cooperativa, bem como reconhecer o Sescoop/PR como órgão de formação 

cooperativista demonstra o nível de maturidade dos respondentes, o que é 

fundamental para a governança cooperativa. 

Por outro lado, nota-se um alto nível de discordância e de 

desconhecimento dos indicadores que afirmam que “a cooperativa tem controles 

para impedir a ação oportunista de cooperados infiéis/inoperantes” e “a 

cooperativa realiza curso para novos sócios a fim de esclarecer sobre suas 

responsabilidades de cooperado”, conforme demonstrado na figura 8. Aparece 

novamente discordância na questão dos cooperados inoperantes ou infiéis, o 

que precisa ser mais bem investigado pelas cooperativas, visando a melhorias 

na sua gestão. A discordância na realização de cursos para novos sócios 

demonstra que as cooperativas não têm, na maioria da amostra, uma ação 

educativa de esclarecimento aos cooperados que estão ingressando na 

cooperativa, o que poderia melhorar o processo de admissão e fidelidade deles. 

Analisando-se o resultado da pesquisa de campo, percebe-se a 

importância dessa dimensão para a governança cooperativa, um dos fatores 

preponderantes que a diferencia da governança corporativa. Como cooperativa é 

sociedade de pessoas, e não de capital, investimentos nos seus diversos 

públicos de interesse é fundamental para a solidificação do sistema e a 

perpetuidade de suas organizações. 

 

5.3.3 Dimensão Justiça 

Na avaliação global da pesquisa de campo, conforme demonstrado na 

tabela 4, a dimensão Senso de Justiça ficou posicionada em terceiro lugar. É a 

dimensão que apresenta o maior número de destaques positivos e negativos, 

devido à similaridade de concordância e discordância entre os indicadores. 

Um grande número de respondentes apresentou alto grau de 

concordância com os indicadores que afirmam que “a cooperativa procura zelar 

pela sua credibilidade perante a sociedade”, “a cooperativa mantém uma boa 

imagem perante a sociedade e seus diversos públicos de relacionamento” e “é 
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fundamental que a cooperativa distribua sobras proporcionais à movimentação 

individual de cada cooperado”, conforme demonstrado na figura 9. Observa-se 

por esse resultado que aspectos ligados à imagem das cooperativas foram bem 

avaliados, o que é importante para a governança da cooperativa. Também foi 

bem avaliado o aspecto da equidade na distribuição dos resultados, o que 

fortalece um dos conceitos básicos do cooperativismo. 

Porém, quando é afirmado que “a cooperativa tem mecanismos que 

tratam as solicitações, reclamações e sugestões dos cooperados”, “a cooperativa 

mantém um tratamento igualitário a todos os cooperados, sem distinção de 

volume de produção, de compras ou de capital” e “na cooperativa, existe 

diferenciação de preços de produtos ou serviços para cooperados e não 

cooperados” são apresentados os mais altos graus de discordância, conforme 

demonstrado na figura 9. Analisa-se, assim, que aspectos ligados à igualdade 

entre cooperados e à diferenciação com não cooperados devam ser mais bem 

trabalhados internamente na cooperativa, assim como os mecanismos ligados à 

ouvidoria precisam ser mais bem analisados pela gestão, para que os aspectos 

da governança tenham uma evolução. 

De uma maneira geral, nota-se que essa dimensão contribui 

significativamente para o processo de governança, demonstrando que os 

respondentes têm boa maturidade sobre a sua importância. 

 

5.3.4 Dimensão Transparência 

Conforme apresentado na tabela 4, essa dimensão foi a que apresentou a 

média mais baixa na pesquisa de campo. Apesar disso, pode-se observar que os 

destaques positivos foram para duas peças fundamentais dentro da governança 

cooperativa, com alto grau de concordância.  

Os respondentes concordam plenamente com os indicadores que afirmam 

que “na cooperativa, a assembleia é o órgão máximo de tomada de decisões e 

com maiores poderes” e “os cooperados reconhecem a liderança do presidente, 

o que melhora a fidelidade junto à cooperativa”, conforme demonstrado na figura 

10. Analisa-se, dessa forma, que a pesquisa demonstra que a cooperativa deva 

ser administrada por profissionais contratados, tendo a supervisão do conselho 

de administração e a anuência da assembleia geral, pois na dimensão 
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Autogestão, por meio do seu quarto indicador (figura 7), que obteve média 8, 

observou-se que o público interno entende a necessidade da profissionalização, 

mas reconhece na pessoa do presidente a principal liderança e quer manter o 

fórum de decisão com a assembleia geral de cooperados, essência da boa 

governança. 

Por outro lado, os respondentes possuem alto grau de discordância, 

demonstrado na figura 10, com os indicadores que afirmam que “a cooperativa 

possui mecanismos de avaliação de desempenho dos conselheiros de 

administração e fiscal“ e “na cooperativa, os cooperados participam das 

discussões do planejamento estratégico”. Pelo resultado da pesquisa, avalia-se 

que não existe um sistema formal de avaliação dos conselheiros, o qual poderia 

contribuir positivamente com a melhora de desempenho deles, bem como existe 

uma baixa participação dos cooperados com relação ao planejamento 

estratégico de sua cooperativa. São aspectos que, se bem trabalhados, podem 

representar bons resultados para a governança cooperativa. 

 

5.3.5 Dimensão Sustentabilidade 

Foi a dimensão que apresentou as médias mais próximas entre os seus 

indicadores, dificultando a identificação de destaques positivos e negativos, 

como pode-se observar analisando a figura 11. Juntamente da Autogestão, foi a 

dimensão mais bem avaliada, de acordo com a pesquisa de campo, como 

demonstrado na tabela 4. 

Os respondentes apresentaram maior grau de concordância com os 

indicadores que afirmam que “a cooperativa reconhece a Ocepar como órgão de 

representação institucional do sistema cooperativista paranaense” e “a 

cooperativa contribui com o desenvolvimento sustentável da região onde atua”, 

demonstrado na figura 11. Reconhecer a Ocepar significa reconhecer que 

cooperativa é sistêmica, ou seja, depende de outras para o seu 

desenvolvimento, que pode se fortalecer junto de outras cooperativas. 

Reconhecer que cooperativa promove desenvolvimento sustentável é 

reconhecer a importância dela no contexto da comunidade onde ela está 

inserida, bem como a sua contribuição para o crescimento desta de forma 

sustentável. Cooperativa é sociedade de pessoas e, como tal, depende das 
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pessoas e da comunidade para se desenvolver e, assim, contribuir com o 

desenvolvimento do meio onde atua. 

Por outro, os respondentes discordam dos indicadores que afirmam que 

“existe união e integração entre as cooperativas paranaenses“ e “a cooperativa 

investe no desenvolvimento do público feminino para oportunizar a sua 

participação nos conselhos e na gestão”. Parece um contrassenso, pois 

reconhecem a importância da Ocepar, mas não reconhecem a existência de 

união e integração entre as cooperativas, assuntos que podem ser mais bem 

investigados. Da mesma forma, acreditam na contribuição que a cooperativa 

oferece ao desenvolvimento sustentável da região, mas discordam de que 

existam investimentos no público feminino para participação em conselhos. 

Isso demonstra que, apesar de bem avaliada, de uma forma geral essa 

dimensão pode ser melhor explorada, o que contribuirá com a longevidade da 

cooperativa, uma das razões de ser da autogestão cooperativista e da 

governança cooperativa. 

 

5.3.6 Análise Global 

Analisando-se o quadro 13 é possível ressaltar algumas questões que se 

sobressaem positivamente dentro da pesquisa realizada. A autogestão afirma 

que o cooperado deve ser responsável pelo resultado da cooperativa, seja ele 

positivo ou negativo. Nota-se na pesquisa um alto grau de concordância de que 

o cooperado contribui com o desenvolvimento da cooperativa, bem como ele é a 

base de funcionamento da engrenagem cooperativa, pois o sucesso desta está 

ligado diretamente à participação ativa dos seus cooperados, ou seja, sem 

cooperado, não existe cooperativa. 

Percebe-se também a concordância com relação à profissionalização da 

cooperativa, devendo esta ser administrada por profissionais contratados, tendo 

a supervisão do conselho de administração e a anuência da assembleia geral, 

como órgão máximo de tomada de decisões e com maiores poderes dentro da 

sociedade. Mas, para isso, é fundamental que os conselheiros de administração 

e fiscal tenham curso de formação para melhor desempenharem a função na 

cooperativa, decidindo com mais conhecimento e assertividade. Existe também o 
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reconhecimento da liderança do presidente, o que melhora a fidelidade dos 

cooperados junto à cooperativa.  

Por outro lado, ficou evidenciado que a cooperativa não possui 

mecanismos de avaliação de desempenho dos conselheiros de administração e 

fiscal, nem procedimentos metodológicos adequados para admissões de novos 

sócios a fim de esclarecer sobre suas responsabilidades de cooperado, uma vez 

que é fundamental em um processo de profissionalização a formação das 

pessoas e o acompanhamento e a avaliação dos resultados gerados. Havendo 

essa profissionalização efetiva, existirá maior segurança por parte da gestão e, 

quem sabe, maiores condições de os cooperados participarem das discussões 

do planejamento estratégico da cooperativa (indicador com maior índice de 

discordância da pesquisa, com média 6,7), pois, segundo os conceitos de 

autogestão, a responsabilidade final sempre recai sobre o cooperado.  

Também ficou visível na pesquisa de campo a preocupação com a 

imagem e com a credibilidade perante a comunidade, pois a cooperativa procura 

zelar pela sua credibilidade perante a sociedade e mantém boa imagem perante 

os seus diversos públicos de relacionamento.  

Como pontos de atenção ou oportunidades de melhorias identificados, 

pode-se citar os indicadores relacionados aos cooperados inoperantes ou infiéis. 

As cooperativas precisam ter regras claras e entendidas por todos os 

interessados com relação ao cumprimento do estatuto, legislação e princípios 

cooperativistas, eliminando do quadro social os cooperados inoperantes ou 

infiéis, bem como precisa criar mecanismos para impedir a ação oportunista de 

cooperados. Com certeza, essas ações contribuirão positivamente na melhoria 

da fidelidade associativa, promovendo o desenvolvimento da cooperativa.   

Melhorar o setor de ouvidoria tratando as solicitações, reclamações e 

sugestões dos cooperados também se destacou na pesquisa de campo. Por se 

tratar de uma sociedade de pessoas, esse setor é primordial, pois todo ser 

humano precisa ser ouvido para gerar o sentimento de pertencer. Porém não 

basta ouvir, mas, sim, dar solução às questões surgidas e informar essa 

sugestão aos reclamantes. Isso gera confiança e credibilidade. 

Outro fator importante que se pode destacar está relacionado ao 

tratamento igualitário dado a todos os cooperados. Houve alto índice de 
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discordância com relação a esse item, assim como a diferenciação de preços de 

produtos ou serviços entre cooperados e não cooperados. Mas há o 

reconhecimento de que a cooperativa distribui sobras proporcionais à 

movimentação individual de cada cooperado. A equidade e igualdade são 

valores essenciais do cooperativismo que qualificam o princípio da Justiça. 

Assim, é fundamental para o bom andamento e a consolidação da autogestão e 

governança cooperativista que esses valores sejam difundidos entre a 

sociedade. Quando todos compreenderem a essência deles, a sociedade como 

um todo alcançará uma maturidade maior em seus relacionamentos.  

Por fim, são analisados os aspectos ligados à dimensão Sustentabilidade. 

Se por um lado os respondentes reconhecem a importância da Ocepar como 

órgão de representação institucional do sistema cooperativista paranaense, por 

outro não identificam a existência de união e integração entre as cooperativas 

paranaenses. Está presente nesse contexto o sexto princípio do cooperativismo: 

cooperação entre cooperativas. Elas atendem mais efetivamente o seu público 

trabalhando juntas, dando o entendimento de que cooperativa é um sistema. 

Isoladas, enfrentarão maiores dificuldades de suplantar seus desafios. Mas a 

intercooperação ainda é um desafio para o cooperativismo e para a governança 

cooperativa. 

Também existe o reconhecimento de que a cooperativa contribui com o 

desenvolvimento sustentável da região onde atua, mas não investe no 

desenvolvimento do público feminino para oportunizar a sua participação nos 

conselhos e na gestão. Não deixa de ser um contrassenso e algo que pode ser 

trabalhado pela governança como forma de agregar valor à imagem da 

cooperativa, que já é boa, o que já foi relatado anteriormente.  

Finalizando a avaliação, percebe-se a importância da pesquisa de campo 

para dar maior legitimidade ao que já foi identificado na pesquisa documental e 

bibliográfica, com relação ao pressuposto deste estudo. Apesar de não ser tema 

desta pesquisa, percebeu-se nas cooperativas um bom nível de governança, 

porém os dados levantados são insuficientes para esse nível de conclusão. 

Porém, com relação ao nível de concordância com os indicadores 

propostos, obteve-se uma média coletiva de 8,04, demonstrando um alto grau de 

concordância. 
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6. RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES 

O presente estudo conseguiu comprovar, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, que a autogestão é a governança praticada pelas 

sociedades cooperativas. Não é um modelo acabado em si mesmo, ainda tem 

muito a evoluir, como demonstrado na pesquisa de campo, mas, acima de tudo, 

este trabalho deixa um legado: uma ferramenta, um método que pode contribuir 

com a evolução desse modelo. 

Esse método precisa ser difundido em primeira instância às cooperativas. 

Tem flexibilidade para ser aplicado em qualquer tipo de cooperativa e com 

qualquer tipo de público. Quando trabalhado em outros ramos que não o 

agropecuário, é necessário fazer uma adequação nos indicadores, conforme o 

tipo de produto ou serviço adotado pelo segmento. 

Tem um valor educativo considerável. Pode ser trabalho em sala de aula 

com grupos específicos, da seguinte forma: aplica-se o formulário, compilam-se 

os dados, analisam-se os resultados e este retornam para a turma para 

discussão e melhor compreensão, com a possibilidade de apontamento de 

alternativas de solução.  

Esse método pode ser utilizado pelas entidades de representação 

institucional do sistema cooperativista, como Sescoop, OCB e suas unidades 

estaduais. Auxilia tanto na construção de cenários estaduais quanto na 

compreensão do funcionamento de determinada cooperativa.  

A utilização da ferramenta pela academia pode auxiliar na melhor 

compreensão das peculiaridades de funcionamento de determinada cooperativa, 

além de gerar inúmeras hipóteses que poderão ser estudas e aprofundadas, 

contribuindo para a construção de um modelo de gestão e de governança 

apropriados para as cooperativas. Somente este trabalho deixa várias hipóteses 

que poderiam ser aprofundadas em trabalhos futuros. Este estudo pode ser 

difundido no mundo acadêmico, como forma de levar educação cooperativista 

para um público que está iniciando suas atividades profissionais. 

Imagina-se que este trabalho possa ser levado ao conhecimento da ONU, 

que decretou 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas porque 
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cooperativas constroem um mundo melhor. E o resultado da pesquisa demonstra 

que os respondentes têm essa percepção. 

Este estudo pode ser encaminhado para a ACI, como um incentivo ao 

trabalho que vem sendo realizado por essa organização no sentido de agregar 

valor ao sistema e diferenciá-lo das demais organizações existentes. 

A amostra trabalhada neste estudo trouxe alguns indicativos: não existe 

influência significativa dos aspectos culturais, mas há influência representativa 

do porte da cooperativa. Essa diferença pode ser atribuída ao grau de 

maturidade e de relacionamento com os seus públicos internos. Deixa-se, 

portanto, como sugestão repetir a amostra em outros territórios para consolidar 

essa afirmação. A amostra também pode ser ampliada como forma de dar maior 

amplitude ao resultado. 
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7. CONCLUSÕES 

A riqueza da execução deste estudo foi interessante, deixando alguns 

aprendizados, consolidou conceitos e apontou algumas questões que deverão 

ser mais bem analisadas em trabalhos futuros. Deixou também uma 

constatação: cooperativa é uma sociedade diferente e precisa ser tratada como 

tal, ela surgiu como uma alternativa para humanizar o capital. E para que isso se 

concretize, não pode simplesmente copiar o modelo corporativo e adotá-lo em 

sua gestão. Precisa desenvolver o seu próprio modelo de gestão, o seu próprio 

modelo de governança. Caso contrário, qual a razão de ser cooperativa. 

O estudo propôs avaliar a relação entre autogestão e governança em 

cooperativas agropecuárias do Paraná, partindo do pressuposto de que a 

autogestão é a governança praticada nas sociedades cooperativas. O referencial 

teórico descrito permite chegar a essa constatação, pois as cooperativas desde 

os seus primórdios, por possuírem uma propriedade pulverizada e difusa, já 

investiam em práticas de governança, buscando dar voz aos seus cooperados. 

Realizavam assembleias gerais para prestação de contas, possuíam conselho 

fiscal, tinham ouvidoria e câmaras de mediação para redimir conflitos existentes 

na sociedade e publicavam um relatório anual de prestação de contas para 

registrar e divulgar os resultados alcançados. Todos esses procedimentos são 

práticas de boa governança. 

Com a evolução do sistema cooperativista, esses procedimentos também 

tiveram que evoluir. As cooperativas, por meio de suas entidades de 

representação institucional, desenvolveram a prática da autogestão. Nesse novo 

modelo, atribuíram total responsabilidade pela sua condução aos próprios 

cooperados, oferecendo um acompanhamento externo à gestão, como forma de 

dar segurança e credibilidade não só para os cooperados, mas também para 

todos os públicos de relacionamento, por meio de uma visão profissional sobre a 

gestão da cooperativa.  

Visando obter maior segurança a essa afirmação, buscou-se a opinião de 

quem vive o cooperativismo no seu dia a dia. Em função disso, a pesquisa de 

campo procurou cercar-se de todas as possibilidades de opinião a respeito do 
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tema. Foram avaliadas inicialmente as diferentes regiões geográficas do estado, 

devido às suas peculiaridades étnicas e culturais, pois havia uma certeza da sua 

influência sobre o tema. Porém, essa hipótese não se confirmou, pois não foi 

constatada nenhuma influência significativa de aspectos étnicos e culturais sobre 

os resultados da pesquisa de campo. 

Buscou-se entender os posicionamentos dos públicos internos das 

cooperativas, em função dos diferentes tamanhos delas em cada região, e 

percebeu-se influência sobre os resultados. Cooperativas grandes tendem a 

apresentar grau de concordância maior com as afirmativas propostas no 

formulário de pesquisa, ao passo que as cooperativas pequenas tendem a um 

grau de concordância menor. Isso se confirmou nas três regiões geográficas do 

estado. A influência do porte da cooperativa pode estar relacionada ao grau de 

maturidade da gestão e ao relacionamento com seus públicos internos, o que 

precisa ser comprovado, pois esse não era o foco do trabalho. 

Também foram analisadas as opiniões dos três principais públicos 

internos das cooperativas integrantes da amostra, ao que se constatou que 

dirigentes tendem a um grau maior de concordância com as afirmativas do 

formulário e os empregados são os mais criteriosos. Isso se deve à função dos 

dirigentes, que são os detentores do processo de decisão estratégica e, em 

função disso, tendem a concordar mais com as afirmativas devido à posição que 

ocupam. Já os empregados detêm uma função de execução das decisões 

diretamente com o público de interesse, que são os cooperados. Ficam em uma 

posição intermediária entre os detentores do poder de decisão e os tomadores 

dos serviços, formando, assim, uma opinião mais criteriosa. E os cooperados, 

por sua vez, não têm um posicionamento de concordância tão elevado como os 

dirigentes nem tão criteriosos quanto os empregados. Tendem a uma posição 

intermediária.  

O trabalho deixa um legado importante, que é o Autogestômetro. Por meio 

dessa ferramenta, pode-se identificar a importância dos principais indicadores de 

governança, bem como priorizar o tratamento de pontos com maior índice de 

discordância e, assim, contribuir para a melhora da gestão, da governança e do 

relacionamento entre cooperado e cooperativa, visando a uma prática mais 

efetiva da autogestão. 
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A pesquisa apontou que os respondentes reconhecem a assembleia como 

órgão máximo da sociedade, assim como a importância da liderança do 

presidente. Acreditam em uma gestão profissionalizada, mas com total controle 

pelos cooperados, que formam a base de sucesso da cooperativa, essência da 

autogestão. O indicador melhor avaliado retrata a importância de a cooperativa 

investir na formação dos seus conselheiros, com média global de 9,0. E uma das 

médias mais baixa ficou a cargo do indicador que afirma que a cooperativa 

possui mecanismos de avaliação dos conselheiros, com nota global de 6,9. Esse 

fato demonstra a consciência da necessidade da educação e da avaliação de 

desempenho como fatores vitais para um desenvolvimento sustentável da 

cooperativa.  

O resultado final da pesquisa aponta para um índice de 8,05 de média 

global da amostra, demonstrando um grau de concordância elevado com relação 

aos indicadores sugeridos. Dessa forma, pode-se concluir que existe uma 

estreita relação entre autogestão e governança, comprovando o pressuposto do 

estudo: a autogestão é a governança praticada pelas sociedades cooperativas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Formulário da Pesquisa de Campo 

Anexo o formulário de pesquisa aplicado nas nove cooperativas, para um público 

de 785 pessoas, constituídas de dirigentes, cooperados e empregados das 

cooperativas agropecuárias do Paraná. Para a aplicação das pesquisa foi 

treinado um técnico em cada cooperativa que se incumbiu de orientar os 

respondentes. 
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PRINCÍPIO DA AUTOGESTÃO 

Autogestão é o processo pelo qual os próprios associados, de forma democrática e por meio de 
organismos de representatividade e autoridade legítimas, assumem a responsabilidade pela 
direção da cooperativa. Os agentes de governança são responsáveis pelas consequências de suas 
ações e omissões. 

 

Você é na Cooperativa: 

(  ) Dirigente        (  ) Cooperado(a)        (  ) Empregado(a) 

1. O sucesso da cooperativa está na participação ativa dos seus cooperados em todas as 

ações.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

2. A cooperativa tem procedimentos que buscam a participação dos cooperados no processo 

decisório.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

3. Sempre que a cooperativa realiza novos investimentos consulta os cooperados por meio 

de reuniões, assembleias, ou outras formas.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

4. A Cooperativa deve ser administrada por profissionais contratados, com a supervisão do 

Conselho de Administração e a concordância da Assembleia Geral. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

5. A cooperativa tem comprometimento com o desenvolvimento das atividades dos seus 

cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

6.  A cooperativa cumpre regras estatutárias, legislação e princípios cooperativistas, 

eliminando do quadro social os cooperados inoperantes ou infiéis. 
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(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

7. A visita técnica realizada anualmente pela OCEPAR contribui com a gestão da cooperativa. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

8. A cooperativa deve equilibrar interesses dos seus cooperados com o desenvolvimento 

econômico dela. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

9. A cooperativa mantém comunicação constante com seus cooperados prestando contas da 

gestão e dos atos administrativos. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

10. A cooperativa não é uma empresa, ela tem uma empresa. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

11. O cooperado contribui com o desenvolvimento da cooperativa. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

12. O crescimento dos negócios da Cooperativa tem contribuído com o crescimento 

econômico dos seus cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO 

É investir no desenvolvimento do quadro social visando à formação de lideranças, para que estas 

tragam em seus conhecimentos de gestão e administração, a essência da identidade 

cooperativa, base de sucesso e perpetuidade de sua doutrina. 

 

1. A cooperativa promove educação cooperativista para os empregados, cooperados e 

familiares. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

2. É importante que os Conselheiros de Administração e Fiscal tenham curso de formação 

para melhor desempenharem a função na cooperativa. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

3. A cooperativa possui práticas que estimulam o desenvolvimento de novas lideranças 

visando à renovação dos conselhos de administração e fiscal.  

(  

)Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo 

Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

4. Para melhorar o relacionamento e a comunicação na cooperativa, os cooperados são 

organizados em comitês, comissões ou núcleos. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

5. A cooperativa tem mecanismos de incentivo para buscar a fidelização dos cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

6. A cooperativa tem controles para impedir a ação oportunista de cooperados infiéis/ 

inoperantes. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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7. A cooperativa realiza curso para novos sócios para esclarecer sobre suas responsabilidades 

de cooperado. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

8. A cooperativa investe na formação de jovens visando à continuidade da sociedade 

cooperativista. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

9. A cooperativa investe na formação do público feminino buscando a participação da 
família.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

10. A cooperativa investe na formação de novos gerentes dando oportunidade de crescimento 

profissional aos seus empregados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

11. A cooperativa investe em seus empregados visando à manutenção dos bons profissionais. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

12. A participação do SESCOOP/PR é importante no apoio aos treinamentos realizados pela 

cooperativa. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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PRINCÍPIO DO SENSO DE JUSTIÇA 

É o tratamento dado a todos os associados com igualdade e equidade em suas relações com a 

cooperativa e nas relações desta com suas demais partes interessadas. 

 

1. A cooperativa tem mecanismos que tratam as solicitações, reclamações e sugestões dos 

cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

2. A Cooperativa trabalha para oferecer uma remuneração justa à atividade dos seus 

cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

3. A Cooperativa representa a continuidade da propriedade dos cooperados, onde ele 

encontra o que precisa para sua atividade. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

 

4. A Cooperativa mantém um tratamento igualitário a todos os cooperados, sem distinção de 

volume produção, ou de compras, ou de capital. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

5. A cooperativa analisa o grau de satisfação dos cooperados com relação aos seus produtos 

e serviços e usa esses dados em sua gestão.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

6. A cooperativa avalia o grau de participação (fidelidade) dos seus cooperados.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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7. Na cooperativa existe diferenciação de preços de produtos ou serviços para cooperados e 

não cooperados.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

8. A Cooperativa procura zelar pela sua credibilidade perante a sociedade. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

9. A Cooperativa mantém uma boa imagem perante a sociedade e seus diversos públicos de 

relacionamento. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

10. A Cooperativa é a principal referência de preços dos produtos e serviços em sua região. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

11. É fundamental que a cooperativa distribua sobras proporcionais à movimentação 

individual de cada cooperado. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

É facilitar voluntariamente o acesso das partes interessadas às informações que vão além 

daquelas determinadas por dispositivos legais, visando à criação de um ambiente de 

relacionamento confiável e seguro. 

 

1. Na cooperativa a assembleia é o órgão máximo de tomada de decisões e com maiores 

poderes. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

2. A cooperativa realiza pré-assembleias com o objetivo de melhor discutir e esclarecer 

assuntos importantes junto aos seus cooperados.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

3. A forma como a cooperativa presta contas é facilmente compreendida pelos cooperados.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

4. A Cooperativa entrega o relatório anual de prestação de contas e o estatuto social para 

todos os seus cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

5. Os cooperados conhecem a função e a forma de atuação do conselho fiscal.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

6. A cooperativa tem implantado os serviços de auditoria interna, cuja qualidade é 

reconhecida pelos cooperados.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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7. Os cooperados reconhecem na auditoria externa contratada pela cooperativa um serviço 

essencial que gera segurança na prestação de contas perante a assembleia geral. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

8. Os cooperados reconhecem a liderança do presidente, o que melhora a fidelidade junto à 

cooperativa. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

9. A cooperativa possui mecanismos de avaliação de desempenho dos conselheiros de 

administração e fiscal. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

10. Na cooperativa os cooperados participam das discussões do planejamento estratégico.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

11. A cooperativa publica seu relatório de gestão com o objetivo de dar transparência e 

clareza para os seus diversos públicos. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE 

É a busca por uma gestão ética nas relações internas e externas para geração e manutenção de 

valor a todas as partes interessadas, visando à perenidade da cooperativa, considerando-se os 

aspectos culturais, ambientais, sociais e econômicos. 

 

1. A cooperativa reconhece a OCEPAR como órgão de representação institucional do sistema 

cooperativista paranaense. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

2. O trabalho de defesa política e de representação institucional realizado pela OCEPAR 

contribui com o desenvolvimento do cooperativismo paranaense. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

3. A cooperativa busca parcerias com outras cooperativas para melhor atender as 

necessidades dos seus cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

4. Existe união e integração entre as cooperativas paranaenses. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

5. A cooperativa contribui com o desenvolvimento das atividades dos seus cooperados. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

6. A cooperativa contribui com o desenvolvimento sustentável da região onde atua.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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7. A cooperativa investe em programas de preservação do meio ambiente. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

8. A cooperativa contribui para divulgar uma boa imagem do sistema cooperativista.  

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

9. A cooperativa tem apoiado projetos sociais, culturais e esportivos na comunidade onde 

atua. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

10. A cooperativa tem plano de contingência para reduzir possíveis riscos que fazem parte da 

sua atividade, e que possam comprometer a sua continuidade. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   

11. A cooperativa investe no desenvolvimento do público feminino para oportunizar a sua 

participação nos conselhos e na gestão. 

(  )Desconheço/ 

Não sei 

(  )Discordo 

totalmente     
(  )Discordo     

(  )Nem 

discordo Nem 

concordo     

(  )Concordo     
(  )Concordo 

totalmente   
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APÊNDICE 2 – Relatório da pesquisa de campo 

 

Apresentaremos na sequência os relatórios oriundos da pesquisa de campo. 

Apresentaremos inicialmente o resultado coletivo e global que agrupam todas as 

cooperativas, e na sequência os relatórios por cooperativa e por dimensão 

(princípios de governança).  
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ANÁLISE COLETIVA DA PESQUISA DE CAMPO 
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ANÁLISE GLOBAL DA PESQUISA DE CAMPO 
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COOPERATIVA CSG3 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA CSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA CSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA CSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA CSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA CSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA CSM1 – ANÁLISE GLOBAL 

 

 



126 
 

 

COOPERATIVA CSM1 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA CSM1 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA CSM1 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA CSM1 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA CSM1 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA CSP8 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA CSP8 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA CSP8 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA CSP8 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA CSP8 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA CSP8 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA NNG3 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA NNG3 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA NNG3 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 

 

 



140 
 

 

COOPERATIVA NNG3 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA NNG3 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA NNG3 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA NNM2 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA NNM2 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA NNM2 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA NNM2 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA NNM2 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA NNM2 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA NNP7 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA NNP7 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA NNP7 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA NNP7 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA NNP7 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA NNP7 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA OSG3 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA OSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA OSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA OSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA OSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA OSG3 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA OSM2 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA OSM2 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 
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COOPERATIVA OSM2 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA OSM2 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA OSM2 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA OSM2 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 
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COOPERATIVA OSP1 – ANÁLISE GLOBAL 
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COOPERATIVA OSP1 – ANÁLISE DIMENSÃO AUTOGESTÃO 

 



169 
 

 

COOPERATIVA OSP1 – ANÁLISE DIMENSÃO EDUCAÇÃO 
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COOPERATIVA OSP1 – ANÁLISE DIMENSÃO SENSO DE JUSTIÇA 
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COOPERATIVA OSP1 – ANÁLISE DIMENSÃO TRANSPARÊNCIA 
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COOPERATIVA OSP1 – ANÁLISE DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE 

 


