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Números do 
cooperativismo 

no mundo

3 Milhões de 
Cooperativas

1 bilhão de 
cooperados 

(12% da 
humanidade)

280 milhões de 
empregos 

gerados (4% da 
população 
mundial)

US$2 trilhões de 
faturamento 
(300 maiores 
cooperativas, 

sendo 4 no 
Brasil)



No Brasil, em 2020:

 4.868 Cooperativas dos 7 ramos do cooperativismo (2.442 com mais de
20 anos de atuação no mercado) – ramos: agropecuário, consumo,
crédito, infraestrutura, saúde, trabalho e transporte.

 17.121.076 cooperados: 11.966.563 do ramo crédito; em 2º lugar:
2.108.756 (consumo)

 455.095 empregados

 655 bilhões de ativo total (33% a mais que 2019)

 145 bilhões de patrimônio líquido (15% a mais que 2019)

 23 bilhões de sobras

 13 bilhões em tributos (19% a mais que 2019)



Estudo recente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE):

“Benefícios Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia Brasileira”

 Incremento do PIB per capita dos municípios: 5,6%

 Cria 6,2% mais vagas de trabalho formal

 Aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7% (estímulo do
empreendedorismo local)

 Multiplicador do Crédito Cooperativo (coeficiente que indica o impacto do crédito
concedido pelas cooperativas no PIB brasileiro):

a) Cada R$1,00 concedido em crédito gera R$2,45 no PIB da economia

b) Cada R$35,8 mil concedidos pelas cooperativas, uma nova vaga de emprego é
criada no país.



Estudo recente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE):

“Benefícios Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia Brasileira”

A inclusão financeira de famílias, pequenos 
produtores e empresas

Ciclo virtuoso que fomenta o 
empreendedorismo local, reduz 

desigualdades econômicas e aumenta a 
competitividade e a eficiência no SFN





AMBIENTE CADA VEZ MAIS COMPLEXO

CORRUPÇÃO

RESULTADOS 
BASEADOS EM 
PRÁTICAS NÃO 
ADERENTES ÀS 

NORMAS

CONCORRÊNCIA

METAS QUE 
ESTIMULAM 

AÇÕES POUCO 
ÉTICAS

FRAUDE



O QUE É COMPLIANCE ?

Envolve fundamentalmente a análise de risco e consiste na
conformidade às normas internas e externas aplicáveis à
organização, dentre as quais destacam-se:

 Legislação (societária, tributária, contábil, trabalhista, etc) e
regulações pertinentes

 Contratos e estatutos sociais, regimentos internos código de
conduta, etc.

E muito mais ...



• 3 GERAÇÕES DO COMPLIANCE:

1ª geração: da conformidade normativa tendo por foco a
autorregulação (estatutos, contratos);

DESTAQUE: 1977 – PUBLICAÇÃO NOS EUA DO FCPA:

Primeira lei no mundo a prever a responsabilidade de pessoas físicas
e jurídicas por corrupção de agentes públicos estrangeiros.

Partes do FCPA:

a) Dever de fidedignidade dos registros contábeis – a lógica é: na
dúvida se houve ou não pagamento de propina, a PJ tem que
provar que não houve, caso contrário entende-se que houve.

b) Combate ao suborno



1ª geração - continuação:

As empresas, então, passaram a usar terceiros para praticar
suborno, o que gerou em 1988 a primeira reforma do FCPA
(responsabilidade da PJ ainda que o ato seja praticado por
3º), o que está na nossa Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013)

2ª geração: permanece a autorregulação, porém com
parâmetros definidos pelo regulador para que o programa de
compliance seja reconhecido e atenue eventuais punições

... AS EMPRESAS ESTÃO MAIS PREOCUPADAS COM A 
FORMALIZAÇÃO DOS SEUS PROGRAMAS DE 

COMPLIANCE (MAIS FORMAIS E PROTOCOLARES)



POR QUE MESMO EMPRESAS COM PROGRAMA DE 
COMPLIANCE IMPLEMENTADOS SE ENVOVEM EM ATOS 

DE CORRUPÇÃO ?



Programas de compliance
mais efetivos, voltados 

para as pessoas: 
estratégias de 
aculturamento 

organizacional (ciência 
comportamental)

Programas de 
compliance meramente 
formais ou protocolares 
(a preocupação era com 

a formalização)



TERCEIRA GERAÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE: EVOLUÇÃO PARA A ÉTICA

A CONDUTA ÉTICA E SUA INTERNALIZAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO PASSA A SER O GRANDE FOCO

ESTRATÉGIA PARA INFLUENCIAR O COMPORTAMENTO DOS COMPONENTES DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL PARA QUE TENHAM COMPORTAMENTO ÉTICO

IMPLEMENTAÇÃO DE CULTURA ORGANIZACIONAL QUE VALORIZE ATITUDES ÉTICAS –
ENGAJAMENTO DAS PESSOAS (TONE AT THE TOP E TONE OF THE MIDLE)



VISÃO ATUAL DO COMPLIANCE - BASEIA-SE EM:

GESTÃO DE RISCOS

CULTURA ORGANIZACIONAL

MELHORIA CONTÍNUA

A IDEIA DO COMPLIANCE VOLTADO UNICAMENTE PARA A CONFORMIDADE ESTÁ 
ABSOLUTAMENTE SUPERADA

A cultura come a estratégia no 
café da manhã!

Peter Drucker



O CUSTO DO NÃO COMPLIANCE

Custo da 
sonegação 
fiscal em 

2017:

415
bilhões de 

reais

Custo da 
corrupção 
em 2017:

113
bilhões de 

reais



Danos à reputação da 
organização, dos seus 
colaboradores e perda 

do valor da marca

Má alocação de recurso 
e redução da eficiência 
e da inovação; custos 

secundários (p.ex. 
advogados)

O CUSTO DO NÃO COMPLIANCE



CUSTO X BENEFÍCIO – PESQUISA REALIZADA NOS ESTADOS UNIDOS

Fonte: Governança Corporativa no Brasil e no Mundo – Alexandre Di Miceli da Silveira

PARA CADA US$ 1 BILHÃO DE FATURAMENTO: 
US$ 6 MILHÕES SÃO INVESTIDOS EM 

ATIVIDADES DE COMPLIANCE

CADA FALHA RELEVANTE DE CONFORMIDADE: 
PREJUÍZO DE US$ 81 MILHÕES (CUSTO DE 14 
ANOS DE INVESTIMENTO EM COMPLIANCE)

BP (VAZAMENTO DE PETRÓLEO EM 2009): US$ 
42 BILHÕES ATÉ O MOMENTO 

SADIA: R$3,8 BILHÕES



A Vale anunciou ontem mais uma provisão contábil para fazer
frente aos compromissos da tragédia de Brumadinho (MG). A
mineradora provisionou R$5,3 bilhões no segundo trimestre do
ano. A medida foi determinante para que a empresa registrasse
prejuízo de R$384 milhões no período. No acumulado do primeiro
semestre de 2019, as provisões e despesas da Vale com
Brumadinho somam R$23,2 bilhões. Fonte: Valor Econômico de
01/08/2019



E para além da conformidade normativa ... recente episódio 
envolvendo o agora ex-Presidente da Caixa Econômica Federal:
https://www.metropoles.com/colunas/rodrigo-rangel/exclusivo-

funcionarias-denunciam-presidente-da-caixa-por-assedio-
sexual - 28/06/2022

Pedido de demissão em 29/06/2022



COMO NÃO EXISTE RISCO ZERO EM 
LUGAR ALGUM, É NECESSÁRIO 

REALIZAR



O gerenciamento de riscos corporativos requer o efetivo
envolvimento:

a) Dos agentes dos órgãos da Governança: Conselhos de
Administração e Fiscal e Diretoria Executiva

b) Das 3 linhas de defesa:

1ª linha - realizada pelos gestores das unidades e responsáveis
diretos pelos processos:

• é responsável por identificar, documentar e manter controles
internos em funcionamento e conduzir procedimentos de riscos e
controle, diariamente, conforme determinam os normativos
internos da organização.

GERENCIAMENTO DE RISCOS



• deve identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos, até mesmo
por ser de conhecimento e especialidade do gestor.

2ª linha - realizada pelos gestores corporativos de gerenciamento
de riscos, de conformidade ou de outras práticas de controle (visão
integrada dos riscos):

• Avalia se os processos estão respeitando as normas e políticas,
procedimentos e manuais, em outras palavras, validar se estão
em conformidade;

• Auxilia os gestores no desenvolvimento dos processos e controles
para gerenciar riscos;

GERENCIAMENTO DE RISCOS



• Avalia e monitora os planos de ação na busca de práticas eficazes de
gerenciamento de riscos por parte da gerência operacional; etc

3ª linha: realizada pela auditoria interna:

• fornecer aos órgãos de governança e também à alta administração
avaliações abrangentes baseadas no maior nível de independência e
objetividade de sua função dentro das regras da organização.

• avalia a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa alcançam
os objetivos de gerenciamento de riscos e controle.

 O alto nível de independência não está disponível na segunda linha de
defesa, pois ela precisa validar a eficiência dos processos juntamente
com a primeira linha.

Fonte: Governança, riscos e compliance – Marcos Assi.

GERENCIAMENTO DE RISCOS



PILARES DO GERENCIAMENTO DE RISCO 
NA ORGANIZAÇÃO

Alta Administração define o 
tom ético da organização

Cultura organizacional 
fundamentada nos valores 

éticos e nos 
comportamentos 

desejados

Ênfase na importância do 
gerenciamento dos riscos, 
o que deve permear em 

toda a organização



PAPEL DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO NO 

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assegurar níveis 
adequados e 
suficientes de 

capital e liquidez

Assegurar tempestiva 
correção das deficiências

Aprovação de 
políticas e 
estratégias



CARTILHA “GOVERNANÇA 
COOPERATIVA – DIRETRIZES PARA 

BOAS PRÁTICAS DE 
GOVERNANÇA EM COOPERATIVAS 

DE CRÉDITO” - BACEN

Encontra-se entre as principais atribuições da administração
executiva assumir a responsabilidade pelas demonstrações
patrimoniais e de resultados da organização, sendo que esses
documentos sintetizam os resultados por ela obtidos. Também é
sua função levantar e expor ao órgão de administração
estratégica as vulnerabilidades e os riscos da cooperativa.
Para tanto, é necessário observar a pertinência e a
confiabilidade do conteúdo dos relatórios encaminhados, além
daqueles direcionados às demais partes interessadas, de
forma a permitir adequada avaliação dos assuntos. (grifamos)



O CONSELHO FISCAL E A GESTÃO DE RISCOS

O Conselho Fiscal tem papel fundamental na análise
quanto à conformidade da organização aos seus
princípios, valores, políticas, estatutos, leis e demais
normas aplicáveis.



O CONSELHO FISCAL E A GESTÃO DE RISCOS

De acordo com o IBGC, dentre as principais atividades do Conselho
Fiscal relacionadas à gestão de riscos, podemos citar:

a) Conhecer os processos, o mapa de riscos, os indicadores-chave de
riscos e os responsáveis pelo processo de gerenciamento de riscos
corporativos e seu alinhamento com os objetivos do negócio, bem
como a estrutura de controles internos, os riscos monitorados, os
controles-chave, o sistema de monitoramento e a adequação de
pessoal e orçamento;

b) Dialogar com os agentes com papel na definição, supervisão e
monitoramento da gestão de riscos: auditoria interna, áreas contábil,
jurídica, de conformidade, de ética e conduta, dentre outros,
buscando reunir informações sobre a gestão de riscos para
subsidiar a formação de sua opinião sobre os atos de gestão.



GOVERNANÇA EM 
COOPERATIVAS



Mais antigo livro de gestão: corrupção e conformidade

Foi escrito por volta do ano 300 ac pelo Ministro-Chefe do rei
na Índia antiga

• Chamava atenção para a necessidade de proteger as rotas
de comércio contra o assédio dos membros da corte,
funcionários do Estado, ladrões e guardas de fronteira.

• Recomendava ao rei não se consultar com nenhum
conselheiro que tivesse um interesse direto em algum
resultado de um projeto particular.

• Que fossem definidos padrões contábeis uniformes para
prevenir discrepâncias nos controles financeiros do reinado.

• Que fosse estabelecido um código de conduta ética.

Fonte: Prof. Dalton Sardenberg.



Governança Corporativa - Conceito - Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC):

 É a maneira pela qual a organização é dirigida, incluindo suas regras
explicitas e tácitas;

 Visa criar um ambiente no qual as pessoas procurem voluntariamente
cumprir as regras e tomar decisões no melhor interesse comum de longo
prazo da organização.

Alguns dos principais objetivos:

 Implementar a estrutura de poder da organização: definição do processo
decisório, inclusive com delegação e negociação do grau de autonomia,
criação de órgãos independentes (freios e contrapesos) e mecanismos
para mitigação de conflitos de interesse.

 Promover o alinhamento e equilíbrio de interesses entre os diversos
stakeholders.



Princípios globais da Governança Corporativa:

• Transparência e integridade das informações prestadas:
divulgação aberta, honesta e tempestiva das informações
financeiras e não financeiras aos públicos internos e externos.
A adequada transparência resulta em um clima de confiança,
tanto internamente, quanto nas relações das cooperativas com
terceiros.

• Prestação de contas voluntária e responsabilização pelas
decisões tomadas: os agentes da governança corporativa
devem prestar contas de sua atuação, respondendo
integralmente por todos os atos que praticarem no exercício
dos mandatos. A prestação de contas é inerente a quem
administra recursos de terceiros.



Princípios globais da Governança Corporativa:

• Contrapesos independentes no processo decisório:
implantação de um modelo de governança que incentive
visões diferentes na tomada das decisões, de modo a evitar
excessiva concentração de poder e mitigar potenciais análises
parciais ou vieses cognitivos.

• Sustentabilidade e visão de longo prazo: adoção de um
horizonte de longo prazo como prioridade nas decisões
(relações saudáveis com os associados, parceiros,
comunidades, etc) – nosso grande diferencial (programas de
educação cooperativista).



Princípios globais da Governança Corporativa:

• Respeito às formalidades, controles e supervisão
independentes: conscientização de que a informalidade é
inimigo da boa governança e de que o controle e supervisão
independentes são elementos essenciais.

• Tom e comportamento ético das lideranças: necessidade
de que os membros da cúpula organizacional, notadamente
conselheiros e diretores, comportem-se com integridade e
apliquem elevados padrões éticos e de conduta em suas
decisões, liderando pelo exemplo.



O VALE TUDO DAS METAS

4º maior banco dos EUA (270 mil empregados em 2016):
condenado por abrir cerca de 2 milhões de contas e emitir mais
de 500 mil cartões de crédito sem o conhecimento e permissão
dos seus clientes.

O próprio banco reconhece que seus funcionários foram
instruídos a fazer “o que fosse necessário” para alcançar as
metas de vendas então estipuladas

Abril de 2018; acordo de US$1 bilhão em multas por práticas
ilícitas.



Princípios globais da Governança Corporativa:

• Diversidade interna e ausência de políticas
discriminatórias: criação de políticas para evitar preconceitos
e punir atitudes discriminatórias, bem como ampliar a
diversidade (de gênero, formação acadêmica, idade, cultural,
etc)

... Não há soluções simples para a complexidade das
questões atuais: diversidade de visões contribui para
melhores soluções – é mais produtivo



Monito
rar

gestão

Transpa
rência
na su-
cessão

Fonte: IBGC

PROTAGONISMO DA 
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA



ALGUNS STAKEHOLDERS NAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS:

Associados Comunidades

Governo

(arrecadação, ramos 
mais 

regulamentados, etc)

Colaboradores

Fornecedores



COOPERATIVA & COOPERADO:

CONVERGÊNCIA DE INTERESSES COMO ESSÊNCIA DAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS (SOCIEDADE DE PESSOAS)

Duplo papel do cooperado:

Associado enquanto proprietário da Cooperativa: participa da
sua administração, elege a Governança, participa dos resultados
(sobras)

Associado enquanto usuário: fará uso dos bens e serviços
oferecidos pela Cooperativa, respeitadas as regras aplicáveis ao
grupo.



COOPERATIVA & COOPERADO:

Associado “carona”: atitude oportunista

Fidelização do cooperado: a) educação cooperativa; b) ações
junto às comunidades; c) bens e serviços de qualidade – relação
ética com o cooperado, etc.

Sistema cooperativo da Alemanha: não há mais diferenciação
tributária do ato cooperativo, podendo-se operar com cooperados e
não cooperados.

Porém, somente o cooperado participa da definição das estratégias
da organização e a comunidade compreende que foi o sistema
cooperativo que viabilizou a redução dos custos de relacionamento
com o sistema financeiro.



ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO 
FISCAL

ÓRGÃOS SOCIAIS NAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS
(LEI 5.764/1971)

Órgãos de administração



ASSEMBLEIA GERAL:

• Ordinária (quórum de deliberação é metade mais um): prestação de
contas, destinação de sobras, eleição dos Conselhos de Administração e
Fiscal, em alguns casos da Diretoria Executiva, aprovação da
remuneração da Governança (política de remuneração com vigência
superior a um ano).

Cooperativas de crédito: posse CA/CF/DIREX depende e aprovação
prévia do BACEN (infração: Lei 13.506/2017)

• Extraordinária (quórum de deliberação para assuntos típicos de AGE:
2/3 dos presentes): reforma do estatuto, fusão, incorporação ou
desmembramento, mudança do objeto da sociedade, dissolução
voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes e contas do liquidante.
Para outros assuntos não exclusivos de AGE: quórum de deliberação
é metade mais um.



ASSEMBLEIA GERAL:

• Representação por delegados:

Grupos seccionais de igual número de associados;

Não podem exercer cargo eletivo na cooperativa;

Reuniões prévias às assembleias (vinculação ou não do delegado às
deliberações dos grupos seccionais).

Cooperativas de crédito: PLP 27/2020 – CMN regulamentará
representação por delegados.



ASSEMBLEIA GERAL:

• Processos de incorporação: ajustes transitórios na Governança

 Assembleia geral individual (não obrigatória): elege Comissão Mista,
que realizará estudos envolvendo, dentre outros, o levantamento
patrimonial e balanço geral.

A Comissão Mista conta com o apoio da auditoria e jurídico
(identificação inclusive e eventuais passivos trabalhistas,
tributários, adequação dos níveis de classificação e
provisionamento das operações de crédito, etc).



ASSEMBLEIA GERAL:

• Processos de incorporação:

 Apesar de a Lei 5.764/1971 não exigir a realização das assembleias
gerais isoladas, até para resguardar a Alta Administração das
Cooperativas envolvidas, recomenda-se a sua realização

a) diante da natureza estratégica do assunto;

b) diante dos gastos envolvidos (auditorias, análise de advogados, etc).

No caso das cooperativas de crédito: SISORF será alterado para exigir as
isoladas.



ASSEMBLEIA GERAL:

• Processos de incorporação:

 Assembleia geral conjunta: convocada conjuntamente pelas
cooperativas envolvidas:

É apresentado o relatório da Comissão Mista e decide-se pela
incorporação ou não (mínimo de 2/3 dos associados presentes)

No caso das cooperativas de crédito: Art. 26 da Resolução-CMN
4817/2020 – data-base para a consolidação da operação passa a ser a
data da publicação pelo no DOU da aprovação da incorporação.



ASSEMBLEIA GERAL:

• PANDEMIA COVID 19:

IN DREI 79 E DEPOIS A IN DREI 81: regulamenta as assembleias
gerais digitais e semipresenciais.

Aculturamento forçado do quadro de associados.

Planejamento operacional é fundamental;

Boletim de voto à distância: não é muito recomendável; eleição é
inviável pois deve ser enviado aos cooperados na data da publicação
do edital de convocação (quando não há ainda o registro das
chapas/candidaturas)

Sistema eletrônico – requisitos da IN DREI 81



ASSEMBLEIA GERAL:

• PANDEMIA COVID 19:

Lei 14.030/2020: incluiu na Lei 5.764/1971:

Art. 43-A. O associado poderá participar e votar a distância em reunião
ou em assembleia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos
termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo
federal.

Parágrafo único. A assembleia geral poderá ser realizada de forma
digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de
manifestação dos associados e os demais requisitos regulamentares.

Semipresencial – tendência da participação e votação presencial e à 
distância: associações digitais e área de admissão de associados em todo o 

território nacional – FACILIDADE – ALTERAÇÃO DO PERFIL NO CASO DO 
PÚBLICO DIGITAL



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/DIRETORIA EXECUTIVA

Lei 5.764/1971:

Art. 47. A sociedade será administrada por uma Diretoria ou
Conselho de Administração, composto exclusivamente de
associados eleitos pela Assembléia (sic) Geral, com mandato
nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação
de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração.

Não há uma determinação legal quanto à sua composição –
p.ex. número de integrantes do colegiado

Boa prática: Presidente do Conselho de Administração somente
vota quando houver empate



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Resolução nº12/1974 – Conselho Nacional de Cooperativismo (CNC):

I Nos termos do artigo 47 da Lei nº 5.764, de 16.12.71, a SOCIEDADE
COOPERATIVA será administrada por um dos seguintes órgãos:

a) Diretoria;
b) Conselho de Administração, em que todos os componentes tenham funções

de direção;
c) Conselho de Administração constituído por uma Diretoria Executiva e por

membros vogais.

II A renovação obrigatória, referida no artigo 47 da Lei nº 5.764, de 16.12.71, só
se aplica aos Membros do Conselho de Administração.

III No caso previsto na alínea c do item I, o terço obrigatório renovável será
computado sobre o total dos Membros do Conselho, mas todos os Diretores
poderão ser reeleitos.



Conselho de Administração e Diretoria Executiva nas
cooperativas de crédito:

Lei Complementar 130/2009:

Art. 5o As cooperativas de crédito com conselho de
administração podem criar diretoria executiva a ele
subordinada, na qualidade de órgão estatutário composto
por pessoas físicas associadas ou não, indicadas por
aquele conselho.



Conselho de Administração e Diretoria Executiva nas cooperativas
de crédito:

Resolução-CMN 4.434/2015:

Art. 27. A cooperativa de crédito clássica que detiver média dos ativos
totais, nos três últimos exercícios sociais, igual ou superior a
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e a cooperativa de crédito
plena devem adotar estrutura administrativa integrada por conselho
de administração e por diretoria executiva a ele subordinada.

§ 1º Os membros da diretoria executiva devem ser indicados pelo
conselho de administração entre pessoas naturais associadas ou não
associadas, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 130, de 2009,
sendo vedado o exercício simultâneo de cargos no conselho de
administração e na diretoria executiva.



Conselho de Administração e Diretoria Executiva nas cooperativas de crédito:

PLP 27/2020 (altera a LC 130/2009):

• Passa a exigir ambos (CA/DIREX); apenas em situações específicas será
dispensada a coexistência dos dois (avaliação do porte, complexidade, riscos,
etc).

• CMN poderá admitir conselheiro de administração independente não associado
desde que a maioria dos conselheiros seja composta de pessoas naturais
associadas

• A Diretoria Executiva será composta de pessoas eleitas pelo CA, que poderão
ser associadas ou não, desde que a maioria dos diretores seja composta de
pessoas naturais associadas.

• Vedação ao acúmulo de cargos de presidente, VP ou de diretor executivo nas
confederações/centrais/singulares (possibilidade de dispensa a partir da
avaliação do porte, complexidade, riscos, etc)



EIXOS DE ATUAÇÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

• Monitoramento da gestão executiva

• Geração de relatórios de qualidade para os
públicos externos

Atividades de 
controle

• Tomada de decisões estratégicas pautadas na visão de
longo prazo

• Aprovação e acompanhamento das políticas
corporativas

Melhoria do 
desempenho 
do negócio



O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

É o órgão central da governança corporativa

Grande missão: atuar como guardião dos valores da
organização e assegurar a perenidade e o sucesso no longo
prazo papel de enorme relevância como indutor de
comportamento para os demais integrantes da estrutura
organizacional:

Terceira Geração dos programas de compliance: inclusão
da ética - programas baseados em gestão de riscos,
cultura organizacional e melhoria contínua (busca por
resultado e efetividade) – superada a visão do
compliance unicamente como conformidade normativa.



A DIRETORIA EXECUTIVA

Grande missão: exercer a gestão executiva da organização
focada na busca incessante de eficácia estratégica, na
excelência operacional, na criação de valor e na otimização do
retorno dos investimentos” (Joé Paschoal Rosseti e Adriana
Andrade – Governança Corporativa: Fundamentos,
Desenvolvimento e Tendências – 7ª Edição – Atlas

Não há uma determinação legal quanto à sua composição –
p.ex. número de integrantes do colegiado; porém, são
necessários pelo menos 2 integrantes

Cooperativas de crédito: recomenda-se ter pelo menos 3
integrantes (segregação de funções e mitigação de conflito de
interesses – diretor responsável pelo risco).



A DIRETORIA EXECUTIVA

Algumas atribuições:

• Definir o plano operacional a partir da estratégia fixada pelo
Conselho de Administração

• Levantar e expor ao Conselho as vulnerabilidades e os
riscos corporativos (exercendo sua gestão)

• Propor mudanças na estrutura organizacional e nos
processos, exigidas para a implementação da estratégia

• Avaliar e definir medidas corretivas para desvios em relação
aos objetivos corporativos



GESTÃO ESTRATÉGICA & GESTÃO 
EXECUTIVA

treasy.com.br



Conselho de Administração Diretoria Executiva

Órgão central da governança corporativa:
define as estratégias, fixa o apetite ao
risco e aprova as políticas.

Implementa ações para alcançar os
objetivos estratégicos fixados pelo
Conselho de Administração

Responsável pela leitura correta do
ambiente externo

Fixa os padrões éticos e de conduta (tone
at the top – cultura organizacional)

Definições voltadas para o longo prazo Decisões diárias e no curto prazo
(responsável pela operacionalização da
Cooperativa)

Decisões colegiadas, com algumas
competências específicas para o
Presidente/VP.

Decisões individuais, ressalvada a opção
pela decisão conjunta em razão do
impacto (BACEN: régua diferente para
DIREX)

Eleito pela Assembleia Geral Eleita pelo CA entre associados ou não
(LC 130/2009)

Conselho de Administração & Diretoria Executiva
Características dos órgãos



Conselho de Administração Diretoria Executiva

Representa a “senioridade” da
Cooperativa

Preocupação com a qualidade das
informações divulgadas para os públicos
externos.

Presta contas à assembleia dos
cooperados.

Aprova e acompanha as políticas
corporativas, controles e gestão de riscos
e efetividade do programa de
compliance.

Subordinado ao CA e deve cumprir as
metas estabelecidas, as políticas
aprovadas e respeitar o nível de apetite
ao risco definido.

Só podem ser destituídos em nova
assembleia (eleição indireta de
Presidente e VP: remanejamento
independe de assembleia, quando então
retorna-se ao cargo original de
Conselheiro.

Podem ser destituídos a qualquer
momento pelo CA.

Conselho de Administração & Diretoria Executiva
Características dos órgãos



CONSELHO FISCAL

Lei 5.764/1971:

Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e
minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três)
membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos
anualmente pela Assembléia (sic) Geral, sendo permitida apenas
a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes.

Cooperativas de Crédito – LC 130/2009:

Art. 6o O mandato dos membros do conselho fiscal das
cooperativas de crédito terá duração de até 3 (três) anos,
observada a renovação de, ao menos, 2 (dois) membros a cada
eleição, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente.



CONSELHO FISCAL

PLP 27/2020 (altera a LC 130/2009):

• Conselho Fiscal constituído por 3 membros efetivos e 1 suplente,
todos associados e eleitos pela assembleia geral

• Vedação ao acúmulo, no mesmo sistema cooperativo, com o cargo
de CA da Singular e com o cargo de diretor em singular, central ou
confederação.

• A constituição do Conselho Fiscal passa a ser facultativa para
cooperativas de crédito administradas por conselho de
administração e por diretoria executiva



CONSELHO FISCAL

• Responsável pela fiscalização assídua e minuciosa da
Cooperativa

• É órgão externo à administração da Cooperativa, porém
integrante da sua Governança

• Sua atuação é posterior à ocorrência dos eventos

• Opinar sobre a regularidade das contas da administração e
as demonstrações contábeis do exercício social, elaborando
o respectivo parecer, que conterá, se for o caso, os votos
dissidentes



CONSELHO FISCAL

Algumas atribuições (também da Resolução-CMN
4434/2015):

• Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutários

• Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a
serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à
incorporação, à fusão ou ao desmembramento da
Cooperativa

• Analisar as demonstrações contábeis elaboradas
periodicamente pela Cooperativa



CONFLITO DE INTERESSES



Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC):

Há conflito de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria
em discussão e pode influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses
distintos daqueles da organização.

Assim, o conflito de interesses ocorre basicamente quando interesses secundários
de uma pessoa envolvida em uma decisão podem divergir do interesse coletivo da
empresa ao qual deve lealdade – seu interesse primário (Alexandre Di Miceli da
Silveira – Governança Corporativa no Brasil e no Mundo – 2ª Ed. - Elsevier)

IBGC:

“Tão logo identificado conflito de interesses em relação a um tema específico, a
pessoa envolvida deve afastar-se, inclusive fisicamente, das discussões e
deliberações...

O afastamento temporário deve ser registrado em ata.”



CONFLITO DE INTERESSES E A 
LEI 5.764/1971

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao
disposto no artigo 4º, deverá indicar:

...

VI - as formalidades de convocação das assembléias (sic)
gerais e a maioria requerida para a sua instalação e
validade de suas deliberações, vedado o direito de voto
aos que nelas tiverem interesse particular sem privá-los
da participação nos debates; (grifamos)



CONFLITO DE INTERESSES E A 
LEI 5.764/1971

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3
(três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os
seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
...
IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula
de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e
do Conselho Fiscal; (política de remuneração ano anterior à eleição; PLP
27/2020: DIREX – início do mandato)

§ 1° Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão
participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. (era
comum: presidente e secretário ad hoc)
...



CONFLITO DE INTERESSES E A 
LEI 5.764/1971

Art. 52. O diretor ou associado que, em qualquer operação, tenha interesse
oposto ao da sociedade, não pode participar das deliberações referentes a essa
operação, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.

Caso clássico em cooperativas de crédito:

O associado integra o Conselho de Administração e, em razão das alçadas
definidas, o seu pedido de empréstimo vai para deliberação do Conselho.

Este associado não pode votar, sendo recomendado inclusive que não fique na
sala de reuniões. Tudo deve ser objeto de registro na respectiva ata.

Processo Administrativo Sancionar BACEN nº74.834: R$35.000,00 de multa
(confirmada pelo CRSFN em 21/03/2022).



Art. 62. As instituições mencionadas no art. 3º devem designar perante o Banco Central do Brasil
diretor responsável pela estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos.

Parágrafo único. Para fins da responsabilidade de que trata o caput, admite-se que o diretor
indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto as que configurem conflito de
interesses. (grifamos)

AUDITORIA COOPERATIVA



MITIGAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES & SEGREGAÇÃO 
DE FUNÇÕES

EMPREGADOS DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

• Controle periódico de acesso

• Criação de perfis segregando a esteira/ações de cada processo



Obrigada pela atenção!

Maria Rachel Ribeiro de Oliveira Barbosa


