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estrutura de governança das cooperativas
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Governança cooperativa deve ser compreendida como 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 cooperados.

Governança coorperativa



Objetivos da governança nas sociedades 
cooperativas

✓Ampliar a transparência da administração;

✓Contribuir para a sustentabilidade e perenidade do modelo cooperativista;

✓Aprimoramento da participação do cooperado no modelo decisório;

✓Obtenção de melhores resultados econômico-financeiros;

✓ Incentivar a inovação e proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços ao
quadro social;

✓Aplicação da responsabilidade social como integração da cooperativa com a
sociedade civil.
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Princípio básicos da Governança Corporativa
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• Mais do obrigação – desejo de informar. Resulta em 
confiança

Transparência

• Tratamento justo e igualitário de todos os grupos 
minoritários e partes interessadasEquidade

• (Accountability) sobre reponsabilidade e deveresPrestação de Contas

• Perenidade e considerações de ordem ambiental e social 
(atualmente bastante mencionado como ESG)

Responsabilidade 
Corporativa



Estrutura Básica de Governança Cooperativa
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Fonte: Sistema OCB



Agentes da Governança em Cooperativa em 
Cooperativas
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Fonte: Sistema OCB

Importante ter definição 
clara sobre os papéis e 
responsabilidades de 

cada um destes agentes.



Governança e gestão
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PAPEL FUNDAMENTAL 

DA CONTABILIDADE

DIMINUIR O

CONFLITO DE AGÊNCIA



Papel da contabilidade
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Contabilidade

Governança

Prestação de 
Contas

Transparência

Conformidade

Gestão

Orçamento

Gestão 
econômico-
financeira

Controle

Informações 
contábeis de 

qualidade
Supervisionar e 
impulsionar a 
gestão para 
otimizar as 

escolhas

Sócios Maximizar 
resultados



Papel da contabilidade
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✓ Elaboração e apresentação à AGO das demonstrações contábeis, do relatório de
gestão, do planejamento estratégico e orçamentário;

✓ Transparência nas assembleias, quando são divulgados os valores de remuneração dos
membros do conselho de administração (CPC 05 – Partes Relacionadas);

✓Apoio consultivo e “preparo técnico executivo” dos membros do conselho de
administração e de fiscalização para interpretação, reconhecimento e aplicação das
informações e dados constantes em demonstrativos técnicos contábeis e financeiros;

✓ Suporte técnico para comitês de auditoria;

✓Apoio e suporte à auditoria externa e a todos os demais agentes, órgãos e setores da
entidade.
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A contabilidade interage com a governança corporativa na tentativa de indicar
caminhos, não apenas em relação às questões concernentes aos controles internos
como também à prestação de contas, a qual envolve, entre outras, a divulgação das
informações a todos interessados (equidade).

A qualidade da informação contábil pode otimizar a escolha do investimento de
capital, o que complementa e fortalece o funcionamento da governança
corporativa.

Papel da contabilidade
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RESOLUÇÃO CFC Nº 1.640, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre as prerrogativas profissionais de que trata o Art. 25 do Decreto-Lei n.º
9.295, de 27 de maio de 1946.

Art. 3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade:

XXVII - assistência e/ou participação aos/nos conselhos de administração, fiscais,
consultivos, comitês de auditoria, de riscos de quaisquer entidades,
independentemente da nomenclatura, quando houver demanda por conhecimento
em contabilidade;

Papel da contabilidade
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Art. 5º Consideram-se atividades compartilhadas aquelas cujo exercício é
prerrogativa dos profissionais da contabilidade e de outras profissões, entre as
quais:

XXVI - consultoria e assessoria na implementação de programas governança,
conformidade e gestão de riscos.

Papel da contabilidade
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Resumindo....

Papel da contabilidade

O modelo é uma forma simples e eficaz de melhorar a
comunicação do gerenciamento de riscos e controle
com clareza sobre papéis e responsabilidades
essenciais.

O Modelo das Três Linhas ajuda as organizações a
identificarem estruturas e processos que melhor
auxiliam no atingimento dos objetivos e facilitam uma
forte governança e gerenciamento de riscos,
aplicando-se a todos os tipos de organizações.



Papel da contabilidade
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• Para a contabilidade cooperativista, a Norma que orienta suas atividades é a
Interpretação Técnica Geral (ITG) 2004 – Entidade Cooperativa de 24/11/2017.
Apresentamos, abaixo, alguns aspectos relevantes:

❑Plano de contas adequado e correta segregação dos atos;

❑Registro de forma individualizada do Capital Social;

❑Dispêndios decorrentes de Assistência Técnica, Educacional e Social devem ser
registrados em contas de resultado, respeitando o regime de competência.



O que diferencia uma cooperativa das demais 
sociedades
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O que diferencia uma cooperativa das demais 
sociedades



Representação dos atos cooperativos
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A classificação dos fatos jurídicos como “atos cooperativos” e “atos não cooperativos”
estabelece os tratamentos contábil, societário e tributário, aplicáveis a cada caso.

A cooperativa existe para ser a ponte entre os

cooperados e o mercado: comprar do mercado

produtos e serviços para os cooperados ou

vender para o mercado produtos e serviços dos

cooperados, em melhores condições do que eles

conseguiriam se agissem por conta própria, em

ambos os casos.



Apoio à Alta Administração
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• A Contabilidade é a fonte principal das informações que proveem suporte aos diversos
processos decisórios empresariais;

• Realizar projeções realistas para apoiar as decisões – contabilidade não é só olhar o
passado;

• Acompanhamento orçamentário;



Controles internos
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• O executivo principal deve implementar sistemas de controles internos que organizem e
monitorem o fluxo de informações corretas, reais e completas sobre o desempenho dos
processos operacionais e financeiros, bem como informações que apresentem fatores de
risco de não conformidade.

• A efetividade de tais sistemas deve ser revista, no mínimo, anualmente.

• É recomendável a utilização de sistemas de inteligência de negócio que possam facilitar o
acompanhamento online do desempenho da cooperativa pelo Conselho de
Administração/Diretoria, além dos centros de resultados e ferramentas que proporcionem a
segmentação e análise das informações.



Controles internos
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• Um dos instrumentos principais para os procedimentos do controle interno se deve ao setor
de contabilidade.

• Através da realização do trabalho contábil obtém-se os resultados patrimoniais de uma
instituição, por meio da escrituração e registro dos fatos após as ocorrências
administrativas.



Principais mecanismos de controles
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Livros Societários Obrigatórios

• De Matrícula;

• De Atas das Assembleias Gerais;

• De Atas dos órgãos de Administração;

• De Atas do Conselho Fiscal;

• De presença dos cooperados nas Assembleias Gerais.

Princípio da responsabilidade corporativa
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Regulamentos dos Fundos Estatutários

• Fundo de Reserva: destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas
atividades, constituído de 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras líquidas do
exercício;

• Fundo de Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES/RATES): destinado à
prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos,
aos empregados da cooperativa. É constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das
sobras líquidas apuradas no exercício, e de todo o resultado apurado dos atos não
cooperativos da entidade, se houver, no exercício.

Principais mecanismos de controles

Princípio da responsabilidade corporativa
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Relatório de gestão

• Importante mecanismo para atender ao princípio da transparência e prestação de contas –
não faz parte do conjunto das demonstrações, mas é essencial para descrever o ambiente
de negócios e serviços em que a cooperativa atua.

Atenção ao conjunto completo das demonstrações financeiras (CPC 26)

Principais mecanismos de controles

Balanço Patrimonial – BP;
Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP;
Demonstração de Sobras ou Perdas Abrangentes - DSPA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL;
Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC;
Demonstração do Valor Adicionado – DVA;
Notas Explicativas – NE.
Observações:
A DVA somente é obrigatória quando exigida por órgão regulador;
A DSPA pode ser inserida em uma coluna da DMPL.

Princípio da prestação de contas
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Conformidade societária

Importante observar os controles adequados para toda a movimentação do quadro social

✓Integração de novos cooperados e educação cooperativista

✓Processo de demissão de cooperado

✓Processo de eliminação de cooperado

✓Processo de exclusão de cooperado

✓Controle do Capital Social

Principais mecanismos de controles

Princípio da equidade e da prestação de contas
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Conformidade legal e regulatória

• Requisitos da Lei 5.764/1971 – Lei do Cooperativismo;

• Regularidade tributária, trabalhista e previdenciária;

• Normativos específicos (no caso das cooperativas reguladas).

Principais mecanismos de controles

Princípio da responsabilidade corporativa
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• Política de conflito de interesses e transação com partes relacionadas (CPC 05)

Importante estabelecer quais são as partes relacionadas bem como as transações que
deverão ser divulgadas.

Conforme ITG 2004:

Quando não discriminados nas demonstrações próprias, devem ser elaborados quadros com
a composição dos saldos (ativos e passivos) e transações (ingressos e receitas, repasse aos
associados, dispêndios, custos e despesas) com partes relacionadas, associados e não
associados, desdobrados conforme a natureza das operações.

Principais mecanismos de controles

Princípio da transparência e da prestação de 
contas
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• A governança corporativa e a contabilidade estão intimamente relacionadas.

• A governança corporativa é um conjunto de regras que garantem que a cooperativa esteja
trabalhando no melhor interesse das partes interessadas e apresentando uma posição justa
e verdadeira na sociedade.

• Por outro lado, a contabilidade se baseia em certas regras e conjunto de instruções e
princípios que regem que os registros contábeis foram preparados para retratar o
posicionamento justo, confiável e verdadeiro das finanças da cooperativa.

Considerações finais
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• Para apoiar e exercer seu papel o profissional deve atuar de forma ética, técnica e
independente;

• Transparência só é possível com uma “boa contabilidade” (características qualitativas da
informação);

• Atenção às mudanças regulatórias e normativas;

• Nivelar conhecimento sempre que necessário.

• As regras seguidas na contabilidade mostram a mesma posição que a governança
corporativa desempenha na organização.

Considerações finais



Obrigada!

Isamara Cota
CRC MG 105.746/O-4 T SP
isamarascota@yahoo.com.br
Linkedin https://www.linkedin.com/in/isamara-silva-cota-b3933632/
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