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RESUMEN 

 
Este trabalho articula sobre a aplicação da governança corporativa, 
como escolha apropriada para uma atuação estratégica e gestão eficaz. 
Elucida também sobre como a governança e a sustentabilidade são 
bem vistas na performance gerencial. Com base neste contexto, o foco 
se volta a governança sustentável e a atuação das cooperativas, 
posicionando-as com uma melhor imagem institucional diante do 
mercado ao aplicar sólidos conceitos de gestão e aspectos sociais, 
ambientais e econômicos em seus modelos organizacionais.  
Palavras-chaves: governança corporativa; sustentabilidade; 
cooperativas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema Governança Corporativa vem sendo muito debatido em companhias e organizações 
setoriais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)1, na metade de 
1990, nos Estados Unidos, acionistas se atentaram para a necessidade de novas regras que os 
protegessem dos abusos da diretoria executiva das empresas, da inércia de conselhos de 
administração inoperantes e das omissões das auditorias externas. O conceito de Governança 
surgiu a partir deste momento, a fim de solucionar gestões em que o proprietário (acionista) ou 
cooperado (no caso de cooperativa), delega a um agente especializado (executivo), o poder de 
decisão sobre sua propriedade, porém os interesses do gestor nem sempre estão alinhados com 
os do proprietário ou cooperado, resultando em um conflito. 

Assim, Governança Corporativa é definida, segundo o próprio IBGC, como “o sistema pelo qual as 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de 
governança 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”.  

A significação dada pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BMF&Bovespa)2 vai de acordo 
com o IBGC, já que afirma que Governança “é um sistema pelo qual as sociedades são geridas a 
partir do relacionamento entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria 
independente e conselho fiscal. Boas práticas de governança corporativa visam aumentar o valor 
da empresa, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para sua perenidade”. 

Hoje, o tema Governança já permeia todos os setores da sociedade e corporações. Mas para 
efetivá-la, é fundamental que as empresas e cooperativas sigam alguns princípios. Os mais 
utilizados no Brasil, também difundidos pelo IBGC, abrangem transparência, equidade, prestação 
de contas e responsabilidade corporativa, sendo que este quarto princípio aproxima o tema a 
sustentabilidade.  

Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das 
organizações, visando a sua longevidade, incorporando considerações de 
ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. (Código das 
Melhores Práticas de Governança Corporativa, p. 19, 2009) 

 

Com base na conceituação do IBGC e em outras acepções que estruturam o tema, conclui-se que 
Governança seja todo o processo de gestão e monitoramento que leva em consideração os 
princípios da responsabilidade corporativa (fiscal, social, trabalhista, comunitária, ambiental, 
societária etc.), interagindo com o ambiente e os públicos estratégicos, em busca da 
sustentabilidade e longevidade do negócio. A aplicação da governança na estratégia e gestão das 
organizações é, de tal modo, capaz de melhorar o processo decisório e tomadas de decisões, 
reduzindo a probabilidade de erros e os identificando, para que possam ser corrigidos. 

                                                           
1 Entidade sem-fins lucrativos, de atuação internacional, que tem como meta a busca pela excelência em 
Governança. 
2 Companhia de capital aberto cujos principais objetivos, no segmento ações, são: manter sistema de negociação 
eletrônico adequado à realização, entre seus agentes, de transações de compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; preservar elevados padrões éticos de negociação; e divulgar as operações executadas com rapidez, 
amplitude e detalhes. 
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2.  SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA: LADO A LADO 

Governança Corporativa é uma questão de sustentabilidade e vice-versa. É pouco provável que 
uma organização seja sustentável se não tem arraigado em sua atuação os conceitos de 
governança, bem como não mantenha princípios de governança se não estiver radicado na 
tomada de decisões, além dos resultados financeiros, os desempenhos socioambientais. Para isso, 
é importante que os gestores saibam e pratiquem processos gerenciais uniformes, estruturas 
organizacionais pautadas em boas práticas e mantenham uma comunicação transparente com os 
públicos estratégicos. 

Além de as instituições promoverem um canal de contato para saber a opinião de seus 
stakeholders3 quanto aos produtos ou serviços prestados, elas também podem engajar esses 
públicos em seus processos de gestão, a fim de compartilhar com eles seus anseios e obter seus 
pontos de vista quanto sua atuação, para a tomada de decisões. Um princípio da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) esclarece essa questão, pois vincula 
governança com sustentabilidade, assegurando que os direitos dos stakeholders e o acesso deles 
às informações pertinentes da empresa estejam nos processos de gestão. 

A estrutura da governança corporativa deve reconhecer os direitos das 
partes interessadas, conforme previsto em lei, e incentivar a cooperação 
ativa entre empresas e públicos estratégicos na criação de riquezas, 
empregos e na sustentação de empresas economicamente sólidas. (Os 
princípios da OCDE sobre o governo das sociedades, 2004) 

Entender a governança corporativa e usufruir de seus princípios é, dessa forma, fundamental para 
a atuação de qualquer empreendimento. O foco deste trabalho se amplia, nesse momento, às 
cooperativas4, que têm implícito em seu conceito a performance sustentável, já que, 
diferentemente de outras sociedades empresariais, trabalham para colocar os serviços ou 
produtos de seus associados no mercado, sem lucro próprio. Diante deste cenário, a demanda se 
volta à importância da governança sustentável para as cooperativas – o que podemos chamar de 
governança cooperativa.  

 

 
3. GOVERNANÇA COOPERATIVA, SUSTENTABILIDADE E COOPERATIVISMO   

De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), órgão máximo de representação 
das cooperativas no Brasil, existem mais de 6.600 cooperativas em todo o país, com cerca de 9 
milhões de associados, abrangendo 13 ramos de atividade. Para atuarem, podem seguir os sete 
princípios do cooperativismo5, que as orientam a colocar seus valores em prática.  

                                                           
3 Stakeholders são os públicos estratégicos de uma empresa, composto por pessoas ou grupos que se relacionam 
com ela e são importantes para um planejamento da gestão. 
4 De acordo com o Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, cooperativa é uma associação de 
consumidores ou de produtores que, eliminando a exploração dos intermediários etc., exerce quaisquer 
atividades econômicas em benefício dos associados, sem lucro. 
5
 Fonte: http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/principios.asp 
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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 (...).  

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, se houver, uma 
remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua 
adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou mais das finalidades: 
(...). 

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. 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, através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.  

7º - Interesse pela comunidade: as cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de políticas 
aprovadas pelos membros. (Sete linhas orientam o cooperativismo, 
Organização das Cooperativas Brasileiras) 

Como muitas empresas, as cooperativas precisam se adequar ao mercado e desenvolver 
habilidades para competir em todos os segmentos em que operam. Para isso, devem possuir um 
modelo de gestão adequado – ideal que seja baseado em conceitos de governança corporativa e 
sustentabilidade. Conforme Padula e Araújo (2008), o modelo organizacional cooperativista tem 
um papel estratégico na promoção de oportunidades de empregos. São exemplos as cooperativas 
agrícolas, de trabalho, de crédito, habitacionais e as de reciclagem de lixo, formadas por catadores 
de sucatas. 

O melhor benefício que se pode esperar é que todos tenham a convicção de 
que a prática da boa governança pereniza a organização e confere a ela o 
verdadeiro sentido social, livre de distensões que alimentam desigualdade. 
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(Governança Corporativa: diretrizes e mecanismos para fortalecimento da 
governança em cooperativas, p. 6, 2009) 

Ainda conforme Padula e Araújo (2008), o modelo organizacional cooperativista deve ser 
fundamentado na solidariedade e na igualdade de oportunidades, já que o foco está no homem e 
não no capital. As cooperativas deveriam ter, assim, uma estrutura democrática e transparente, 
mas não é o que sempre acontece, pois em alguns casos existem conflitos e jogos de interesse. As 
autoras citam que muitas notícias de jornais sobre cooperativas relatam casos de lideranças 
afastadas por fraudes ou que fecharam suas portas por incapacidade administrativa de gerir o 
negócio. Para elas, isso se justifica muitas vezes devido ao desinteresse dos cooperados nas 
questões administrativas da cooperativa.  

Como aborda Davis e Neto (2010), a questão central nas sociedades cooperativas é que a 
participação democrática dos cooperados pode ser limitada e complexa, e assim não contribuir de 
modo eficiente para melhorar e alinhar a governança da sociedade em situações em que há uma 
administração – profissionalizada – que não está interessada em atuar de forma transparente, 
como também de Governança e gestão de capital social. 

Assim como defende os autores, existe a necessidade de novas abordagens para incentivar o 
envolvimento dos membros das cooperativas. É importante, junto disso, manter as oportunidades 
de participação tradicionais e democráticas nas reuniões e assembleias em que os gestores 
apresentam relatórios de prestação de contas aos cooperados.  Mas há que se inserir a 
governança sustentável nas cooperativas, identificando as necessidades dos membros e 
aumentando os seus envolvimentos na gestão das cooperativas ao qual fazem parte, para assim 
melhor a eficiência econômica da organização – criar mecanismos que facilitem a participação nas 
Assembleias, com manuais que expliquem cada um dos itens a serem votados, disponibilizados 
aos cooperados com antecedência, é o caminho para a governança sustentável da cooperativa. 

Isso somente acontecerá com a existência de uma gestão eficaz. Desse modo, em uma cooperativa 
deve haver as funções do diretor executivo, do secretário do conselho e do presidente do 
conselho, sem acumulo de função. Precisa haver a composição de comitês. Deve existir um 
conselho de administração hábil. Necessita da participação dos cooperados, de um fluxo de 
informações de qualidade e acessível a todos. Precisa prevalecer o propósito dos cooperados para 
a qualidade dos produtos e serviços ofertados. Uma cooperativa deve, enfim, conservar padrões 
éticos e valores, a fim de atender as necessidades socioeconômicas dos membros, clientes e 
outros públicos estratégicos.  

Com um gerenciamento dinâmico e correto, como qualquer outra organização tem, as 
cooperativas garantem informação clara e adequada aos cooperados, tornando compreensível a 
todos os fatos relevantes, os dados econômico-financeiros, os pareceres dos conselhos e assim em 
diante. Mas além desse envolvimento com a administração, o desafio da boa governança 
sustentável ainda está em educar os cooperados para que se envolvam mais na gestão de suas 
cooperativas.   

O princípio da transparência deve definir, nas práticas de governança, o 
interesse dos gestores em assegurar aos associados pleno conhecimento 
das informações e resultados, de forma que melhore sua opinião. Isso 
conduz à necessidade de serem inseridas recomendações para 
estabelecimento de canais eficazes de informação e de recebimento de 
críticas e sugestões. (Governança Corporativa: diretrizes e mecanismos 
para fortalecimento da governança em cooperativas, p. 65, 2009) 
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3.1 Análise: Unimed 

A Unimed foi fundada em 1967 pelo Dr. Edmundo Castilho, com o objetivo de unir esforços 
médicos para prestar serviços de saúde à população e reconhecer o trabalho de profissionais da 
área. Hoje, é a maior cooperativa de saúde do mundo e a maior rede de assistência médica do 
Brasil, presente em 83% do território nacional. Conta com cerca de 360 cooperativas médicas, que 
prestam assistência para mais de 19 milhões de clientes no país. A Unimed atua, do mesmo modo, 
com seu Sistema Empresarial Cooperativo, formado por Singulares e Federações6, constituídos por 
todas as Unimeds do país e de diversas empresas que fornecem suporte a essas unidades, por 
meio de serviços desenvolvidos para aperfeiçoar o atendimento.  

Após reflexões sobre novas maneiras de administrar as cooperativas, a Unimed realizou a 41ª 
Convenção Nacional Unimed 2011, com o tema “Governança Cooperativa – Transformando o 
modelo”, confirmando o quanto governança corporativa tem relevância no Sistema e abrindo a 
perspectiva de que governança sustentável cooperativa logo esteja inserida em sua atuação. A 43ª 
Convenção Nacional Unimed 2013 chega vinculada à edição de 2011, com o tema “Cooperação, 
Crescimento e Sustentabilidade”, debatendo por exemplo sobre modelos de governança entre o 
conselho de administração e a diretoria executiva nas cooperativas, rumo à governança 
sustentável.  

Assim que cada Singular, que é a base do Sistema Unimed, tiver seu manual de Governança 
Sustentável – já iniciado de forma parecida pela Unimed Chapeco –, o caminho da longevidade do 
Sistema Unimed estará traçado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado exige, cada vez mais, que as organizações estejam em dia com as responsabilidades 
relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico, já que isso está automaticamente presente o 
desenvolvimento ambiental. As melhores práticas de governança corporativa vêm de encontro 
com essa expectativa, uma vez que são usadas para gerenciar da melhor maneira as companhias – 
o que podemos dizer ser a governança sustentável. Nas cooperativas, a aplicação de uma 
governança sustentável eficaz traz uma série de benefícios tanto aos envolvidos quanto ao 
segmento, pois desenvolve a segurança da gestão, melhora a imagem institucional e fortalece o 
espírito cooperativista.  
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