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De acordo com oDe acordo com o
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De acordo com oDe acordo com o

Governança corporativa é “o sistema 

dirigidas, monitoradas e incentivadas,g , ,

entre proprietários, conselho de adm

controle. As boas práticas de governa

recomendações objetivas alinhandorecomendações objetivas, alinhando 

preservar e otimizar o valor da organi

capital e contribuindo para sua longev

o IBGC:o IBGC:

l l i õ ã

o  IBGC:               o  IBGC:               

pelo qual as organizações são 

, envolvendo os relacionamentos ,

inistração, diretoria e órgãos de 

nça  convertem princípios em 

interesses com a finalidade deinteresses com a finalidade de 

ização, facilitando seu acesso ao 

vidade”.



Acionista/ 
Cooperado

Executivopoder de decisão
sobre propriedade

p

olução: Governança corporativa. 
UA, 1990: necessidade de novas regra, g
e acionistas contra os abusos da direto
as empresas, os conselhos de adminisp ,
agueantes e as omissões das auditoria

P é i t dPorém, nem sempre os interesses do 
gestor estão de acordo com os do 
acionista/cooperado./ p

s para proteção p p ç
oria executiva 
tração ç
as externas.



Princípios para efetPrincípios para efetPrincípios para efetPrincípios para efet

Transparência

Respons
corpoEquidade corpo

Prestação de 
contascontas

tivar a governança:tivar a governança:tivar a governança:tivar a governança:

Princípio que se aproxima à 
sustentabilidade.sustentabilidade.

“Os agentes de governança 
devem zelar pela 

sabilidade 
orativa

p
sustentabilidade das 
organizações, visando a sua 
longevidade, incorporando orativa
considerações de ordem social 
e ambiental na definição dos 
negócios e operações.” (Código
das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa, p. 19,
2009)
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socioambienta

overnança: lado a ladoovernança: lado a ladoovernança: lado a ladoovernança: lado a lado

questão de

sustentabilidade

a questão de
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Governança Sustentável sGovernança Sustentável sGovernança Sustentável, sGovernança Sustentável, s

“Governança Sustentável é todo o p

monitoramento desta que leva em c

responsabilidade corporativa (fiscal,

ambiental, societária...), interagindo

estratégicos, os chamados stakehold

para ser longeva.”

egundo Roberto Sousa Gonzalezegundo Roberto Sousa Gonzalezegundo Roberto Sousa Gonzalezegundo Roberto Sousa Gonzalez

rocesso de gestão e 

consideração os princípios da 

 social, trabalhista, comunitária, 

o com o ambiente e os públicos 

ders em busca da sustentabilidade 



Modelo organizacioModelo organizacioModelo organizacioModelo organizacio
foco no sefoco no se

Estrutura democrática e transparentEstrutura democrática e transparent

Abordagens para incentivar o envolv
dos membros das cooperativas.

Conservação de padrões éticos e valç p
às necessidades de cooperados, usu
estratégicos.

onal cooperativista:onal cooperativista:onal cooperativista: onal cooperativista: 
r humano!r humano!

te organite. stakeholder organi

vimento 
É importante que haja diálogo 
entre stakeholder e organização

lores para atender p
uários e demais públicos 



CooperativisCooperativis

Sete princípios do cooperativismoSete princípios do cooperativismo

CooperativisCooperativis

Sete princípios do cooperativismoSete princípios do cooperativismo

2 Gestão1. Adesão  2. Gestão 
democrática

3 P ti i ã 4 A t i

voluntária e livre

3. Participação 
econômica dos 

membros

4. Autonomia e 
independência

6. Intercooperação

7 I t l
5. Educação, formação 

7. Interesse pela 
comunidade

e informação

OCB

smo e Governançasmo e Governança

Princípios da governançaPrincípios da governança

smo e Governançasmo e Governança

Princípios da governançaPrincípios da governança

Transparência

Equidade

Prestação de ç
contas

Responsabilidade 
corporativa

Fonte: IBGC



Case: UCase: UCase: UCase: U

Cooperativa de saúde fundada em 1

Objetivos: prestar serviços médicos 
trabalho dos profissionais da área.

Presença em 83% do território nacio

Conta com 360 cooperativas médica

Assistência a mais de 19 milhões de 

UNIMEDUNIMEDUNIMEDUNIMED

1967 pelo Dr. Edmundo Castilho.

à população e reconhecer o 

onal.

as.

clientes no país.



43ª Convenção Nac43ª Convenção Nac43ª Convenção Nac43ª Convenção Nac
“Cooperação, Crescime“Cooperação, Crescime

Vínculo com a edição de 2011 (“Gov
T f d d l ”)Transformando o modelo”): perspec
sustentável cooperativa.

Discussão sobre modelos de governa
governança sustentável.

Manual de governança para cada Sin

cional Unimed 2013cional Unimed 2013cional Unimed 2013cional Unimed 2013
nto e Sustentabilidade”nto e Sustentabilidade”

vernança Cooperativa –
ti d i ã dctiva de inserção da governança 

ança corporativa rumo à 

ngular (base do Sistema Unimed).



ConcConcConcConc

Nas cooperativas, a aplicação de um
desenvolve a segurança da gestão, m
f t l í it ti i tfortalece o espírito cooperativista.

lusãolusãolusãolusão

ma governança sustentável eficaz 
melhora a imagem institucional e 
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“Só há uma maneira correta dSó há uma maneira correta d
mundo: o coopera
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de melhorarmos as condições dde melhorarmos as condições d
ativismo entre todas as naçõe
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