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Práticas de Governança Corporativa em uma Cooperativa Agropecuária do Rio Grande 
Do Sul 

 
RESUMO 

 
O crescimento do cooperativismo no mundo vem demandando constantes investimentos nos 
sistemas de governança dessas organizações, de forma a otimizar o empreendimento e manter 
laços sólidos e duradouros com seus associados. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi 
identificar as principais práticas de governança adotadas por uma cooperativa do ramo 
agropecuário do estado do Rio Grande do Sul. A organização administrativa da cooperativa 
conta com um Conselho de Administração, cujo foco principal é atuar em funções político-
administrativas, liderando e coordenando o quadro social. Conta também com um Presidente 
Executivo, com atribuições de administração e liderança dos negócios. Para as funções de 
controle, dispõe de um Conselho Fiscal e Auditorias Externas. Baseado em um estudo de 
caso, além de pesquisa documental, entrevistas e visita à empresa, os resultados apontaram 
como inovações trazidas a partir da implantação da governança corporativa, finalizada em 
março de 2014, uma gestão por unidade de negócios, clareza no foco de atuação da empresa, 
busca constante de uma maior fidelização dos associados através da participação em 
programas de produção. Também ocorreram mudanças no modelo de gestão, como 
transparência na definição das funções, aumento da assertividade na tomada de decisões, 
maior profissionalização da administração e maior credibilidade junto às instituições 
financeiras.  
 
Palavras-chave: Governança cooperativa. Cooperativismo agropecuário. Práticas de 
governança. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento do cooperativismo no mundo vem despertando a necessidade de uma 
atenção especial em aspectos que podem influenciar diretamente o desempenho social e 
econômico dessas organizações. As boas práticas de governança em cooperativas podem 
contribuir com esse enfoque, pois representam mecanismos que buscam promover a 
participação igualitária de seus membros, além de delinear uma gestão eficiente e 
responsável, através da condução, controle e monitoramento da organização, com práticas 
transparentes e em permanente aprimoramento. 

Alicerçadas em princípios, as cooperativas são criadas para servir os interesses de seus 
membros, portanto, a rentabilidade é um meio e não um fim. As ações de cooperativas não 
são negociados em um mercado, não tendo as mesmas pressões externas sobre os 
administradores, tais como as dos grandes acionistas em empresas privadas (CORNFORTH, 
2004). 

Não obstante, o contexto de mercado no qual as sociedades cooperativas estão 
inseridas, vem exigindo, entre outros aspectos, a profissionalização de seus gestores. As 
práticas de governança, desde que adequadas à realidade das cooperativas, apresentam-se 
como instrumentos eficientes na preservação e maximização dos interesses dos associados, 
perpetuando o empreendimento cooperativo, além de auxiliar na gestão do mesmo. 

Reconhecido o cenário altamente competitivo em que as cooperativas encontram-se, 
bem como os aspectos legais e culturais que trazem a dimensão social para a sua gestão, o 
presente estudo tem como objetivo identificar as principais práticas de governança adotadas 
por uma sociedade cooperativa do ramo agropecuário do interior do estado do Rio Grande do 
Sul, de forma a compreender como funcionam os mecanismos internos envolvendo as 
relações com associados e demais partes interessadas. 

Devido às peculiaridades do segmento, principalmente no que diz respeito à forma 
como tais organizações são constituídas e gerenciadas, os estudos envolvendo esse tipo de 
sociedade vêm aumentando a cada ano, a fim de possibilitar o aperfeiçoamento de todos os 
processos internos, tornando-os adequados às exigências atuais do mercado. 

A importância do estudo decorre, entre outros, do significativo papel que esses 
empreendimentos têm na economia nacional e local, principalmente no setor agropecuário. De 
acordo com Serigati (2008), ao longo das últimas décadas as cooperativas vêm aumentando 
sua participação na produção agrícola do país e desempenhando uma função fundamental 
enquanto redutoras de falhas de mercado em benefício do produtor rural. A mensuração de 
governança em cooperativas surge devido às peculiaridades que essa forma jurídica possui, 
resultantes da necessidade de eficiência econômica e social, buscando a melhoria das relações 
entre a cooperativa e os associados (FARIA, 2005). 

Além dessa introdução, o presente artigo apresenta uma breve revisão teórica acerca 
do tema, seguida da metodologia de pesquisa utilizada. São apresentadas ainda as 
informações sobre a estrutura de governança da cooperativa analisada, principalmente no que 
diz respeito às práticas adotadas pela mesma, os principais achados do estudo, finalizando 
com a apresentação das considerações finais, limitações, sugestões e as referências utilizadas 
para o embasamento desse estudo. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Princípios de Governança Corporativa 

 
Apesar de terem sua origem no contexto das empresas privadas de capital aberto, os 

princípios e práticas de governança corporativa também podem ser adotados e proporcionar 
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benefícios para outras organizações, por meio do alinhamento de interesses, de forma a 
contribuir para o sucesso da empresa e para sua longevidade. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa - IBGC (2014), as cooperativas são parte relevante da economia 
brasileira e a adoção de práticas baseadas nos princípios de governança pode contribuir para o 
aprimoramento de sua administração e os relacionamentos entre todos os agentes desse 
sistema (cooperados, administradores, funcionários e a sociedade), reduzindo potenciais 
conflitos e riscos. 

Os princípios ou valores básicos que norteiam os padrões fixados às boas práticas de 
governança corporativa são os seguintes (IBGC, 2009): 

a) 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 legais 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 que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor.  

b) Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento igualitário e justo a todos os sócios, 
inclusive os minoritários. É inaceitável qualquer ato ou política de caráter discriminatório, 
vedando favores indevidos e criando penalidades para tais atos. 

c) Prestação de Contas - Os agentes de governança (executivos, diretores, 
presidente, entre outros) devem prestar contas de sua atuação, através da publicação periódica 
de relatórios, assumindo integralmente as conseqüências de seus atos, decisões e omissões.    

d) 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. Devem também promover a 
segurança dos colaboradores, com visão de futuro e plena transparência.  

Machado (2011) menciona, além da transparência (disclosure), equidade (fairness) e 
prestação de contas (accountability), a prática do compliance, que diz respeito à obediência e 
ao cumprimento de leis e regulamentos vigentes. Também sugere a criação e manutenção de 
um código de ética para as entidades, em especial para seus principais executivos, com 
inclusão obrigatória de regras para o conflito de interesse e divulgação de informações, sendo 
esta também uma recomendação do IBGC. 

Recentemente, em maio de 2015, foi lançado o Guia das Melhores Práticas de 
Governança para Cooperativas, o que reflete a grande importância dessas organizações na 
economia do Brasil. Segundo o IBGC (2015), o primeiro desafio que se lança ao se falar de 
governança para cooperativas está relacionado com a diversidade de segmentos econômicos 
que se estruturam a partir dessa forma jurídica, além de sua existência nos mais diversos 
portes. O guia busca estudar as possibilidades de governança para as cooperativas através dos 
princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.  

  
2.2 Governança Cooperativa 

 
As cooperativas, de uma forma geral, demandam por uma constante participação dos 

associados na sua administração. No entanto, como também ocorre nas sociedades em geral, 
os problemas de gestão são inevitáveis, visto que as opiniões dos cooperados divergem entre 
si. A governança cooperativa configura-se como um sistema que se estabelece no âmbito 
interno, e corresponde aos mecanismos que regulamentam a relação cooperados, gestores e o 
processo de tomada de decisão (FARIA, 2005). 
 Segundo Soares e Ventura (2008), os problemas centrais tratados na governança 
corporativa são semelhantes na maioria das organizações. Porém, a gestão das cooperativas 
possui algumas particularidades, uma vez que elas aglutinam recursos e os administram de 
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forma a obter melhorias sociais e econômicas para os cooperados, ao mesmo tempo em que 
objetivam a competitividade (KIRCH, 2003). Sob o olhar dos associados, as questões de 
governança visam promover condições que facilitem a tomada de decisão coletiva, reduzindo 
seus custos e potenciais de conflitos (SOARES, VENTURA, 2008). 

As cooperativas, que são organizações de propriedade coletiva, possuem duas 
características bastante peculiares: os associados são, simultaneamente, proprietários, usuários 
e consumidores dos seus produtos e serviços, e os resultados auferidos são distribuídos de 
acordo com o volume de operações realizadas entre as partes. Quanto ao direito de 
propriedade sobre a organização, este se concretiza no momento em que o novo associado 
estabelece contrato e adquire cotas de capital na sociedade, que lhe asseguram prerrogativas 
de proprietário e usuário. Dessa forma, os cooperados adquirem direitos difusos, uma vez 
que não existe uma clara separação dos mesmos no contrato (COOK, 1995).  

A existência de um conselho de diretores é um mecanismo de governança corporativa 
amplamente utilizado pelas empresas convencionais, e também empregado nas cooperativas. 
A própria legislação cooperativista já prevê a adoção de instrumentos de governança 
corporativa, a saber: Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que objetivam reduzir os 
problemas de agência ao monitorarem o comportamento e as decisões dos gestores. 
 A presença dos conselhos objetiva, além do controle e fiscalização, a otimização dos 
processos administrativos que ocorrem dentro da empresa. Também implicam em um sistema 
que facilita e agiliza a decisão e execução de determinadas tarefas, abrindo espaço para um 
cenário de especialização administrativa, com órgãos e gestores elencados para funções 
específicas dentro da estrutura organizacional (AGUIAR, 2011). 

Soares e Ventura (2008) salientam que, mesmo nas cooperativas, que são sociedades 
de pessoas, portanto com características próprias de governança, os papéis e as funções do 
Conselho de Administração (CA) não devem se distanciar daquelas atribuídas às sociedades 
de capital. Por se tratarem de instituições de propriedade difusa, sem a figura de sócio 
majoritário ou controlador, o fortalecimento do papel do CA é ainda mais importante, de 
forma a manter os valores inerentes ao processo associativo e reduzir os riscos de 
comportamento oportunista dos dirigentes, que são os agentes e principais ao mesmo tempo.  

Os mesmos fatores que condicionam as estruturas de governança das cooperativas, 
também influenciam o papel dos seus gestores. Destacadamente, o duplo papel exercido pelos 
membros da cooperativa, que são simultaneamente proprietários e principais usuários da 
mesma, a dispersão dos seus direitos de propriedade, favorecendo a heterogeneidade de 
interesses entre seus titulares, e a forma como estes direitos de propriedade estão alocados 
nestas organizações, exigem dos gestores das empresas cooperativas, habilidades específicas.  

Serigati (2008) ressalta a importância de que estes tentem entender as características, 
valores, necessidades, satisfações e desejos dos associados, para aperfeiçoar o desempenho da 
sua gestão e os resultados da cooperativa, atendendo tanto objetivos econômicos quanto 
sociais. 

Devido ao fato de que cada cooperativa possui um determinado perfil de cooperados, é 
muito importante buscar formas de harmonizar os interesses de todos, minimizando a 
ocorrência de conflitos, além de motivar e incentivar os membros a participarem da tomada de 
decisões, criando dessa forma um ambiente de confiança e transparência, formado por 
associados satisfeitos e atuantes, baseados nas premissas e conceitos da governança 
cooperativa. 

 
3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Os procedimentos adotados para determinada pesquisa referem-se à maneira pela qual 
a mesma é conduzida para obtenção de dados. As tipologias de pesquisa utilizadas no presente 
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artigo foram o estudo de caso, a pesquisa documental, realização de entrevistas e visita in 
loco, permitindo desta forma a triangulação das informações. O estudo de caso caracteriza-se 
pelo exame em profundidade de um único objeto, possibilitando um conhecimento mais rico 
acerca da realidade analisada. Trata-se de um tema específico, sendo que os resultados obtidos 
na pesquisa não podem ser generalizáveis a outros objetos. Quanto aos documentos, foram 
analisados o Estatuto Social e o Regimento Interno da cooperativa, os quais foram 
disponibilizados para a pesquisa na sua integralidade. A partir da leitura e compreensão destes 
documentos, foram identificadas e transcritas as principais práticas de governança adotadas, 
bem como os aspectos mais relevantes em relação aos associados, prestação de contas, 
organização social, entre outros. 

As entrevistas, por sua vez, foram orientadas por um formulário semi-estruturado, com 
questões abertas que buscavam identificar os principais elementos verificados na literatura, 
conforme esboçado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Estrutura utilizada para entrevistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Foram realizadas entrevistas com os atuais Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
de Administração, onde foram abordados aspectos relacionados com o processo de 
implantação da governança corporativa na COSUEL, mudanças mais significativas e os 
benefícios verificados, adoção dos princípios de governança, além de tratar de aspectos acerca 
das relações da cooperativa com seus associados. 

A visita realizada à sede da COSUEL no município de Encantado foi orientada pela 
gerente da Divisão Administrativo-Financeira (DAF), a qual fez o trabalho de recepção e 
explanação sobre a estrutura interna da empresa. Foram levantadas informações sobre cada 
divisão de negócios e de apoio, e a quem cada unidade deve se reportar em determinadas 
situações.  

Quanto à abordagem, a pesquisa se classifica como qualitativa. Segundo Beuren 
(2012, p. 92), “na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação ao 
fenômeno que está sendo estudado”.  

Justifica-se a escolha da COSUEL como objeto deste estudo, tendo em vista o seu 
grande crescimento a nível estadual e nacional nos últimos anos. A cooperativa vem atingindo 
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índices que comprovam um excelente momento. Conforme a Revista Exame “Melhores e 
Maiores” edição 2014, a COSUEL aparece como destaque do agronegócio brasileiro, setor 
“Aves e Suínos”, estampando a 5ª posição do ranking no país, e a 1ª no Estado, no exercício 
de 2013. 

Além disso, a publicação também mostra um avanço de 13 posições na classificação 
geral das 400 maiores do Brasil no agronegócio, subindo da posição 161º em 2012, para a 
148º em 2013. O critério adotado pela revista para o ranking considera: crescimento das 
vendas, liderança de mercado, liquidez corrente, liquidez geral, rentabilidade do patrimônio e 
riqueza gerada por empregado, entre outros aspectos. 
 
4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 
4.1 Dados do Cooperativismo Agropecuário 
 

Em uma visão macro, o cooperativismo vem aumentando sua representatividade, 
estando presente em 100 países e gerando mais de 100 milhões de empregos. O total de 
cooperados já soma mais de 1 bilhão de pessoas (OCB, 2013). No Brasil, o movimento 
cooperativista atua em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, 
especial, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte e turismo 
e lazer. Em 2013, o Brasil contava com 6.603 cooperativas associadas à OCB, totalizando 
mais de 11 milhões de cooperados. A força de trabalho das cooperativas, desde 2002, quase 
dobrou, atingindo 321,4 mil empregos diretos (OCB, 2013). É importante destacar que os 
números vêm evoluindo a cada ano, demonstrando um sistema econômico e social relevante. 

Pesquisas internacionais realizadas pela ACI apontam que o Brasil está se destacando 
no cenário do cooperativismo mundial, sendo que em 2013, quatro cooperativas brasileiras 
estavam no ranking das 30 maiores cooperativas agrícolas do mundo (OCB, 2013). 

As primeiras cooperativas agropecuárias do Brasil foram organizadas no estado de 
Minas Gerais e no Sul do país. Atualmente, esse ramo do cooperativismo é o mais conhecido, 
participando significativamente nas exportações e, ao mesmo tempo, abastecendo o mercado 
interno com produtos alimentícios. Segundo dados da OCB (2013), o ramo agropecuário 
apresentou os seguintes resultados, em âmbito nacional: 

- Número de cooperativas: 1.561, ocupando o 1º lugar no ranking, em comparação 
com os demais ramos do cooperativismo; 

- Número de associados: mais de 1 milhão, ficando atrás apenas do ramo crédito (5,4 
milhões) e consumo (2,8 milhões); 

- Exportações: mais de 90% das exportações das cooperativas são de produtos 
agropecuários. 

Pode-se observar que apenas em relação ao número de associados o ramo não aparece 
em 1º lugar, o que pode ser justificado pelas características de cada segmento. 
 
4.2 O Caso em estudo e a Estrutura de Governança 
 
 Buscando estender como se desenvolve a governança cooperativa, o estudo utilizou-se 
de dados da COSUEL - Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda, cujo nome fantasia 
é Dália Alimentos, fundada no dia 15 de junho de 1947 no município de Encantado - Região 
Alta do Vale do Taquari, a nordeste do estado do Rio Grande do Sul, a qual surgiu como 
resultado da congregação de esforços de 387 pequenos agricultores. 

Ano após ano, a COSUEL apostava na diversificação das suas atividades, de forma 
que em 1957 surgiu a fábrica de óleo de soja, em 1963 a fábrica de rações, e em 1965, a 
indústria de laticínios. A partir daí, todas as melhorias e investimentos realizados na empresa 
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foram responsáveis por fazer com que os produtos Dália ficassem conhecidos em todo o 
Brasil, e atualmente, também no exterior. São exportados produtos para o continente africano, 
Hong Kong, Cingapura, Uruguai, entre outros. Além de carne suína, a COSUEL está habilitada 
também para exportação de laticínios. 

Hoje, a COSUEL conta com uma estrutura enxuta e um quadro de colaboradores 
bastante qualificado, e desenvolve as atividades de matadouro frigorífico, fábrica de rações e 
concentrados, laticínios, granjas de suínos, armazenagem e comercialização de grãos, e 
supermercados, fazendo uso das mais modernas tecnologias. Como resultado, a organização 
encerrou o ano de 2014 com 4.111 associados e 2.209 funcionários, além de um faturamento 
histórico superior a R$ 1 bilhão. Considerando o planejamento estratégico elaborado para o 
exercício de 2014 até 2020, a receita operacional bruta da COSUEL deverá atingir, nesse 
período, a casa dos R$ 10 bilhões, a partir da expansão das operações já existentes, além da 
nova atividade prevista para operar a partir de 2016: o frango de corte. 

O sistema e os mecanismos de governança adotados pela COSUEL, por sua vez, são 
resultado de muitos anos de investimentos, pesquisas e viagens. Conforme relato do atual 
presidente do Conselho de Administração, no ano de 1998 uma comitiva formada por 
conselheiros e funcionários visitou diversas cooperativas da Europa, principalmente em países 
como França, Itália e Alemanha, a fim de buscar o conhecimento necessário para que se 
pudesse adequar os padrões que até então existiam na COSUEL. Esse intenso processo de 
mudanças foi sendo realizado de forma gradativa, visto que tudo o que seria modificado e 
implementado dependia da aprovação e adesão de todos os cooperados e seus representantes.  

Assim, após diversas alterações no Estatuto Social, e com a criação de um Regimento 
Interno, o mês de março de 2014 foi marcado pela conclusão dessa importante etapa na 
história da COSUEL, resultando em uma nova concepção que engloba todas as relações e 
práticas da empresa. Em pouco tempo, após as mudanças, as expectativas se confirmaram, 
sendo perceptível a grande melhoria conquistada pela COSUEL, empresa que atualmente 
conta com um sistema de governança cooperativa extremamente sólido e desenvolvido. 

A governança na COSUEL se concretiza com a elaboração de um planejamento 
estratégico de curto, médio e longo prazo. Entre as atribuições do Conselho de Administração 
previstas no Estatuto Social, está o controle sobre as atividades empresariais e a elaboração do 
planejamento estratégico de longo prazo, com a definição das diretrizes gerais que nortearão 
os planos anuais de metas. 

Com base nessas diretrizes, o Presidente Executivo da cooperativa, em conjunto com 
os gerentes de todas as áreas de negócios, elabora, organiza e executa o plano anual de metas 
das atividades empresariais; por sua vez, o presidente do Conselho de Administração o faz em 
relação às atividades político-institucionais e do quadro social da cooperativa. Cabe ao 
Conselho de Administração aprovar e monitorar permanentemente a execução dos planos 
anuais de metas propostos pelo Presidente do Conselho e pelo Presidente Executivo, 
verificando as metas traçadas, como faturamento projetado, lançamento de novos produtos, 
abertura de filiais, perspectiva de novos mercados, entre outros. 

Além do plano anual de metas, há um desmembramento deste em metas mensais, a 
serem cumpridas por cada unidade. Se as mesmas não se concretizarem, cabe à gerência de 
cada unidade explicar os motivos que justificam tal fato, os quais podem estar relacionados 
com oscilações na economia, além de questões sanitárias, climáticas e sazonais.  

Em relação à prestação de contas, esta ocorre de forma periódica, sendo que, 
mensalmente, junto com a apresentação de informações sobre o desenvolvimento do plano 
anual de metas ao Conselho de Administração, o Presidente Executivo também realiza a 
prestação de contas. São emitidos os demonstrativos contábeis e demais relatórios que 
apresentam o desempenho da cooperativa em relação à execução de tudo aquilo que fora 
planejado em períodos anteriores. Estes demonstrativos contábeis também são enviados a 
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bancos e demais partes interessadas para o acompanhamento da sua situação econômico-
financeira. 

Anualmente, no mês de fevereiro, são realizadas as Assembléias regionais, que são 
oito no total, com a participação de todos os associados e familiares, cujo objetivo é informar 
os mesmos sobre o desempenho e resultados do ano anterior, como posição do balanço, 
relatórios de produção, além de tendências e projetos para o exercício. No mês de março é 
convocada a Assembléia Geral Ordinária que conta com a participação dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, além dos delegados que representam a totalidade dos associados. Essa 
é uma Assembléia deliberativa, na qual os delegados votam todas as pautas da ordem do dia. 

Historicamente, a COSUEL possui uma participação média de 60% de seus associados 
nas Assembléias abertas aos mesmos, ou seja, as Assembléias regionais, sendo este um índice 
significativo, considerando que se mantém ao longo dos anos.  

A Administração da cooperativa é fiscalizada, assídua e minuciosamente pelo 
Conselho Fiscal, o qual verifica as operações, atividades e serviços da cooperativa. Entre 
outras atribuições, cabe ao Conselho Fiscal o exame dos demonstrativos contábeis, bem como 
dos volumes de ativos, passivos, receitas e despesas apresentados. Para o cumprimento de 
suas atribuições, o Conselho Fiscal conta com uma equipe especializada de Auditoria Externa. 
Esta é responsável por auxiliar em todas as verificações necessárias para salvaguardar os 
interesses de todas as partes, inclusive dos associados, garantindo a inexistência de 
irregularidades nos processos internos da cooperativa, além de assegurar o cumprimento da 
legislação atinente ao setor cooperativista. 

A COSUEL possui um Regimento Interno, no qual constam normas relacionadas com 
a administração, conduta de associados, além de critérios para sua admissão, demissão, 
eliminação e exclusão, regras relativas ao capital social, organização do quadro social e sua 
representatividade, processo eleitoral, programas de produção, Assembléias Gerais, entre 
outros assuntos de interesse da cooperativa em geral. Este documento também prevê direitos, 
deveres e sanções aos seus usuários.  

Com exceção dos representantes eleitos pelos associados, ou seja, conselheiros e 
delegados, os demais colaboradores da cooperativa são contratados através de processos 
seletivos que envolvem análise de currículo, entrevista com o candidato e testes psicológicos. 
É escolhida para preencher a vaga a pessoa que for considerada melhor preparada, e que 
apresentar um bom desempenho nos testes realizados. O fato de o candidato ser associado da 
COSUEL, ou então familiar de algum, não influencia nas decisões de contratação, visto que 
se leva em conta a condição da pessoa para assumir determinada função, e não o simples fato 
de manter vínculo associativo com a empresa. A cooperativa possui um plano de cargos e 
salários definido, o qual é de conhecimento de todos os funcionários. Também investe 
continuamente na qualificação dos seus colaboradores, através de programas de treinamento, 
cursos, participação em eventos e viagens, além de incentivar a continuidade dos estudos. 

 
4.3 Relações com os Associados 
 

A COSUEL preza pela equidade no tratamento para com seus associados. A opinião 
de todos, independentemente do volume de sua produção, é considerada relevante. Não há 
distinção entre cooperados devido ao tamanho da sua propriedade, por exemplo. O que existe 
são alguns critérios quanto à quantidade e qualidade do produto. Há tabelas que são 
amplamente divulgadas a todos os associados, nas quais constam informações relativas aos 
valores a serem pagos a cada produtor, conforme a faixa em que o mesmo se enquadrar. No 
caso do leite, por exemplo, se o associado produzir em grandes quantidades, prezando a 
qualidade e higiene do produto, receberá um pagamento maior pela sua produção, em 
comparação aos demais associados que produzem menos e/ou com qualidade inferior. Por sua 
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vez, no ramo de suínos para abate, o tratamento diferenciado se dá em função da conversão 
alimentar, ou seja, espera-se o máximo de quilos de carne possível produzido com a menor 
quantidade de alimento ingerida pelo animal, mantendo sempre o nível de qualidade. 

Outro aspecto a se destacar é que os insumos vendidos pela cooperativa aos 
associados, para uso na propriedade, como implementos, sementes, medicamentos, rações, 
entre outros, são todos a preço de custo, não havendo nenhuma margem de lucro agregada 
nestas operações, pois se espera que o lucro será obtido apenas na venda para terceiros, como 
por exemplo, nos produtos que são industrializados e postos à venda no varejo, seja nos 
supermercados da própria COSUEL, ou de terceiros. 
 
a) Direitos dos associados 
 

A adesão do associado à cooperativa, e posteriormente sua retirada da mesma, são 
voluntárias e livres, destacando-se que para o desligamento, o associado deve estar totalmente 
em dia com as suas obrigações de cooperado. 

Conforme previsto no Estatuto Social, o associado que se encontrar em pleno gozo de 
seus direitos sociais possui os seguintes direitos:  

a) Tomar parte nas Assembléias, discutindo e votando os assuntos que nelas se 
tratarem, solicitando, para tanto, informações sobre os negócios da cooperativa;  

b) Votar com direito a um só voto nas deliberações, e ser votado para membro dos 
órgãos estatutários da cooperativa, desconsiderando-se o capital social representado;  

c) Realizar com a cooperativa as operações constantes de seus objetivos;  
d) Assistência Social, na forma de Programa de Retribuição Social (PRS).  
O programa de assistência social, definido como Programa de Retribuição Social 

(PRS), tem como finalidade a retribuição da sociedade cooperativa pela participação, 
fidelidade, trabalho, dedicação, abnegação e tempo de permanência na condição de associado, 
além de sua efetiva participação nas atividades sociais desenvolvidas. Terá direito à 
retribuição social todo associado que se enquadre nas seguintes condições:  

I - Tenha 65 (sessenta e cinco) anos completos;  
II - Tiver o capital mínimo integralizado (sendo que atualmente, o valor do capital 

mínimo definido em estatuto é de R$ 200,00). 
A retribuição social consiste em creditar mensalmente, um valor ao associado 

habilitado, tendo como base de cálculo o valor agregado de quotas partes do capital social, 
além do mínimo estatutário. 
 
b) Deveres dos associados 

 
Não será admitido como associado da COSUEL, nem permanecerá como tal, a pessoa 

física ou jurídica que, mesmo atendendo às exigências estatutárias, se dedique também a 
qualquer atividade que possa prejudicar os interesses da cooperativa, ou colidir com seus 
objetivos, bem como pela impossibilidade da prestação do serviço requerido.  

Também estão definidos no Estatuto Social os principais deveres e obrigações 
específicas dos associados, a fim de que todos busquem pela consecução dos objetivos sociais 
da cooperativa. São eles:  

a) Entregar toda a produção produzida em sua propriedade à cooperativa, desde que 
comercializada por esta;  

b) Satisfazer pontualmente os compromissos assumidos com a cooperativa;  
c) Contribuir com as taxas que lhe caibam;  
d) Prestar esclarecimentos à cooperativa sobre atividades relacionadas com os 

objetivos sociais;  
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e) Acusar o seu impedimento nas deliberações sobre qualquer operação em que tenha 
interesse oposto ao da cooperativa;  

f) Cumprir as disposições legais do Estatuto, do Regimento Interno e das Resoluções 
tomadas pela Administração, inclusive sobre planejamento, controle e recebimento da 
produção, bem como atender às Deliberações da Assembléia Geral e zelar pelo patrimônio 
moral e material da cooperativa. 

Todo associado deverá participar de pelo menos um dos seguintes Programas de 
Produção para adquirir e manter a sua qualidade de associado: 

I - Programas de Suinocultura (Unidade de Produção de Leitões – UPL, Crecheiro, 
Terminação Parceria Rural, Ciclo Completo); 

II - Programas de Gado Leiteiro; 
III - Programas Agrícolas. 
A responsabilidade dos associados perante terceiros, pelos compromissos da 

cooperativa, bem como em relação a seus direitos e deveres sobre resultados do exercício, 
perdura, para os demitidos, eliminados ou excluídos, até quando aprovadas as contas do 
exercício em que se deu o desligamento.  

A COSUEL reconhece a necessidade de capital para a obtenção de seus objetivos e 
exige o máximo empenho de todos, em especial dos seus administradores, em garantir a sua 
suficiência para o desenvolvimento das atividades necessárias ao funcionamento da 
cooperativa, zelar pelo bom uso, evitando perdas, desgastes, aplicações desnecessárias, ou 
qualquer tratamento que implique em sua deterioração, tratamento ao capital do associado, 
dentro das normas legais, de tal forma que sirva como instrumento de incentivo às suas 
atividades.  

 
4.4 A Organização Social 

 
O Quadro Social da COSUEL está organizado em regiões e grupos de associados, 

buscando com isso promover e incentivar a participação de todos na discussão e tomada de 
decisão sobre os assuntos de seu interesse. 

As regiões são formadas por um determinado número de municípios, e são definidas 
como uma área geográfica que apresenta características semelhantes, e tem como finalidade 
agrupar os associados da melhor forma possível, para fins de discussão a respeito de questões 
em comum. Fica a critério do Conselho de Administração a criação, desmembramento, 
agrupamento ou extinção de regiões. Cada região possui um Conselheiro de Administração 
nato ou designado para sua representação, o qual também coordena o trabalho dos delegados e 
encaminha as demandas da região ao Conselho. Atualmente, a COSUEL possui oito regiões 
definidas, sendo elas: Serafina Corrêa, Progresso, Arroio do Meio, Guaporé, Encantado, Anta 
Gorda, Júlio de Castilhos e Candelária. 

Por sua vez, os grupos de associados formam-se tendo como critério básico e 
fundamental o agrupamento natural de associados. Cada grupo elege um delegado e seu 
suplente, que o representa nas Assembléias Gerais. É permitida a eleição como delegado ou 
suplente apenas depois de dois anos, no mínimo, na condição de associado. Cada delegado 
não pode representar mais de 40 associados, cabendo ao Conselho de Administração a 
autorização para se constituir novos grupos, visando o controle do número de delegados e 
seus respectivos representados. Cada delegado eleito tem listados os seus representados para 
fins de designação e votos junto às Assembléias.  

Dessa forma, os associados exercem seu direito de participação nas decisões junto à 
cooperativa de duas formas: 
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a) Pessoalmente: os assuntos a serem discutidos e votados na Assembléia Geral são 
apresentados para apreciação prévia e preparatória na Assembléia Regional; também 
participam de reuniões na sua região e junto ao seu grupo de associados; 
            b) Por delegação: nas demais Assembléias Gerais, seja ela ordinária ou extraordinária, 
através de seus representantes. 
 
4.5 A Organização Administrativa 
 

O Conselho de Administração, eleito pela Assembléia Geral e a ela subordinado, é 
órgão deliberativo, composto por 9 associados eleitos para um mandato de 4 (quatro) anos, 
sendo obrigatória a renovação de no mínimo um terço a cada mandato.  

Anualmente, o Conselho de Administração elege, entre os seus membros, o Presidente 
e o Vice Presidente do Conselho, os quais têm como principais funções liderar e coordenar o 
quadro social, além de realizar a representação institucional externa. Na Figura 2 demonstra-
se a estrutura de governança corporativa atualmente adotada pela COSUEL, além de 
apresentar os fluxos de informações e operações, com base em dados levantados em março de 
2015. 
 
Figura 2 – Estrutura de governança corporativa da COSUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo COSUEL 
 

No atual modelo de gestão, existe a figura do Presidente Executivo, com a atribuição 
principal de liderar e administrar os negócios da sociedade cooperativa, com especialização 
técnica e profissional, podendo firmar e rescindir contratos e compromissos, praticando atos 
conforme os poderes delegados pelo Conselho de Administração, responsabilizando-se pelas 
atividades que lhe são confiadas. Ao Presidente Executivo estão ligadas as divisões de 
negócios, ou seja, aquelas que geram retorno financeiro para a empresa (Divisão Produtos 
Suínos, Divisão Produção Agropecuária, Divisão Produtos Lácteos e Divisão Varejo) e as 
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divisões de apoio, que prestam suporte às unidades de negócios, compreendendo áreas como 
contabilidade, setor pessoal, jurídico, equipe de T. I., segurança e medicina do trabalho, 
marketing, controle da qualidade, entre outras. Estão envolvidos com estas operações 2.235 
funcionários, todos trabalhando em prol das atividades empresariais relacionadas aos negócios 
da cooperativa. 

De outro lado existe o presidente do Conselho de Administração que, em conjunto 
com o setor social, atua em atividades político-institucionais, representando 4.466 associados, 
distribuídos em 8 regiões, e com o apoio de 148 delegados. A atuação da COSUEL ocorre no 
Vale do Taquari, Rio Pardo, Serra Gaúcha e Centro Ocidental do Estado, compreendendo 
mais de 120 municípios, sendo este um número que cresce continuamente. 
 
4.6 Sobras, Fundos e Projetos Sociais 
 

No dia 31 de dezembro de cada ano, é realizada a apuração dos resultados do exercício 
social e os levantamentos do Balanço Geral. Os resultados positivos, apurados por setor de 
atividade, constituirão o resultado do exercício que será distribuído da seguinte forma:  

a) 50 % para Reserva Legal; 
b) 5% para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social - RATES;  
c) 5% para distribuição aos colaboradores da empresa, a título de participação nos 

resultados; 
d) O restante à disposição da Assembléia Geral, ou seja, a sobra líquida, será destinado 

proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo associado com a cooperativa, sendo 
que 50% do valor será incorporado ao capital social de cada cooperado, sob a forma de 
aumento de quotas, e 50% será distribuído em espécie. 

Esta é uma prática recente, pois até algum tempo atrás, toda a sobra líquida ficava 
retida na empresa para novos investimentos. Atualmente, existe essa prática de retribuição em 
dinheiro ao associado, através de depósito em conta corrente, sendo uma forma de incentivo e 
motivação ao cooperado, que vê seu investimento e a sua atividade gerando retorno. 

A constituição de Reserva Legal, indivisível entre os associados ainda que em caso de 
dissolução da sociedade, destina-se a reparar as perdas e atender ao desenvolvimento das 
atividades, revertendo em seu favor, ainda, os auxílios e doações recebidos sem destinação 
específica.  

A Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social - RATES - destina-se a 
financiar projetos sociais, assistenciais e educacionais dirigidos aos associados, seus 
familiares e empregados, bem como aos funcionários da cooperativa e seus familiares, que 
tenham como finalidade o desenvolvimento social e educacional com vistas ao 
assistencialismo, aprimoramento pessoal e profissional para o incremento à produção, e 
também à Retribuição Social, mencionada anteriormente. 

A COSUEL investe permanentemente em projetos sociais, através de campanhas e 
eventos como o Projeto Criança Dália, que ocorre anualmente no mês de outubro, em 
comemoração ao dia da criança. É uma festividade aberta a toda a comunidade e na 
oportunidade são distribuídos lanches e um kit com material escolar para cada criança 
participante. Esse projeto tem por finalidade promover e assistir exclusivamente crianças, 
proporcionando atendimento de natureza educacional, cultural, de saúde e lazer. Uma 
novidade recente foi a aprovação do Regulamento do Fundo Criança Dália, ficando definida a 
destinação de 1,5% da sobra líquida proveniente do ato cooperativo de cada ano ao Projeto 
Social Criança Dália, sendo que estes recursos serão aplicados em ações voltadas às crianças 
dos municípios em que a Dália Alimentos está presente. 

Outro programa importante é o Projeto Sucessão Familiar, do qual participam jovens, 
filhos de associados, com motivação e espírito empreendedor. O objetivo é incentivar estes 
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jovens a se manterem no meio rural, dando continuidade ao negócio dos pais. São formadas 
turmas de alunos, e as aulas ministradas tratam de assuntos como informática, contabilidade, 
finanças, e também temas de cunho técnico, sempre buscando a aplicabilidade dos conteúdos 
no negócio de cada um. É um investimento e uma aposta no futuro das propriedades e da 
cooperativa, pois a partir desse projeto poderão surgir diversas lideranças, com mentes abertas 
e conhecimento para dar seqüência às atividades já existentes. 
 Percebe-se, mediante o exposto, a grande preocupação social incorporada à gestão da 
COSUEL. Conforme já mencionado, as cooperativas, de uma forma geral, estão inseridas 
entre dois extremos: o econômico e o social, sendo que o equilíbrio entre ambos é pressuposto 
de uma governança eficaz. 

Vários autores ressaltam a existência dessas duas dimensões distintas no campo do 
cooperativismo, que são o foco no mercado, buscando a eficiência econômica e otimização de 
resultados de um lado, e de outro a constante preocupação social e ética, além da busca 
contínua pela realização dos objetivos de todos os cooperados.  

Mediante as práticas desenvolvidas pela COSUEL, sendo as principais mencionadas 
no decorrer deste estudo, percebe-se que a sua estrutura de governança tende a conquistar 
resultados cada vez melhores no âmbito econômico-financeiro, ampliando seu destaque no 
mercado nacional, a partir de procedimentos que garantem o bem-estar dos associados, 
através de uma gestão transparente e ética, que zela pelo bom uso do seu capital. 

É muito importante que a gestão cooperativa saiba trabalhar estas duas dimensões de 
forma balanceada. Faria (2005, p. 14) ressalta que “a coordenação eficaz nas cooperativas 
agropecuárias [...] gera vantagens reais ao produtor associado”, demonstrando o quanto isso é 
importante para os membros do quadro social.  

 
5 CONCLUSÕES 
 

Tendo em vista a necessidade de se adotar práticas de governança corporativa nas 
empresas, como forma de otimizar resultados e dar maior transparência às suas atividades, e 
considerando que as cooperativas possuem diversas peculiaridades que tornam sua gestão 
diferenciada, o presente estudo buscou verificar a adoção dessas práticas em uma cooperativa 
do ramo agropecuário, situada no interior do estado do Rio Grande do Sul. 

A implantação da governança na COSUEL se deu a partir de experiências trazidas de 
países da Europa, destacando-se práticas como a gestão por unidade de negócios dentro da 
cooperativa, clareza no foco de atuação da empresa, busca constante de uma maior fidelização 
dos membros através da obrigatoriedade de participar dos programas de produção para ter 
direito à associação, além da criação de um Regimento Interno. 

Com a implantação de práticas de governança pela COSUEL, ocorreram significativas 
mudanças no seu modelo de gestão, como a clareza na definição das funções, aumento de 
assertividade na tomada de decisões, maior profissionalização da gestão e maior credibilidade 
junto às instituições financeiras, visto que as mesmas acompanham periodicamente o 
desempenho da cooperativa, através de demonstrativos contábeis.  

Outra prática adotada diz respeito à organização administrativa da COSUEL, que, 
além de contar com um Conselho de Administração, cujo foco principal é atuar em funções 
político-administrativas, também conta com um Presidente Executivo, com atribuições de 
liderança e gestão dos negócios da cooperativa.  

Destaca-se a elaboração do planejamento estratégico de longo prazo, com a definição 
das diretrizes gerais que norteiam os planos anuais de metas. Através dessas práticas, todas as 
atividades da cooperativa são desenvolvidas em função de objetivos e projeções previamente 
definidos, os quais irão auxiliar e orientar a gestão da empresa. 
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A presente pesquisa permitiu um entendimento em profundidade no modelo de 
governança corporativa da COSUEL, e a partir disso foi possível concluir que as práticas 
adotadas contribuem com o crescimento da organização, tornando-a cada vez mais 
reconhecida no mercado, satisfazendo os associados e servindo também como exemplo para 
outras cooperativas. 

Em relação às limitações do presente estudo, pode-se apontar sua validade somente 
para a situação analisada, não podendo haver uma generalização dos resultados, visto que 
cada cooperativa possui suas particularidades. Todavia, o modelo exposto pode ser de grande 
relevância e utilidade para as cooperativas do segmento, a partir das adaptações necessárias à 
realidade e demandas de cada uma. Importante ressaltar que a governança em cooperativas, 
ainda precisa de alguns ajustes para ser implementada de forma mais abrangente, visto que 
fazem parte de um ambiente relativamente conservador e regrado por legislação específica 
(BORGEN, 2011). 

Tendo em vista a utilização de um caso específico para este estudo, sugere-se a 
realização de futuras pesquisas com base em um universo significativo de cooperativas, 
buscando identificar os níveis de governança adotados, verificando os benefícios decorrentes 
das práticas implantadas. 
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