Como é o projeto?
O projeto divide-se em duas fases. A primeira visa a definição
de diretrizes para boas práticas de governança em cooperativas
de crédito no Brasil. A fase seguinte corresponde à divulgação
dessas práticas ao público-alvo, formado pelas cooperativas de
crédito singulares, centrais, confederações, bancos cooperativos
e outras organizações ligadas ao cooperativismo. A participação
e o envolvimento do público-alvo no desenvolvimento das
atividades previstas no projeto são fundamentais.
Para construção das diretrizes, uma ampla pesquisa está sendo
desenvolvida. O primeiro passo foi dado entre agosto e novembro
de 2006, quando foi realizado estudo sobre as melhores práticas
de governança corporativa no Brasil e no mundo, buscando
compreendê-las e adaptá-las à realidade das cooperativas de
crédito no Brasil. Na análise foram utilizados tanto modelos de
governança de cooperativas de outros países quanto de outros
tipos de organizações, tais como fundos de pensão e organizações
sem fins lucrativos. Para tanto, a equipe do projeto, servidores
do Banco Central em todo o país, organizou-se em três grupos:
Melhores Práticas, Modelos Brasileiros e Modelos Internacionais.
A fim de conhecer o modelo de governança dos sistemas de
cooperativas de crédito no Brasil, em outubro de 2006 foi realizado
o I Workshop Governança Cooperativa no Banco Central, no Rio
de Janeiro, que contou com a presença de representantes das
confederações de crédito cooperativo – que apresentaram e
discutiram o modelo de governança de seu sistema –, do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Corporação
Cooperativa Mondragon (MCC).
Após a consolidação desse referencial, supervisores e inspetores
do Desuc foram entrevistados, com o objetivo de se identificarem
singularidades em relação à governança das cooperativas nas
diferentes regiões do país. A seguir, entre novembro de 2006

e março de 2007, foram realizadas entrevistas com representantes
de 34 cooperativas singulares e 11 centrais em todo o país, a fim de
conhecer suas práticas de governança. A seleção das cooperativas e das
centrais entrevistadas contemplou os diversos tipos de cooperativas
e de sistemas, buscando-se respeitar a proporcionalidade nas regiões
do Brasil. À maioria das entrevistas, compareceu, no mínimo, um
dirigente executivo, um membro do Conselho de Administração e um
membro do Conselho Fiscal.
Os resultados das entrevistas servem de base para a elaboração de
questionário, que será direcionado a 100% das cooperativas de
crédito do país, a partir de junho de 2007.
A participação de sua cooperativa, por meio de resposta ao
questionário, é fundamental para o sucesso do projeto.
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Para compor o diagnóstico da governança no segmento – base para
elaboração das diretrizes – será realizada pesquisa com amostra de
cooperados, a fim de identificar sua visão e sua participação nos
assuntos da cooperativa.
Por fim, na segunda fase, os resultados e as diretrizes para boas
práticas de governança em cooperativas de crédito serão divulgados
em seminário, em palestras e em um livro, que será distribuído a todo
o público-alvo, além de se apresentarem essas informações no site do
Banco Central do Brasil.

Visite o site do Banco Central e obtenha mais informações sobre o projeto
“Governança Cooperativa: diretrizes e mecanismos para o fortalecimento
da governança em cooperativas de crédito no Brasil”
http://www.bcb.gov.br/?GOVCOOP
Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para
governanca.cooperativa@bcb.gov.br
ou diretamente à gerente do projeto Elvira Cruvinel Ferreira Ventura
pelos telefones (21) 2189-5673 ou 2189-5173.

Informativo
para as Cooperativas de Crédito

Governança Cooperativa: diretrizes e mecanismos para o fortalecimento da governança em
cooperativas de crédito no Brasil é um projeto estratégico do Banco Central, idealizado para contribuir
com o crescimento sustentado do segmento de crédito.

atentarem para as novas e complexas condições de mercado,
aumentaram as exigências do Banco Central para funcionamento
dessas cooperativas.
Gráfico 1. Cooperativas por forma de associação, em março de 2007

O projeto é coordenado pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) e conta com a participação de outras áreas
do Bacen, como o Departamento de Normas (Denor) e o Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não Bancárias e de
Atendimento de Demandas e Reclamações (Desuc).
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Este informativo divulga o projeto a seu público-alvo, com o objetivo de obter sugestões e de motivar a participação no processo.

O que é governança?
O aumento da competitividade e as pressões por eficiência
e ganhos de escala tornaram os investidores mais exigentes
quanto à sua capacidade de influenciar a atuação das empresas.
Esse quadro produziu o movimento pela melhoria da governança
corporativa.

tomadas, até mesmo quanto aos aspectos de prestação de contas,
transparência, representatividade, direitos e eqüidade.
Todo o tipo de organização pode se beneficiar dos avanços no campo
da governança. É preciso, contudo, construir modelo de governança
que respeite as singularidades de cada tipo de organização.

Por que e para que o projeto Governança Cooperativa?
As questões que impulsionam os estudos sobre governança
corporativa são a separação entre propriedade e controle,
inerente às grandes empresas contemporâneas, e os problemas
gerados por essa separação. Daí ser o foco da governança
corporativa assegurar que os executivos persigam os objetivos
determinados pelos acionistas e pelo conselho, o que reduz o
denominado problema de agência, ocasionado por diferenças
de motivação e de objetivos entre proprietários e gestores,
assimetria de informação e preferências de risco.
As denominadas “boas práticas” de governança corporativa
passaram a ser perseguidas e exigidas, vistas como uma forma
de o investidor recuperar seu poder na organização. Estudos
posteriores, que mostram que as boas práticas geram valor
para os acionistas, foram uma forte motivação para que se
multiplicasse a adoção da governança.
Como existem modelos organizacionais diferenciados no que se
refere à distribuição do controle de capital, as pesquisas sobre
governança têm se orientado para propor soluções a questões
abrangentes, resultantes das interações entre os grupos de
influência sobre a organização – proprietários, gestores, conselhos
– e a forma como o poder é compartilhado e as decisões são

O segmento de crédito cooperativo brasileiro conta com mais de
três milhões de associados em todo o Brasil, número que se encontra
em significativa expansão. Esse segmento se caracteriza, nos últimos
anos, por crescimento e mudança no perfil das cooperativas.
Quadro 1. Participação das cooperativas de crédito nos
principais agregados financeiros do segmento bancário1/

%
Período
1997 Dez
1998 Dez
1999 Dez
2000 Dez
2001 Dez
2002 Dez
2003 Dez
2004 Dez
2005 Dez
2006 Jun
2006 Dez

Quan- Patrimônio Ativos Depósitos Operações
tidade líquido totais
de crédito
1 120
1 198
1 253
1 311
1 379
1 430
1 454
1 436
1 439
1 443
1 452

1,6
1,6
1,8
2,0
2,0
2,2
2,2
2,6
2,9
2,7
2,6

0,4
0,5
0,7
0,8
0,9
1,0
1,3
1,4
1,5
1,5
1,5

0,5
0,6
0,8
1,0
1,3
1,5
1,8
1,4
1,4
1,5
1,4

0,7
0,9
1,1
1,2
1,6
1,8
2,1
2,3
2,3
2,2
2,3

1/ Inclui bancos múltiplos, comerciais, Caixa Econômica Federal e
cooperativas.

Novos tipos de cooperativas de crédito foram introduzidos pela
regulamentação, possibilitando que sua atuação se estendesse ao
público em geral. No entanto, devido à necessidade de os gestores

26,3%

O projeto Governança Cooperativa pode contribuir para a
construção de um sólido e adequado ambiente de governança,
que considere as especificidades das cooperativas de crédito
na realidade econômica e no sistema financeiro. Seu objetivo é,
então, disseminar as diretrizes para boas práticas de governança
em cooperativas de crédito no Brasil. O projeto não tem
propósitos normativos nem de fiscalização, sendo a indução de
boas práticas o objetivo principal.
O pressuposto desse projeto é que a solidez e a eficiência
do sistema financeiro, de forma geral, e a do segmento de
cooperativas de crédito, particularmente, passam por uma boa
governança. Nesse sentido, um adequado sistema de governança
pode viabilizar o crescimento sustentado do segmento de
cooperativas de crédito no Brasil, o que irá contribuir para garantir
tanto sua solidez quanto a de todo o Sistema Financeiro Nacional
(SFN), que é a missão do Banco Central. Ressalta-se que quanto
melhor a governança dessas instituições, mais efetivo torna-se
seu monitoramento pelo Banco Central.
O projeto vai ao encontro do objetivo estratégico do Banco
Central de adequar os processos de regulação e de fiscalização
do sistema financeiro aos melhores padrões e práticas
adotados internacionalmente, uma vez que as boas práticas de
governança são recomendadas pelos organismos internacionais
e amplamente difundidas em instituições financeiras. As
cooperativas de crédito, que estão sob a égide do Banco Central,
portanto, devem estar em sintonia com as melhores práticas de
governança.

