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O que é o programa

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
DO COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO (PECSOL)
O Programa de Educação do Cooperativismo Solidário (PECSOL), tem como
objetivo realizar ações de educação e formação cooperativista para qualicação da
gestão/governança das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária
aliadas ao Sistema UNICAFES - União Nacional de Cooperativas da Agricultura
Familiar e Economia Solidária.
Os cursos serão organizados com foco na criação e gestão do conhecimento
junto às pessoas e as cooperativas participantes do programa, prevendo utilização
de material pedagógico escrito e visual, com momentos presenciais e de multiplicação executados entre as fases da socialização, problematização, interação, multiplicação e internalização das temáticas nos módulos:
1 - Modelo de Organização – Projeto de desenvolvimento;
2 - Modelo de Gestão – Projeto de participação e controle social;
3 - Modelo de Governança – Projeto de autonomia organizacional;
4 - Modelo de Inclusão – Projeto de empoderamento organizacional.
No Cooperativismo Solidário as propostas de educação devem priorizar
metodologias com foco no empoderamento dos participantes. Este caderno possui
os seguintes eixos:
• Momento fundamentação: orientação teórica sobre os temas que se relacionam
com o projeto de gestão do Cooperativismo Solidário.
• Momento problematização: análise crítica das teorias buscando uma abordagem
crítica e prática dos assuntos desenvolvidos na fundamentação.
• Momento interação: construção de propostas práticas para multiplicação do
conhecimento de gestão e governança nas cooperativas.
• Momento multiplicação: aplicação de propostas práticas de gestão e governança
com foco no aprimoramento organizacional das cooperativas.
• Momento internalização: análise dos pontos trabalhados no eixo multiplicação,
vericando a apreensão e internalização nas cooperativas.
Essas fases acontecem na construção do conhecimento, sendo fundamental que as lideranças
realizem o processo de forma continuada e
complementar para vericar se o conhecimento
e as inovações propostas pelos cursos estão
realmente sendo implantados e internalizados na
cooperativa. “Seguir a metodologia de construção do PECSOL é fundamental. Para que o
programa possa alcançar seus resultados”.
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O cooperativismo é um sistema de natureza econômica e social,
autogerido em bases democráticas, operacionalizado por meio da
ajuda mútua, que se destina à satisfação das necessidades econômicas
e à promoção social, educacional e moral dos membros a ele integrados e a própria sociedade. As teorias e os fundamentos da gestão/governança geram contribuições comuns a todos os modelos
organizacionais. Vamos estudar as especicidades vinculadas ao
Cooperativismo Solidário.
A governabilidade e a participação social são elementares para o
êxito de qualquer organização. Durante os últimos anos se reconhece
que existiram e existem grandes problemas de governabilidade em
governos, empresas, organizações sociais e políticas, os quais se
reetem em um baixo nível de eciência e ecácia participação e
execução dos objetivos organizacionais destas iniciativas.
As cooperativas possuem na gestão com participação e controle
social seu principal diferencial organizativo e também não escapam aos
problemas de governabilidade, os quais se manifestam principalmente
no desencanto e perda de interesse em suas atividades por parte de
seus associados, quando as ações gerenciadas não promovem o
envolvimento e delização dos cooperados.
Por seu caráter de organização democrática e participativa, é
fundamental que nas cooperativas a governabilidade seja promovida e
vigiada a partir de sua base, ou seja, de seus associados. Se não houver
uma adequada governabilidade, não haverá envolvimento e comprometimento da base social que mantém as iniciativas.
A governabilidade deve envolver não somente os associados,
mas todos os segmentos que conformam a estrutura política e administrativa da cooperativa: os órgãos de direção, as gerências e funcionários que fazem parte deste segmento organizacional. O cooperativismo se viabiliza pela gestão clara ecaz das suas iniciativas sociais e
econômicas. Esse processo necessita ser orientado a partir dos sócios,
fundamentando a gestão e governança das cooperativas.
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MÓDULO 3

Apresentação

PROJETO DE GOVERNANÇA DO
COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A governança cooperativista segue a mesma diretriz em
todos os ramos cooperativos, mas cada segmento possui
especicidades. No ramo crédito e demais ramos
orientados por estruturas formais de Governo, as diretrizes são bem denidas pelo Banco Central e outras
autarquias ou espaços governamentais, mas em alguns
ramos não existem diretrizes de governança formais,
salvo as orientações já denidas pela legislação cooperativista.
Neste material priorizaremos orientações ao ramo
agropecuário, pois no contexto atual este segmento
necessita ampliar sua capacidade de gestão e governança
institucional para enfrentar a instabilidade presente no
mercado institucional e tradicional.

Capitulo 1

momento

As organizações cooperativas agropecuárias desempenham papel importante no desenvolvimento econômico
e social, formando um elo entre o mercado em que
atuam e o setor que representam: pequenos e médios
produtores rurais. Esse tipo de organização objetiva
prestar apoio aos seus associados na industrialização e na
comercialização de seus produtos.
Como essas organizações estão voltadas especialmente
ao atendimento das necessidades dos seus associados e
estes têm interesse que os negócios funcionem segundo
os objetivos que o levaram a esta associação, orientando
seu sistema diretivo pela participação democrática destes
indivíduos.
Esta participação se dá pela eleição de representantes
que atuam segundo o sistema de regramento estabelecido nos estatutos sociais e atos deliberativos desde a
formação da respectiva organização cooperativa.
A governança possibilita as cooperativas uma gestão mais
estratégica, visto que a adoção de boas práticas de
governança ocupa um espaço cada vez mais signicativo
no debate acerca da criação das condições necessárias
para o desenvolvimento de um sistema diretivo eciente.
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1. GESTÃO E GOVERNANÇA
As cooperativas são denidas como sociedades de pessoas, constituídas em bases democráticas e com características empresariais. As mesmas possuem legislação e nalidades especícas para a solução de problemas econômicos e sociais a todos associados, funcionários e comunidade. As cooperativas são reconhecidas como sociedades que se fundamentam na ideia de
associação voluntária, objetivando a promoção coletiva. Nestas instituições são os sócios que
regulam as relações, bem como a distribuição da riqueza produzida de forma responsável e
democrática.
Mesmo sendo desenvolvidos primeiramente para empresas, os princípios e práticas do
sistema de governança também podem ser adotados e permitir benefícios para organizações
empresas cooperativistas, por meio do alinhamento de interesses em busca de contribuir para o
sucesso da organização e para sua longevidade.
No ambiente cooperativo a discussão do sistema de governança pressupõe a compreensão
da estrutura de organização das cooperativas. Nestas entidades, os membros têm poder de
decisão e controle, segundo o princípio de que o membro é usuário, proprietário e investidor
dessa organização.
Esta arquitetura organizacional difere daquela de empresas de capital ao passo que as
cooperativas não apresentam separação entre propriedade e controle, pelo fato de não haver
uma estrutura de direitos de propriedade claramente denida, fator este, que resulta em uma
relevante estrutura de custos de agenciamento.
A gestão de cooperativas se assemelha à gestão e ao processo de administração de todo e
qualquer outro modelo de organização. As cooperativas, em comparação, incorporaram em sua
gestão os princípios cooperativos e a prática da autogestão (BIITTENBENDER, 2009, p. 38).
Estamos ainda engatinhando em relação ao tema da gestão e governança cooperativa. As
cooperativas que mais avançaram foram as do ramo crédito, principalmente devido aos debates
e encaminhamentos realizados no âmbito do Banco Central, regulando as condicionantes de sua
constituição e funcionamento. Entretanto, mesmo neste caso, o foco está sendo no campo da
gestão nanceira, tendo pouca ênfase os aspectos político e social.

O Artigo 26 da Resolução nº 4.434/2015 arma que “As cooperativas de crédito devem
observar política de governança corporativa aprovada pela assembleia geral, que aborde os
aspectos de representatividade e participação, direção estratégica, gestão executiva e scalização e controle, e que contemple a aplicação dos princípios de segregação de funções na
administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, transparência, equidade,
ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas”.
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Mesmo que possamos ir buscar na governança corporativa (com preocupação puramente
econômica) alguns requisitos para as cooperativas, há de se considerar que estas possuem suas
características próprias e, por isso, não é o caso de transferências, mas sim de construir capacidades e estruturas adequadas que respondam ao desao das mesmas.

“Governança corporativa trata do governo estratégico da empresa, da articulação e da distribuição do poder entre as partes com direitos de propriedade e os responsáveis pela gestão. Não se
limita a questões de vericação de procedimentos contábeis, a auditorias ou a remuneração dos
gestores, mas aborda o efetivo exercício da propriedade.
Nas corporações, direciona as questões que envolvem as relações entre os controladores,
acionistas minoritários, gestores, mercado de capitais e nanciadores em geral, assim como
entre diversos grupos inuenciados pela ação da empresa, tais como empregados, clientes,
fornecedores, órgãos reguladores e sociedade. (Banco Central do Brasil)

Em uma das denições mais difundidas de governança corporativa, Shleifer e Vishny (1996)
armam que ela trata da maneira pela qual os fornecedores de recursos nanceiros às corporações se asseguram de que obterão retorno por seus investimentos. Considera o Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC):
Governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de
administração, diretoria, auditoria independente e conselho scal. As boas práticas
de governança corporativa têm a nalidade de aumentar o valor da sociedade,
facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade (2006).

Posteriormente, a Banco Central do Brasil, ao tratar da própria governança cooperativa,
arma que se entende por questões de governança temas como participação, representatividade, monitoramento e controle de ações dos gestores, relação entre conselheiros e executivos,
auditorias e exposição a risco e, no caso particular das cooperativas, relacionamento com o
sistema (cooperativas centrais e confederações).

GOVERNANÇA COOPERATIVISTA
Governança corporativa – reconhecida 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” (IBGC, 2009, p. 19). Nas Cooperativas é fundamental fortalecer os espaços que orientam o segmento para manter seus diferenciais organizativos,
destacando a diferença de governança cooperativista.
A governança cooperativista além dos traços corporativista, apresenta características estruturais
com o objetivo de proporcionar bem-estar ao associado com desempenho econômico, destacamos
alguns pontos socializados em Bialoskorski Neto (2012) sobre a governança nas cooperativas:
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Ÿ

Relações com associados: não há obrigatoriedade contratual para que o associado
tenha atividades econômicas com a cooperativa. O associado tem direito a voto e a
participar da organização, obrigando-se a observar os pressupostos.

Ÿ

Controle residual: não existem direitos de controle residual, ou seja, o conselho de
administração formado por associados controla totalmente a cooperativa;

Ÿ

Processo de voto: os associados votam na escolha do conselho administrativo e conselho scal e nas deliberações gerais da cooperativa;

Ÿ

Conselhos: o conselho de administração é composto por número ímpar de membros
para facilitar deliberações.

Ÿ

Benefícios: as cooperativas tentam oferecer aos associados melhores os melhores
serviços para que essas possam crescer na sua relação social e econômica.

De maneira geral Governança é 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 nalidade de preservar e
otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade (IBGC, 2010).
Todas as transações ocorridas nas organizações são regidas por meio de contratos formais
amparados em leis ou acordos informais que levam em consideração a reputação e outros
mecanismos sociais das partes. Estes contratos representam sua forma de relação entre as
partes envolvidas assim como sua regulação interna (ZYLBERSZTAJN, 2005).
O contrato poderia ser “denido como um acordo de vontades que é capaz de gerar
direitos e obrigações para partes envolvidas no negócio; vale dizer, é um espaço de autorregulação dos sujeitos privados”. No caso particular das cooperativas, suas atividades estão voltadas
para o cumprimento do seu estatuto social.
O estatuto social – documento base da arquitetura contratual das cooperativas – reete os
mecanismos de gestão utilizados por estas organizações e elenca informações que dão equilíbrio
às relações existentes, principalmente entre administração e associados, buscando resguardar
direitos e deveres de ambas as partes, mas acima de tudo, esta forma de contrato estaria a
serviço da diminuição dos custos de transação implicados em qualquer processo associativo
buscando fortalecer a governança com participação social.
A construção da governança cooperativa é possível não apenas a grandes cooperativas ou a
suas lideranças. A governança cooperativa representa o legítimo processo pelo qual os associados escolhem, de forma democrática, os objetivos que pretendem atingir e a forma de implementar ações para alcançá-los, indicando as lideranças e acompanhando seu trabalho.
Por seu caráter democrático, a governança preserva e reforça a pluralidade de interesses,
reconhecendo o valor das propostas divergentes e estimulando a convergência de recursos e de
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PLANEJAMENTO – UM INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA
Neste contexto, as instituições, compreendidas por regras formais e informais e os mecanismos responsáveis pela ecácia desses dois tipos de normas, ditam os processos e relações no
âmbito cooperativo, caracterizando-se como as regras do jogo nestas sociedades, sendo fundamental o desenvolvimento de procedimentos que orientem a gestão e a organização das cooperativas.
As boas práticas de governança corporativa têm a nalidade de aumentar o valor da
sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. Entende-se por
questões de governança temas como participação, representatividade, monitoramento e controle de ações dos gestores, relação entre conselheiros e executivos, auditorias e exposição a
risco e, no caso particular das cooperativas, relacionamento com o sistema de cooperativas. Mas
como reconhecer uma metodologia mais simples e voltada à participação e alcance de
objetivos coletivos?

Seguir alguns elementos básicos
A – Planejamento por objetivos (em base ao diagnóstico da realidade)
B – Monitoramento ou controle
C – Avaliação de resultados e impactos
D – Estrutura de poder e representação, participação e gestão interna.
Estaremos oferecendo uma metodologia simples e voltada principalmente para a participação e alcance dos objetivos coletivos, utilizando os mecanismos necessários para chegar a bons
resultados. Por causa disso, apresentamos como elementos básicos da gestão e governança
cooperativas.
O planejamento estratégico tem função fundamental nas cooperativas, pois nele se incorporam os desaos institucionais da gestão e a participação dos seus associados. Sendo considerado
um modelo socioeconômico, fundamentado na participação democrática, na solidariedade, na
independência e na autonomia dos que se unem de forma voluntária em prol de um objetivo
econômico e social em comum, o cooperativismo, na sua essência, busca atender às necessidades
do grupo, garantindo o bem-estar de cada integrante.
Identicados com o grupo e com os ideais da cooperativa, os associados conduzem sua
participação na gestão da cooperativa, durante as assembleias, elegendo seus representantes
legais, responsáveis por estruturar políticas de desenvolvimento organizacional. O planejamento
é um mecanismo que garante a participação social e gera condições para a governança ser fortalecida.
O Planejamento é o momento onde as ideias são unicadas para a construção de uma
excelente gestão. Esse documento deve resumir inovações que visam o aprimoramento dos
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elementos que as constituem, ainda que contraditórios. Desta forma, procura-se atender aos
objetivos traçados, para mais eciência e efetividade da atuação gerencial.
Para se realizar, a governança requer participação ativa dos integrantes, porque democracia
se constrói com integração. Portanto, é fundamental estimular a facilitar a participação dos
associados, fortalecendo os canais disponíveis, para que sua opinião e seu interesse sejam reconhecidos pelos instrumentos de decisão coletiva”. (...) “Escapando dos modismos gerenciais, as
boas práticas de governança trazem contribuições para reduzir as diculdades da tomada de
decisão coletiva e do acompanhamento da ação executiva e para assegurar aos cooperados o
direito e o dever de denirem os caminhos da cooperativa.

PARA REFLEXÃO...
Ÿ Na cooperativa onde você atua, como está o processo de escolha

dos objetivos e ações? Quem participa? De que maneira?
Ÿ Na cooperativa onde você atua, é possível identicar as diversas

formas de opinião? Como vocês lidam com posicionamentos
diversos?
Ÿ Na cooperativa onde você atua, como é realizado o estímulo à

participação dos associados e associadas? Que instrumentos e
métodos são utilizados?

Ilustração: Mirella Spinelli

Imagem 01: Representação simbólica da construção coletiva
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processos, dos indicadores, dos controles e das tomadas de decisões.
O Planejamento Estratégico busca estabelecer um caminho para alcançar os objetivos da
organização. É um instrumento de aprendizado que materializa a visão de futuro, aumentando a
previsibilidade, minimizando riscos, e, ao mesmo tempo, aproveitando oportunidades. A partir
dele, é possível traçar um norte para se obter diferenciação no mercado e vantagem competitiva
garantindo a sustentabilidade dos negócios. Para planejar, é preciso estabelecer metas e transformá-las em projetos a serem executados, sempre objetivando o cumprimento da missão e visão.

1.1 O Planejamento por objetivos
O Planejamento nos ajuda a denir onde desejamos atuar, o que desejamos alcançar/mudar,
como e quem vai promover o processo de intervenção, quais ações serão desenvolvidas, de
que modo e com quais condições tudo isso será realizado.
Imagem 02: Método de planejamento

VAMOS PRATICAR?
Organize num papel os objetivos, baseado em:
Ÿ Onde
Ÿ O que
Ÿ Como e quem
Ÿ Quais ações
Ÿ De que modo e com quais condições.

Ordenar as coisas segundo um plano, pensar antes o que se vai fazer depois são características fundamentais do ser humano. No entanto, aprimorar essa capacidade que as pessoas e
grupos carregam dentro de si é um desao muito grande.

06
12

Constitui-se em verdadeiro processo cultural que exige apropriar-se de teoria básica de
planejamento e, especialmente, vinculá-la às práticas das pessoas e dos grupos.
Atuando em realidades tão complexas, sobretudo nos dias de hoje, este “pensar antes”
sobre o que se quer realizar, demanda reetir de forma coerente e estruturada, para efetivamente se chegar ao que se deseja. Isso não signica que, pelo fato de se ter um planejamento bem
elaborado, vai-se garantir resultados consistentes.

O que se arma é que tal instrumento facilita o enfrentamento dos
desaos e dos entraves que impedem alcançar os objetivos perseguidos por pessoas e grupos.

VAMOS PRATICAR?
A) Conhecer muito bem os problemas, a situação da
cooperativa e do entorno onde ela se encontra;
B) Observar tanto a sua força como as possibilidades de mudança;
C) Delinear claramente o horizonte a ser alcançado;
D) Desenvolver as estratégias ou modos de atuação;
E) Confrontar os impasses da realidade com instrumentos adequados que
viabilizem a empreitada;
F) Articular o planejamento com a cultura local para que, de fato, a proposta
faça parte das práticas sociais da organização.

No entanto, planejar não pode ser entendido como um ato isolado ou puramente técnico,
mas precisa ser encarado como um processo coletivo. Um processo não só de conhecimento e
capacitação/aprendizagem. É também um exercício de poder ao decidir como deveria ser o
futuro da nossa organização e da própria sociedade em que se vive.
É preciso saber o que queremos e lutar para alcançar a realidade desejada, privilegiando um
desenvolvimento integral do ser humano, solidário e alternativo ao modelo globalizado que gera
subdesenvolvimento e exclusão.
Participar politicamente de decisões em diversos níveis, de forma ainda incompleta ou
improvisada, sem consistência do que se quer, e também sem o envolvimento de todas as pessoas interessadas, não contribui na efetivação de um projeto adequado e de sucesso.
No planejamento, deve-se também identicar claramente o caminho a percorrer para
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alcançar o que se propõe. Precisamos detalhar esse caminho, mas sempre obedecendo a uma
proposta pré-denida sobre o interesse de construir uma nova realidade com melhores condições de vida para todas as pessoas com as quais atuamos.
Na medida em que o caminho vai sendo percorrido, vai-se redenindo, reorientando e
complementando o plano de ação proposto. Isso torna o planejamento dinâmico e não estático
ou denitivo.
A proposta de planejamento que apresentamos tem como nalidade
não apenas a operacionalização de atividades, mas sim a busca de
alcançar os objetivos essenciais da cooperativa.

Neste sentido, a metodologia precisa ser adequada para este alcance dos objetivos, com o
controle dos fatores e pressupostos que possa assegurar o sucesso na consecução dos resultados
e no impacto na vida das pessoas e não apenas orientar a execução de atividades.

Como organizar um bom processo de planejamento?

1.1.1 Declaração da missão
A missão dene as responsabilidades e pretensões da organização junto aos seus associados, suas famílias e a comunidade e propõe qual é a sua especicidade, delimitando o ambiente
de atuação. Na verdade, a missão delimita o projeto político da cooperativa e se concretiza na
resposta:
- Para que serve?
- Qual o seu papel efetivo frente às pessoas e a realidade em que está inserida?
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A missão poderia ser também chamada de objetivo geral ou objetivo de desenvolvimento da
cooperativa e expressa uma perspectiva de longo prazo.

1.1.2 Visão de negócio da cooperativa
Enquanto a missão representa a intervenção na realidade em que cooperativa vai atuar, a
visão de negócio representa a explicitação concreta de que como será (como deseja ser) no
futuro, nos próximos 10 ou 20 anos.

Vamos ver um exemplo?
“A cooperativa, em cinco anos, se constitui como instrumento essencial para
viabilizar a geração de recursos econômicos aos seus associados, realizando as
operações de crédito, assistência à produção, realização da comercialização e
redução de custos de beneciamento e industrialização, viabilizando todos os
negócios necessários e a mobilização associativa de seus integrantes”.

PARA REFLEXÃO...
Ÿ Como podemos então descrever a visão da cooperativa?

________________________
________________________
________________________

1.1.3 Diagnóstico da realidade da cooperativa
O diagnóstico é essencial para se poder realizar um bom planejamento. Espera-se que a
maior parte das informações necessárias para este diagnóstico sejam fornecidas pela avaliação.
Quando a cooperativa está sendo constituída, há de se fazer um levantamento preliminar
que, posteriormente será completado pelas informações avaliativas.
Um aspecto importante no diagnóstico é ter em conta que os problemas não existem
independentemente das pessoas que os vivem. E o decisivo é se a pessoa ou pessoas que vivem
esses problemas querem resolvê-los. Daí a necessidade de serem claramente explicitados
aqueles problemas sentidos pelas pessoas que participam da iniciativa, pois, na medida em que se
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percebem neles, motivam-se também para enfrentá-los.
Após isso, procurar detectar entre todos os problemas quais são os decisivos para o grupo e
quais giram ao seu redor.

Vamos ver um exemplo?
“Concentração da terra” é problema decisivo. “Política agrícola” gira ao
redor dele. “Diculdades de compreensão ou de acesso à informação” pode
ser decisivo. “Ausência de participação”, “falta de delidade à sua cooperativa”
são quase sempre decorrentes do mesmo.

PARA REFLEXÃO...
Ÿ Como podemos encontrar, localizar e buscar soluções para os

problemas centrais e determinantes, capazes de impactar nos
associados e associadas?

A entidade que realiza o projeto deve também incentivar uma visão geral da situação e não
car apenas nos problemas que dizem respeito à sua especialização.
As cooperativas de crédito são instadas pela legislação a fazer um estudo econômico nanceiro referente às condições locais que possam viabilizar a sua instituição.
Entretanto, as demais, e mesmo as cooperativas de crédito, não são obrigadas a realizar um
diagnóstico consistente e abrangente sobre a realidade em que estão inseridas para compreender
suas possibilidades e diculdades que poderão viabilizar a cooperativa.
O próprio “Estudo de Viabilidade Econômica”, exigido de todas as cooperativas antes de sua
fundação até 1986, não mais faz parte dos requisitos exigidos pela atual legislação[5].
Seja como for, tanto para a fundação da cooperativa como para produzir um bom
planejamento, seja anual ou trienal, sugere-se os seguintes elementos:
a) Análise do entorno onde atuará a cooperativa
Estuda-se aqui o ambiente que será a base de atuação da cooperativa, considerando questões
demográcas (concentração da população), econômicas (poder aquisitivo, concorrentes), políticas
(apoios e alianças), legais (condições de instalação), tecnológicas, socioculturais que poderão denir
comportamentos ou tomadas de decisão.
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Há de se considerar com muito cuidado as oportunidades possíveis de serem aproveitadas no
entorno em que se situará a cooperativa e também as possíveis ameaças que surgirão e que poderão colocar em risco a concretização da missão, do negócio e dos objetivos propostos e, por isso,
precisam ser amortecidas, dissolvidas ou absorvidas.
b) Análise da realidade do público vinculado à cooperativa
Complementando o diagnóstico do ambiente, é importante compreender, com profundidade, a realidade do público. Desejos, possibilidades, comportamentos, valores, visões culturais,
costumes, para que possamos estabelecer uma relação consistente e possamos adequar o nosso
produto ou serviço às suas necessidades.
c) Levantamento da situação da organização
O diagnóstico voltado para a cooperativa poderá seguir duas etapas:
Em primeiro lugar denir as nossas competências e especicidades:
- O que vamos fazer;
- A que vamos nos dedicar
- Qual o campo de abrangência da atuação.
Em segundo lugar, devem ser levados em conta:
- Os possíveis apoios que a nossa cooperativa detém ou precisa conseguir;
- Como está constituída a composição do pessoal interno, condições, capacidade instalada,
especializações;
- A estrutura de poder interno, a tomada de decisão, a funcionalidade e integração das diversas instâncias que denem o que deve ou não ser feito;
- Os equipamento e instalações, sua funcionalidade e adequação;
- As relações internas entre o quadro de pessoal, entre os associados;
- As relações com o público atendido, a capacidade de diálogo e compreensão dos problemas
colocados.

1.1.4 Fatores críticos
Nesta parte consideramos dois aspectos:
- O que é mais problemático e que precisa ser enfrentado de imediato para que não seja
colocado em risco o sucesso da iniciativa. Nesse aspecto levamos em conta as fragilidades e as
ameaças tanto na realidade como em nossa cooperativa.
- O que é prioritário, que deve merecer maior esforço para ser alcançado. Aqui nos preocupamos com os pontos centrais, levando em conta demandas e possibilidades de sucesso futuro.
Seria como que os campos de atuação que nós decidimos apostar e que, na nossa visão, nos levarão
a bons resultados.

1.1.5 Cenários
Denir cenários refere-se ao exercício de imaginar possibilidades futuras. Não se trata do que
“gostaríamos que fosse”, mas sim o que nos parece que “poderá ser”. No entanto, como não
temos segurança a respeito do futuro, teremos de imaginar diversas alternativas que serão possíveis de ocorrer e nos prepararmos para cada uma delas da melhor maneira.
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A composição dos cenários, fundamental para a tomada de decisões, considera tendências
históricas, comportamentos políticos, econômicos, sociais, culturais, os possíveis caminhos que a
realidade poderá tomar se houver uma determinada situação e os outros caminhos em caso de
outra situação prevista e também o nosso comportamento e a reações culturais em relação a estas
situações diversas.Quanto mais levarmos em conta as possibilidades futuras mais conseguiremos
acertar e produzir bons resultados.

1.1.6 Área de atuação da cooperativa
Uma cooperativa não pode querer abraçar o mundo, mas também não pode se fechar num
âmbito tão restrito que seja engolida pelo seu próprio isolamento. Este debate sempre ocorre na
sua fundação, mas deveria estar presente também no planejamento.
- Ficamos nesta área de abrangência?
- Ampliamos os negócios para outras regiões?
- Temos capacidade e possibilidades para isso?

1.1.7 Denições estratégicas
Levando em conta as nossas potencialidades, antes de denir os objetivos, há necessidade de
escolher elementos básicos que orientam o rumo da nossa atuação. Perguntas poderiam ser
colocadas e deveriam ser respondidas, como por exemplo:
- Devemos focar e priorizar a competência prossional, a divulgação do nosso trabalho, a
diferenciação qualitativa dos nossos produtos, a relação custo-benefício?
- Teremos uma linha de intervenção que se volta diretamente aos consumidores, nas suas
demandas ou nos preocupamos mais com um serviço de qualidade que os atraia à nossa cooperativa?
- Mudamos permanentemente a nossa forma de atuar, reinventando os serviços ou passaremos a imagem da estabilidade e da garantia de que nada muda e tudo está perfeitamente estável?
- Nós vamos cair como leões sobre a concorrência ou vamos conviver com ela ou mesmo
realizar alianças e parcerias?

1.1.8 Formulação dos objetivos
Os objetivos respondem às nossas perspectivas frente tanto aos problemas existentes
como frente aos sonhos que temos quanto ao nosso futuro. Na verdade, os objetivos explicitam
como desejamos que a nossa realidade seja no futuro. Por isso, os objetivos devem sempre
indicar horizontes ideais a ser alcançados a médio ou, mesmo, a muito longo prazo.
- Objetivos gerais: Estes objetivos se referem à organização como um todo. Usualmente,
pode-se resumir tudo num único objetivo e também car apenas no que foi formulado na missão
da cooperativa.
- Objetivos especícos: Estes objetivos estão relacionados a setores ou a um tema que faz
parte da atuação da organização.
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Quando conseguimos delimitar claramente quais os problemas que queremos enfrentar na
realidade do grupo acompanhado, são estes problemas que serão a origem da construção de um
plano de ação integrado a m de conseguir uma nova realidade, melhor. Para fazer isso, tomamos
as causas dos problemas e as transformamos em objetivos especícos.
Por exemplo, se a causa de um problema relacionado à produção é a ausência de assistência
técnica, nosso objetivo especíco será a “Assistência técnica adequada à produção dos nossos
associados é implantada e está disponível para todos”.
A sugestão é que seja formulado um objetivo especíco para cada problema.
“Todas as famílias da cooperativa terão, em dez anos, moradia adequada às suas
necessidades”. “Todos os associados da cooperativa com crédito, assistência
técnica e condições adequadas para o desenvolvimento de sua produção”.

Com a constituição do quadro de objetivos especícos, teremos uma base sólida para um
plano de ação que deve mudar efetivamente a realidade dos associados, porque teríamos propostas decorrentes de ação para os principais problemas levantados.
Na construção dos objetivos, existe certa tendência de colocá-los como um fazer algo:
“assessorar”, “incentivar”, “apoiar”. Denir objetivos pela ação impede, depois, de perceber
qual o resultado que lhe é decorrente.
Em tempos passados, dizer que o objetivo era “organizar sindicatos autênticos”, incluía
todo um conteúdo carregado de impacto político e social. Mas, na verdade, também esse objetivo, com a mudança do contexto, não expressa exatamente o que a gente queria em termos de
mudança da realidade sindical e tornar os sindicatos instrumentos de armação e defesa dos seus
associados e associadas.

Por isso, considerando o exemplo, é fundamental que o nosso objetivo seja mais
concreto, mais direto e que efetivamente apresente qualicadamente os
resultados que desejamos alcançar.

Sugere-se sempre começar com os sujeitos que serão beneciados (associados e associadas, trabalhadores e trabalhadoras, agricultores familiares) e usar o verbo no particípio passado
para expressar objetivos, pois traduzem uma realidade conseguida no futuro, transformada em
presente: “trabalhadores capacitados na convivência com o semiárido conseguem desenvolver
sua produção e gerar renda”; “mulheres organizadas na cooperativa, atuam na organização e
realizam vendas coletivas de sua produção”.
A fórmula de elaborar objetivos a partir do verbo (incentivar, promover, apoiar), tão difundida inclusive no âmbito público, mas também em universidades e organizações da sociedade civil,
pode esconder a incapacidade de prever resultados, já que o verbo no innitivo não os exige,
sendo que poder-se-ia fazer qualquer coisa e tudo poderia ser interpretado como “apoio”,
“promoção” ou “incentivo”.
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1.1.9 A construção das metas
As vezes, temos a tentação de formular determinados objetivos mais diretos, operacionais e
para serem alcançados em curto prazo. Estes são mais conhecidos como metas: “Em dois anos
alcançaremos o número de 200 associados” ou “em um ano, a nossa cooperativa terá uma
reserva de R$ 50.000,00”.
As metas representam quanto de uma “realidade desejada” (parte do objetivo) deve ser
alcançada, em determinado prazo (um ano, seis meses) e com qual qualidade. Podem ser metas
de médio ou de curto prazo. No exemplo acima: Parte do objetivo: “ter uma reserva”. Prazo:
“um ano”. Qualidade: “serão R$ 50.000,00”.

1.1.10 Estratégias de ação
Neste momento trataremos sobre o plano tático/operacional e buscamos, para cada objetivo, como concretizar a ação levando em conta as oportunidades, as fraquezas, as ameaças e as
forças existentes no ambiente em que situa a nossa organização:
- Uso da comunicação seria o mais adequado?
- Visitar as pessoas para convencê-las dos nossos produtos e serviços?
- Realizar festas de autopromoção, convidando toda a comunidade local?
- Atrair as autoridades?
- Aliar-se com forças sociais ou comunitárias locais ou regionais?
- Investir na auto-estima e vontade do quadro de pessoal para maior inventividade e participação na busca de soluções?
É neste momento que podemos, eventualmente, utilizar uma metodologia bastante conhecida no Brasil chamada de “FOFA”. Esta metodologia é muito limitada e inadequada para realizar
o diagnóstico, mas suciente nesta parte do planejamento.
Ela leva em conta quatro elementos de diagnóstico: Facilidades, Oportunidades. Fraquezas
e Ameaças. Levar em conta estes aspectos pode sim ajudar a denir as melhores estratégias de
ação da cooperativa. É o que também a metodologia do “Marco Lógico” sugere quanto ao
levantamento do que se convencionou chamar de “pressupostos” ou “hipóteses”.

1.1.11 Ações
As atividades deverão ser sucientes, não mais e nem menos, para que consigamos alcançar
as metas e os objetivos. Devemos lembrar que não devemos despender esforços, tempo e
recursos com atividades que não contribuem com o avanço em direção aos objetivos.
As ações representam iniciativas concretas (curso, demonstração de produção, análise de
solo). Para cada atividade deve haver uma pessoa responsável. Deve haver também uma data
provável para ser realizada ou pelo menos um prazo e também deverão estar previstos os respectivos recursos.
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1.1.12 Distribuição de responsabilidades
Aqui é necessário denir claramente a quem compete coordenar o esforço conjunto para
alcançar cada um dos objetivos. E de que forma são organizadas as estruturas de poder e de execução no âmbito da cooperativa. Para que, ao chegar ao nal do período, o que foi combinado tenha
sido executado.

1.1.13 Condições internas e externas
Frente ao nosso planejamento, teremos de pensar no que dispomos internamente e quais as
condições externas para êxito.Os fatores externos ao nosso controle podem inuenciar em sua
execução, impedindo ou favorecendo seu alcance.
Infelizmente, nem sempre o planejado pode estar coberto pelo projeto nanceiro. E tendo-se
um limite de recursos, teremos de diminuir as atividades, as metas e, às vezes, a própria abrangência do planejamento.
Neste sentido, o orçamento tem também um papel muito importante como instrumento de
gestão do projeto. Os controles internos e a contabilidade acabam por representar um registro da
história do grupo e a forma como se está caminhando na direção de uma realidade melhor que a
anterior.
A gestão contempla o conjunto de recursos pessoais, experiências, habilidades, teorias e
métodos de direção que vai levar adiante o planejamento. É o que podemos e temos condições de
fazer para alcançar as mudanças desejadas. No que se refere à gestão, temos de considerar:
- Capacidade Instalada: Qual a nossa capacidade instalada, se é adequada e tem condições de
responder aos desaos propostos.
Se a capacidade instalada não for adequada teremos de buscar outras contribuições externas
ou fazer um programa de capacitação interna para que possamos suprir os desaos apresentados
pela nossa atuação frente aos objetivos.
- Distribuição de responsabilidades e poder de atuação das pessoas da equipe operativa da
cooperativa;
- Estrutura física necessária e adequada.

1.1.14 Perspectivas mais amplas de atuação
As iniciativas cooperativas deveriam sempre apontar para a construção de um projeto de
sociedade, através de um processo participativo de tomada de decisões com relação às ações
necessárias para a construção de um futuro melhor para todos.
Para isso, é essencial que a cooperativa não se isole, mas se articule com outras iniciativas
parecidas, sejam no próprio campo cooperativo, como em relação a outros movimentos como os
associativos e sindicais e também em relação à própria comunidade em que está inserida.
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A cooperativa precisa se articular para construir poder que possa denir um futuro melhor,
buscando mudanças políticas, econômicas e sociais mais amplas que beneciem mais pessoas de
forma solidária.

1.1.15 Visão geral do Planejamento
Tendo denido as estratégias e as ações, há de se ter uma visão do conjunto do planejamento
para analisar como as iniciativas se integram, como se auto relacionam, como se complementam e
não concorrem ou se atrapalham entre si.
Além disso, há de ser perguntar sobre a necessidade de parcerias, ações conjuntas, inserções
na sociedade local e até que ponto nosso esforço participa de perspectivas mais amplas, já que
políticas e elementos externos podem ser importantes para o nosso sucesso.

1.1.16 Análise do desempenho e de resultados
Apesar de que este item faz parte do monitoramento e da avaliação, ele precisa estar presente
no planejamento para que possa acompanhar a sua implementação e assim já desde o seu início
poder propor mudanças e ajustes que nos levem efetivamente a alcançar tudo o que desejamos e
temos condições de conseguir.
Seria ideal que na cooperativa, desde o início do planejamento, houvesse um pequeno grupo
que faz o controle direto tanto do processo do planejamento como, posteriormente no monitoramento e na avaliação. Esta atribuição pode ser também colocada, se for conveniente, para o
Conselho Fiscal.

1.1.17 Alguns elementos transversais no Planejamento
Sugerimos que alguns aspectos que têm se constituído em foco e preocupação do cooperativismo solidário, deveriam estar presentes ao longo das reexões e encaminhamentos metodológicos e não apenas num momento especíco ao nal de uma etapa do desenvolvimento do planejamento. São eles:
- Sustentabilidade – considerado elementos de armação das pessoas como atores
políticos, conquistando visibilidade e participação nos espaços e exercícios de poder e atuando na
vida local, regional e nacional.
Levando em conta a armação de agentes econômicos com acesso a renda e valor da sua
produção, tendo presente a importância que não sejam destruídas as bases ecológicas de nosso
planeta e do futuro de novas gerações, mas que ao contrário se possa contribuir na sua preservação, restauração e renovação permanente.
E, nalmente, na armação de todas as pessoas como sujeitos criativos e que possam
expressar a sua identidade e sua capacidade de contribuir na transformação da realidade e na busca
da felicidade.
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- Gênero e geração – considerando a necessidade da igualdade de oportunidades e direitos,
interesses estratégicos e das especicidades das pessoas (mulheres, homens, jovens, idosos e
crianças) que compõem a cooperativa, as famílias e a comunidade, levando-se em conta, facilitando
e incentivando a presença, as possibilidades de cada pessoa e a sua participação especíca.
Neste sentido, há que se destacar de modo todo particular as diculdades de presença,
participação e armação efetiva das mulheres nos mecanismos de poder das cooperativas.
O debate sobre gênero remete também a que sejam enfrentados o machismo e a imposição
de comportamentos e parâmetros de ação padronizados (estabelecidos a partir da prática usual
exclusivamente dos homens ou dos adultos (homens e mulheres), ou dos “normais” (homens e
mulheres) ([6]), que muitas vezes se impõem como cabeças dominantes e determinantes de
comportamento e pensamento nos núcleos sociais - para denir políticas e atividades, não reconhecendo o direito à autonomia, à armação como pessoas, à liberdade e à diversidade.
- Políticas e recursos públicos – levando em conta como estão se traduzindo (ou podem se
traduzir) em políticas públicas os esforços e iniciativas da cooperativa quando desenvolvem iniciativas de sucesso em especícas áreas e multiplicando soluções para problemas coletivos.
Isso pode apontar, incentivar e, mesmo, pressionar os governos locais no encaminhamento
de correspondentes soluções públicas, as quais poderiam se estender e beneciar toda a coletividade.
E, além disso, como se dão as possibilidades de acesso aos recursos públicos existentes na
região, seja do município, do Estado ou em nível federal.
- Direitos Humanos – considerando que, ao analisar a realidade e ao se tomar a iniciativa de
desenvolver um plano de atuação, seja no âmbito do coletivo, sejam em relação às pessoas individualmente, a perspectiva dos direitos humanos esteja sempre presente, tanto no que se refere às
violações como nas iniciativas para a sua conquista, reconstituição ou defesa.

2. MONITORAMENTO
Entendemos por monitoramento um processo de observação para vericar se estamos ou
não atingindo o que foi planejado e se estamos cumprindo o programa de ação estabelecido. Além
disso, o monitoramento deverá oferecer informações e orientações sobre a adequação das estratégias, as novas diculdades enfrentadas e apontar para eventuais ajustes.

O monitoramento constitui-se assim numa espécie de “avaliação do caminho que
está sendo percorrido” e, dessa maneira, acaba por ser uma “ponte” ou um
suporte entre o planejamento e a avaliação.
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Trata-se de um instrumento recente, especialmente com este nome que, em alguns casos, é
substituído por “acompanhamento” do planejamento.
Na verdade, no campo empresarial, já existem há muitos anos atribuições de monitoramento que estariam vinculadas à atividade do Conselho Fiscal ou nos “controllers” (controladorias,
que usualmente perderam sua autonomia para se submeter aos interesses dos detentores de
capital ou do poder) ou gerências de qualidade, ou mesmo equipes de acompanhamento de
projetos ou programas.
Os critérios básicos que devem nortear o monitoramento são os seguintes:
Ÿ Relevância: O projeto conseguiu superar o problema proposto pela análise do diagnós-

tico e pelo objetivo? Ele é necessário?
Ÿ Ecácia: O projeto foi adequado e está conseguindo alcançar o que se propunha? Os

objetivos estão sendo alcançados?
Ÿ Eciência: O projeto conseguiu realizar as atividades previstas e alcançar as metas

operacionais e os objetivos no limite ou com bom aproveitamento dos recursos e capacidade disponíveis?
Ÿ Sustentabilidade: As soluções são duradouras ou desaparecem ao nal do projeto? Há

capacidade de contribuir com condições econômicas para a continuidade do projeto
numa nova etapa? O projeto consegue contribuir com as possibilidades de melhoria das
condições das pessoas e da natureza para o futuro?
A partir da reexão sobre estes critérios, o monitoramento proporá as modicações
necessárias no planejamento para que se possa chegar aos objetivos propostos. O ideal é que o
monitoramento tenha capacidade efetiva de ajustar o planejamento, mesmo que isso possa ou
deva ser respaldado pela Assembleia ou pelo menos pelo Conselho de Administração da cooperativa.
As conclusões do monitoramento deveriam ser implantadas de imediato no decorrer do
planejamento e serão a base orientativa para o processo posterior que ocorre na avaliação.
A sugestão quanto à operacionalização é que se o Conselho Fiscal não puder fazer (ou não
zer) esta atividade de monitoramento, seja atribuída a coordenação do mesmo para o VicePresidente do Conselho de Administração.

2. AVALIAÇÃO
Na medida em que as atividades vinculadas a um projeto vão sendo realizadas, é fundamental que pelo menos o Conselho de Administração da cooperativa dedique um tempo no início de
cada ano para realizar:
Um processo de análise crítica das atividades desenvolvidas
Para poder observar se as mesmas são adequadas à realidade do grupo acompanhado e se
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estão produzindo os resultados e impactos esperados pelo planejamento.
Apreciar, medir e ponderar o grau de cumprimento do planejamento
Considerando a sua execução, a disponibilidade de recursos e o envolvimento dos associados e associadas. Observar também se o que está sendo desenvolvido consegue atender às
perspectivas básicas das pessoas integrantes da cooperativa especialmente no que se refere aos
objetivos e metas denidas no planejamento.
Conrmar o alcance e pertinência das metas e dos objetivos
Efetuando uma inter-relação entre o planejamento e a realidade e vendo se os objetivos e
metas estabelecidos estão efetivamente sendo alcançados e se representam efetivamente processos de mudança para melhor da situação dos associados e associadas.
Observar os seus resultados e impacto produzidos na realidade
Com o estabelecimento de avanços e a implementação de mudanças sustentadas na vida das
pessoas integrantes da cooperativa.
Muitos dos elementos sugeridos anteriormente poderão ser decorrentes do próprio
esforço de monitoramento. É importante observar que a avaliação não pode se limitar ao aspecto
institucional, mas sempre o principal referencial da avaliação será a realidade dos associados e
associadas da cooperativa, suas famílias e o próprio estorno da comunidade.
No decorrer de muitas décadas, para os que trabalham na área da atuação social e do
cooperativismo solidário, se consolidou a perspectiva de que a avaliação seria uma observação do
funcionamento e execução de atividades por parte da cooperativa, associação ou sindicato.
Como que se o ideal da avaliação fosse apenas uma “olhada no espelho” para se “auto-ver” e
não uma observação sobre o que estamos alcançando com a nossa atuação na realidade. Isso não
signica que estamos excluindo a análise organizativa e institucional da cooperativa, mas não
desejamos que, neste caso, este seja o foco principal. Concretamente, a avaliação sempre se
apresenta com dois signicados e, por isso, também pode ter dois modos, distintos ou concomitantes, de implementação:

3.1 Avaliação como observação de resultados e impacto
É parte integrante da metodologia de Planejamento, Monitoramento e Avaliação e está
presente nas atividades de quem desenvolve projetos ou programas desde o seu início, inuenciando a denição do planejamento, ajudando a conrmá-lo ou reformá-lo no momento do
monitoramento e retomando-o, modicando-o ou suspendendo-o quando se trata de renovar a
proposta de atuação anual, sempre contendo em si uma visão transformadora da realidade.

Avaliação de impacto é a análise sistemática das mudanças duradouras ou
signicativas – positivas ou negativas, planejadas ou não – na vida das pessoas e
ocasionadas por determinada ação ou série de ações”[7].
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A opção por uma avaliação de impacto exige:
a) Que as partes interessadas tenham clara a nalidade e o enfoque da avaliação e também
quais os recursos são necessários para o seu sucesso;
b) Estar preparado para frustrações relacionadas a resultados limitados ou, mesmo fracassos, e que isso pode inuenciar tanto o redirecionamento da atuação quanto denir os futuros
nanciamentos;
c) Que as pessoas estejam conscientes e decididas a assumir que será uma avaliação de
impacto e não apenas uma observação voltada apenas para o funcionamento interno ou institucional da cooperativa;
d) Ter disposição para reformular inteiramente o planejamento, caso necessário, e inclusive
buscar mudanças internas e nas parcerias para a obtenção dos melhores resultados e impacto
para o futuro.

Este tipo de avaliação pode
ser feita de 03 maneiras!
Vamos conhecer?

3.1.1 Autoavaliação
Quando os próprios integrantes da cooperativa realizam a sua avaliação. Neste caso as
maiores vantagens são o amplo conhecimento da realidade e a participação de todos e todas. As
desvantagens estão relacionadas à falta de uma perspectiva crítica e às possibilidades de criar e
não conseguir administrar conitos internos.
Quando se fala em autoavaliação, no entanto, não se pode cometer o equívoco de pensar
que estamos falando apenas em “olhar para si mesma”, mas o sentido que estamos propondo
aqui considera que a avaliação é feita pelas pessoas diretamente envolvidas no desenvolvimento
do planejamento (o ideal é que esta atividade de autoavaliação não que restrita à Diretoria, mas
que envolva pelo menos o Conselho de Administração e, evidentemente, o Conselho Fiscal,
sendo, posteriormente, comunicada à assembleia), mas sem esquecer a realidade dos associados
e associadas.
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3.1.2 Avaliação externa
Feita por uma ou mais pessoas “de fora”, que realizam uma análise e parecer sob ótica de
quem não está envolvido diretamente com a cooperativa.
As vantagens deste tipo de avaliação são o não envolvimento do avaliador ou avaliadora com
os problemas internos e a possibilidade de novas perspectivas.
As desvantagens são a possibilidade do desconhecimento da realidade local e da cooperativa, além dos custos elevados.

3.1.3 Autoavaliação assessorada ou acompanhada
É feita pela própria Diretoria (com a participação o Conselho de Administração e Conselho
Fiscal) e conta com a ajuda de um “facilitador” externo que subsidia as pessoas que estão se autoavaliando, com procedimentos metodológicos (roteiros de planejamento e coordenação de
atividades), conceitos de avaliação e oferecendo um ponto de vista de fora, contribuindo para
uma melhor objetivação.

3.1.4 Avaliação na perspectiva de “oferecer um aval”
Também é uma atividade externa, onde alguém em determinado momento da atividade da
cooperativa, faz uma análise “de fora” e oferece uma “apreciação”, “garante” ou não, que aquela
atividade é importante e, nos casos do envolvimento de agência nanciadora ou de um apoio
político, se merece (ou não) a continuidade do apoio. Em todos os modos de avaliação, é fundamental que as pessoas envolvidas:
- Conheçam muito bem a realidade local dos associados e associadas e as repercussões do
planejamento na cooperativa e;
- Compreendam também muito bem a sua missão e visão de futuro.
Além disso, sempre deveria haver a participação de associados e associadas, a m de
que possam opinar, contribuir e apresentar suas críticas tanto na avaliação como na rearmação
ou modicação do novo planejamento.

4.ESTRUTURA DE PODER E GESTÃO INTERNA
Complementar e como suporte ao planejamento e avaliação, a cooperativa necessita de
estruturas de poder e de serviços, com habilidade de tomar decisões e, ao mesmo tempo, garantir plena participação de todos os integrantes da mesma.
Temos seguido uma linha de abordagem do tema distinguindo na estrutura da cooperativa,
as instâncias que são de poder e as que são de serviços.
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1.1 – Instâncias de poder
Quando nos referimos às instâncias de poder, estamos tratando da Assembleia, do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
Eventualmente, seria possível também atribuir algum poder, pelo menos de encaminhamento de propostas, para os núcleos de base (que vem sendo adotados em algumas cooperativas
que querem garantir um processo de debate e participação mais intenso e que, por serem
constituídas por um grande número de associados, não tem condições de promover uma
Assembleia com tempo e metodologia adequada para manifestação e sugestões de todos os
presentes).
A) Assembleia
O poder máximo da cooperativa é a assembleia. É na assembleia que se manifesta não
apenas a participação dos associados e associadas, mas também o exercício de poder, de decisão,
manifestados tanto pela intervenção individual (um associado ou associada, um voto) como pela
armação dos direitos coletivos das maiorias, com oitiva, atenção e debates das propostas das
minorias.
A realização da assembleia, periodicamente, e a participação e manifestação efetivas dos
associados na mesma é essencial para que os interesses do coletivo sejam preservados, que os
benefícios dos resultados da cooperativa sejam partilhados e que o grupo como um todo assuma
as responsabilidades e a condução efetiva da entidade.
No entanto, nem sempre há possibilidades de realizar assembleias frequentes ou porque há
um grande número de associados ou porque eles se encontram distantes da sede, ou mesmo
porque estão envolvidos com tantas atividades.
O que estamos propondo não é apenas a mera realização de assembleias que vai resolver o
problema da participação e exercício do poder pelos associados e associadas, mas a metodologia
de participação, com preparação e uma dinâmica que possibilite manifestações individuais e
coletivas para o conjunto de associados e associadas presentes na mesma. E que as manifestações
sejam levadas em conta e debatidas.
B)Conselho de Administração
O Conselho de Administração representa o interesse dos associados e é nessa perspectiva
que ele deve atuar. Apesar de que, na maioria das vezes, o Conselho de Administração acaba por
se envolver muito mais na viabilidade da cooperativa, não deve ele perder de vista que o seu
papel é buscar beneciar a quem ele representa sem, no entanto, reduzir a sua responsabilidade
com o sucesso da cooperativa, mas não porque é ela que tem de ter sucesso, mas porque são os
associados que devem tê-lo.
Usualmente, é o Conselho de Administração que responde juridicamente pela entidade e
que, portanto, exerce também o papel de representação.
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Na sua estrutura, ele terá alguns cargos como o de Presidente, Vice-Presidente e
Secretário, não sendo necessário ter um Tesoureiro, já que esta atribuição poderá car para a
Diretoria Executiva, sob supervisão do Conselho Fiscal.
C) Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal deve ser “os olhos”, “os ouvidos” e “a voz” dos associados sobre o
desenvolvimento das atividades, controle de custos e aplicação dos resultados obtidos pelas
operações econômicas.
Na maioria das cooperativas o Conselho Fiscal exerce uma atividade decorativa, assina o
parecer sobre o exercício nanceiro para apreciação da Assembleia Geral.
Isso é muito pouco ou quase nada, porque, muitas vezes, estes conselheiros não tem grande
conhecimento contábil e podem muito bem “embarcar” no ponto de vista do contador ou da
diretoria executiva e, em determinadas oportunidades, o pedido dos conselheiros para examinar
livros ou registros nanceiros é visto como um atrevimento, falta de conança ou intromissão em
“assuntos que não são de sua área”. Trata-se de afronta às atribuições dos conselheiros scais.
Ao contrário, estes conselheiros devem sim acompanhar de perto o que ocorre na cooperativa, observando eventuais problemas e ressaltando, é claro, os acertos, e mantendo uma
comunicação permanente com os demais associados e associadas, porque é para isso mesmo
que foram eleitos. Estes são e devem ser os poderes da cooperativa.

1.2 Instâncias de serviços
Existem também alguns serviços, entre os quais destacamos a possibilidade de haver a
Diretoria Executiva, as gerências, as assessorias e os controles de qualidade.
A)Diretoria Executiva.
Na maioria das cooperativas existentes no Brasil a Diretoria Executiva é colocada, estatutariamente entre os poderes da cooperativa e, também, usualmente, é oriunda dos quadros do
Conselho de Administração.
Tanto na sua dimensão empresarial como na associativa, a cooperativa existe para satisfazer
as expectativas dos associados. Mas, para que isso aconteça, evidentemente, a cooperativa
precisa ter sucesso.
No entanto, quando o Conselho de Administração assume a tarefa de viabilizar operacionalmente a cooperativa, por si própria e também porque as pessoas do mesmo serão beneciadas
com os bons resultados, ele poderá esquecer gradativamente suas atribuições em relação aos
interesses do conjunto dos associados, porque focado na administração, e com isso se esvaem as
suas características mais importantes que deveriam estar na participação, no atendimento das
demandas dos associados e na condução política da cooperativa. Então, para esta parte existe a
Diretoria Executiva.
O Banco Central do Brasil, ao tratar da governança cooperativa, tem insistido sobre a
importância de que o Conselho de Administração seja separado da Diretoria Executiva, fazendo
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com que as duas instâncias tenham responsabilidades diferentes.
Seria como o Conselho de Administração cuidando do aspecto associativo de olho no
empresarial, e a Diretoria Executiva cuidando do empresarial para atender ao associativo. Isso
remete ao fato que o Conselho de Administração deve ser muito representativo da realidade e
diversidades dos associados e associadas e a Diretoria Executiva terá de ser prossional e dominar
os mecanismos de gestão e desenvolvimento de negócios.
A proposta visa também evitar que, tendo a Diretoria Executiva participação no exercício de
poder e nas denições da política da cooperativa e condensando em si as informações internas, ela
acabe por se tornar um poder autônomo acima da própria assembleia e assim exclua ou afaste a
participação direta dos associados. Lembramos mais uma vez que a Diretoria Executiva não é um
poder na cooperativa, mas sim um serviço que se submete à condução política da Assembleia e do
Conselho de Administração e seguirá as orientações e propostas do Conselho Fiscal.
B) Gerências, assessorias e controle de qualidade
Na medida em que a cooperativa se expande, pode a mesma instituir determinadas gerências, departamentos, assessorias, consultorias e também uma instância de controle de qualidade,
sendo que tudo isso está submetido à condução política da Assembleia e Conselho de
Administração, podendo estar vinculados a uma determinada Diretoria.

Lembrando, sempre que estas instâncias são serviços. Isso nem
sempre é fácil porque, muitas vezes, o Conselho de Administração
entrega a sorte da cooperativa nas mãos de diretores executivos,
assessores, gerentes, que concentram as informações e acabam por
se tornar verdadeiros “donos” da cooperativa, onde a participação
dos associados vai desaparecendo gradativamente.

5. DEMOCRACIA E GOVERNANÇA COOPERATIVA
Cooperativismo e a participação social
O Cooperativismo é um movimento socioeconômico gerado em razão dos confrontos
entre o Capitalismo e o Socialismo. Estes Sistemas Econômicos são marcados por várias diferenças teóricas que orientam sua atuação. O Socialismo defende a socialização dos meios de produção como estratégia para o desenvolvimento, já o Capitalismo defende a ecácia econômica
como máxima societária. O Sistema Socialista fundamentou o surgimento de diversos segmentos
organizacionais prevendo maior participação das pessoas nos espaços de decisão, mas devido as
várias circunstâncias políticas presentes no Sistema Econômico não alcançou hegemonia social
para sua consolidação sistêmica. O Sistema Capitalista, ainda no século XVIII se fortaleceu e com a
Revolução Industrial, consolidou suas bases econômicas para manter-se na sociedade.
A Revolução Industrial concentrou o capital e a economia, diminuindo a importância da
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massa popular na construção do desenvolvimento. Este cenário fortaleceu a articulação e
surgimento de movimentos de organização popular revolucionários, e o Socialismo foi considerado como o único sistema que fundamentou o enfrentamento a hegemonia do capital, caracterizando-se pela ideia de transformação da sociedade por meio da distribuição equilibrada de
riquezas. Várias razões fundamentam a origem do Cooperativismo, mas o enfrentamento aos
excessos de desigualdade provocados pela Revolução Industrial foi considerado um dos principais fundamentos do seu surgimento.
As concepções fundacionais do Cooperativismo podem ser reconhecidas em diversas fases
históricas, vários modelos de organização cooperativista surgiram antes do Rochdale, entretanto,
seu registro formal só é ocializado em 1844, quando o grupo de tecelões articulados na
Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, em Manchester na Inglaterra, constituiu uma
associação para a abertura de um armazém cooperativo de consumo. Essa iniciativa inspirada nos
princípios da igualdade, justiça e liberdade, abriu caminho para um movimento que logo se
espalhou pelo mundo, sendo organizada atualmente pela Aliança Cooperativa Internacional
(ACI) (SINGER, 2005).

PARA REFLEXÃO...
Ÿ Sua cooperativa conhece os percursores cooperativistas e ações

desenvolvidas em outros espaços antes da Sociedade dos Probos
Pioneiros de Rochdale?
Ÿ Quais pontos diferenciam o modelo capitalismo do modelo socialista

de desenvolvimento? Qual modelo orienta a organização da sua
cooperativa local?

Os princípios como fundamento da Governança
Na década de 1840, com o surgimento de inúmeras Cooperativas de Pro¬dução e
Consumo foram amenizados os prejuízos sociais gerados pela Revolução Indus¬trial na
Inglaterra. Entretanto, mesmo com várias ações de enfrentamento, o movimento sindical Inglês
não possuía força para inuenciar nas estratégias econômicas do País que eram controladas pelas
grandes corporações que ditavam as regras na economia.
Nesse contexto, os pequenos grupos de produtores sofriam com os baixos salários. Uma
das estratégias de enfrentamento para essa situação ocorreu em 1844, na Inglaterra, quando foi
instituída a declaração de princípios da “Rochdale Society of Equitable Pioneers”, marco histórico
deste segmento organizacional que se mantém como fundamentos do Cooperativismo até os
dias atuais (CHAVES, 2012).
Os Princípios norteiam as práticas do Cooperativismo mundial e as Cooperativas são
desaadas interna e externamente para se manterem éis a eles. Os Princípios do
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Cooperativismo e sua prática denem sua força e viabilidade e se ligam e complementam-se na
organização das Cooperativas. O constante desao para sua concretização, provocaram vários
ajustes em seu formato inicial. A Aliança Cooperativa Internacional (ACI), realizou vários
Congressos para debater e qualicar esses elos doutrinários, buscando manter a legitimidade dos
sete Princípios.
De acordo com Rech (2000), em 1995, na Inglaterra, durante a comemoração do centenário de fundação da ACI, no Congresso Internacional em Manchester, foram discutidos e ampliados o Conceito, os Valores e os Princípios do Cooperativismo adotados pela Instituição, armando-se os princípios: “Adesão voluntária e livre, Gestão democrática pelos membros, Participação
econômica dos membros, Autonomia e Independência; Educação, Formação e Informação,
Intercooperação, Interesse pela comunidade”.
Com base na revisão de 1995, os três primeiros princípios representam a dinâmica interna
da Cooperativa: A associação das pessoas à Cooperativa; O controle democrático; A participação
econômica por parte do associado. Os três últimos, dizem respeito às condutas que intensicam
as relações externas da Cooperativa. O quarto princípio complementa os três primeiros, e
arma, a responsabilidade da Cooperativa perante os três últimos, por apresentar independência
e autonomia dos associados (ACI, 2011).
Autores, como Schneider (2007, p.13) e Alves (2003, p.37), acreditam que a doutrina
cooperativista traz mais vantagens do que desvantagens, e que seus princípios podem levar à
maior competitividade, defendendo que a relação de compromisso entre Cooperativa e
Cooperado não pode basear-se apenas na força do Estatuto, devendo ser construída pela conança de que a Cooperativa é capaz de satisfazer as necessidades de seus membros.

PARA REFLEXÃO...
Ÿ Sua cooperativa realiza momentos de debate sobre os princípios

cooperativistas?
Ÿ Como são utilizados os princípios na organização interna e nas

relações externas?
Ÿ Como diretamente os princípios inuenciam na gestão e na governan-

ça de sua cooperativa?

A importância dos Princípios para o empoderamento social
As Cooperativas apresentam-se como um locus interessante para a aprendizagem, principalmente, devido a sua necessidade de inovação, não se restringindo aos limites do agronegócio, mas
as formas de vivência dos princípios na participação, autogestão e no desenvolvimento regional.
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A consolidação das Organizações depende do fomento de um sistema auxiliar para ampliar a
dinamicidade das capacidades, buscando promover o desenvolvimento enquanto um processo, no
qual, a inclusão social e produtiva é um dos aspectos fundamental para alcançar o fortalecimento e
utilização do capital social existente.
A gestão estratégica das Cooperativas é mais complexa do que para outras Organizações.
Pois, em geral, a propriedade e o controle não estão dissociados, os cooperados geralmente são os
Gestores, Clientes e Fornecedores, além de serem proprietários das mesmas, o que pode ocasionar conitos internos.
Para contornar seus principais problemas, as cooperativas procuram estabelecer políticas que
estimulem a delidade do Cooperado, promovendo seus serviços, a participação na gestão e
capitalização da governança. Por isso, as Cooperativas necessitam utilizar bem a educação, formação e informação para a delidade do Cooperado, a partir de estruturas especializadas em prol do
relacionamento, educação e gestão cooperativadas.
Os Princípios do Cooperativismo denem a força e viabilidade deste segmento organizacional. Ambos se ligam e complementam-se na organização das Cooperativas, mas o desao presente
na sua concretização, provocaram vários ajustes em seu formato inicial. A ACI realizou vários
Congressos para debater e qualicar esses elos doutrinários, buscando manter a legitimidade dos
sete Princípios, pois de fato estes só se legitimam a partir da vivência dos cooperados, sendo
fundamental que o Princípio da Educação seja bastante enfatizado para que os demais possam
subsistir.
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 gênero, sociais, raciais, políticas e religiosas (VALADARES, 2009, p. 21-22). As
pessoas participam da Cooperativa de forma espontânea e livre. Segundo Cançado (2009, p.5): “o
Princípio da Adesão Livre e Voluntária está relacionado à liberdade individual de cada um, e a sua
compreensão, inuência na forma como as pessoas participam do Cooperativismo”, sendo
fundamental a realização de processos permanentes de formação que mantenham a autonomia
das pessoas.
Gestão Democrática pelos Membros - O segundo Princípio rege que as Cooperativas
sejam organizações democráticas, controladas pelos seus membros, que participam ativamente na
formulação das suas políticas e na tomada de decisões. O Princípio diz respeito à ativa participação
dos Associados, que deverão discutir e votar as políticas adotadas, os objetivos gerais e especícos,
denindo sua forma de participação e os rumos deste segmento no ambiente socioeconômico.
Este princípio, vem sofrendo críticas e existe pressão para que seja reformulado na tentativa de
imprimir a racionalidade econômica e administrativa nas Cooperativas, buscando maior ecácia
em nome da maior competitividade.
Participação Econômica dos Membros - O terceiro Princípio é a participação econômica
dos membros, que contribuem equitativamente para o capital da sua Cooperativa e controlam-na
democraticamente. Os Associados recebem uma remuneração limitada ao capital, integralizado
como condição de sua adesão e destinam os excedentes ao desenvolvimento de suas
Cooperativas, eventualmente por meio da criação de reservas; benefícios aos membros na pro
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porção das suas transações com a Cooperativa e apoio a outras atividades. O Princípio da
Participação Econômica dos Membros é um dos pontos doutrinários que mais exige processos de
capacitação e Educação Cooperativista.
Autonomia e Independência - O quarto Princípio é o de Autonomia e Independência,
segundo o qual as Cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua e controladas por
seus associados. Caso rmem acordo com outras Organizações, devem fazê-lo em condições que
assegurem o controle democrático dos Associados, mantendo a autonomia das Cooperativas.
Este Princípio assegura a autonomia da própria Cooperativa enquanto Organização. “O Princípio
de Autonomia e Independência está diretamente relacionado com a gestão democrática, e possibilita, que a participação do Associado nas decisões não seja direcionada por entidades externas”.
Princípio da Educação, Formação e Informação – O quinto Princípio é o mastro do
cooperativismo e necessita ser analisado de forma diferenciada, pois este orienta e legitima este
segmento organizacional. O quinto Princípio descrito como o da Educação, Formação e
Informação, rege as Cooperativas na promoção à educação e a formação dos seus Membros e
Colaboradores, informando o público em geral, sobretudo os jovens e os líderes de opinião, sobre
a natureza e as vantagens da cooperação.
Intercooperação - O sexto Princípio é o de Intercooperação, segundo o qual as
Cooperativas servem de forma mais ecaz aos seus Associados e dão mais força ao movimento
cooperativo com trabalho em conjunto, por meio das estruturas locais, regionais, nacionais e
internacionais. As Cooperativas são, por excelência, o espaço onde a Cooperação interna fortalece a organização para que ela possa competir no mercado. O Princípio da Intercooperação amplia
esta cooperação a nível macro, possibilitando às Cooperativas, devidamente acompanhadas, uma
atuação mais efetiva, com um horizonte de resultados.
Interesse pela Comunidade - As Cooperativas, sendo organizações constituídas de pessoas, tendem a estar vinculadas estreitamente à comunidade de residência de seus Associados.
Segundo a ACI (2011, p.2): “As Cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das
suas comunidades por meio de políticas aprovadas pelos membros”. Destaca-se que o Princípio,
não deve ser confundido com “responsabilidade social para Cooperativas” e sim, como ferramenta
estratégica de resultados. Esse interesse pode ser encarado como mera ação comercial, devendo
receber forte base educativa para fortalecer o envolvimento e capacitação de mais pessoas na
construção do desenvolvimento.

Educação, gestão e governança
O Princípio da Educação, Formação e Informação na Cooperativa, quando bem aplicado é o
principal instrumento para o sucesso de uma organização cooperativista. Os Pioneiros de
Rochdale tiveram um cuidado especial com o quinto Princípio, e instituíram que, das sobras que
eventualmente tivessem as Cooperativas, parte seria destinada ao FATES, objetivando investir
recursos na educação e na formação dos Associados, disseminando doutrina, valores, e os próprios Princípios aqui descritos (ARAÚJO; SILVA, 2011, p.48).
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Os Probos Pioneiros de Rochdale desde cedo se preocuparam com a questão da educação.
Foram muito além da mera instrução nos Valores e Princípios Cooperativistas que tinham como
objetivo desenvolver novas relações e competências, mas se preocuparam, também, com a
formação intelectual de seus associados e simpatizantes. Para que isso fosse possível, como diz
Holyoake:
Em 1849, a Sociedade dos Pioneiros pensou em organizar a seção de
educação. Foi designada uma junta diretora, encarregada de recolher
doações de livros que os sócios quisessem fazer à Sociedade. Alguns
sócios doaram generosamente volumes de valor e livros para compor
a biblioteca do Armazém Cooperativo (HOLYOAKE, 2005, p.85).

A pergunta desaadora é: Se o Princípio da Educação é tão importante e, até, crucial para o
crescimento ou longevidade das Cooperativas, porque em muitas Cooperativas, não lhe é dada a
devida importância? Destacam-se alguns aspectos presentes nas cooperativas da Agricultura
Familiar, conforme pesquisa realizada na primeira execução do PECSOL.

Quadro 2: Desaﬁos para Educação Cooperativista

Instituições de Ensino

a) A carência de Instituições Centrais de Educação Cooperativa
especializada na construção de metodologias apropriadas para
atuação junto a Agricultura Familiar.

Capacidade Diretiva

b) Indiferença de alguns Dirigentes ao processo de formação,
vinculando-o as ações sociais e não a viabilidade estrutural, com
baixo nível de dedicação a ação educativa junto aos sócios.

Envolvimento Social

c) Descontinuidade nas atividades educativas e de capacitação
por parte das Cooperativas, restringindo a ação às obrigações
estatutárias, com pouco envolvimento da própria direção.

Domínio Capitalista

d) Predomínio dos interesses da “Empresa” comercial sobre os
da “Associação de Pessoas”, distanciando os sócios dos
processos de capacitação e de deliberação em nome do sucesso.

Denição de Estratégias

e) Desvio das nalidades dos recursos previstos para a educação,
a outras nalidades, como capital de giro, investimentos pontuais
e outras ações vinculadas diretamente aos negócios.

Capacidade Técnica

f) Baixo nível de estruturação das cooperativas, determinando a
ação dos diretores na execução de problemas pontuais, lhes
distanciando da construção de estratégias para a sustentabilidade.
Fonte: Zanco, 2016.
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PARA REFLEXÃO...
Ÿ Na sua cooperativa, quais são os principais desaos para a educação

cooperativista acontecer?
Ÿ Quais ações poderiam ser desenvolvidas para vencer estes desaos?

A compreensão dos Princípios é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, pois a
preocupação com a Educação fortalece a vivência dos demais Princípios, vinculando-os às relações
humanas e ao desenvolvimento social. As Cooperativas preocupam-se com a sociedade e o
ambiente. A responsabilidade social está de certa forma, associada aos próprios Princípios
Cooperativistas, já que o sétimo dentre estes é chamado de “Interesse pela Comunidade”. A
vivência radical dos Princípios fundamenta o surgimento do Cooperativismo Solidário Brasileiro.

Cooperativismo e o sistema de governança
A governabilidade na cooperativa procura claricar e diferenciar de maneira objetiva o
conjunto de atribuições do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria e da
Gerência da Cooperativa. Isto pode ser garantido com uma oportuna, coerente e consistente
comunicação, interna e externa, associada às referências das denições da Legislação (Lei
5764/1971) e às denições dos estatutos sociais da cooperativa.
A governabilidade deve garantir e capacitar para a superação dos desaos ao longo da
operacionalização das atividades cooperativas. Para isso deve-se estabelecer mecanismos de
educação e de comunicação adequados, além de fomentar a transparência, a uidez e a integridade da informação, em especial a todos os associados, mas também aos demais integrantes da
cooperativa e ao público em geral.
A boa governança requer que a cooperativa tenha os seus referenciais estratégicos claramente demarcados e amplamente conhecidos. Ou seja, ter denidos e conhecidos a sua missão, visão,
valores e objetivos estratégicos. Também tenha denidos: os marcos legais e a suas estruturas de
gestão; a infra-estrutura dos órgãos de regulação e controle; mecanismos de gestão e de formação
de todos os seus membros.
Os dirigentes e membros de uma cooperativa devem ter muito claro os valores que devem
guiar seu funcionamento, para poderem agir adequadamente; também devem conhecer seus
objetivos e evitar ações que possam ir contra os objetivos da cooperativa.
A centralização do poder, a adoção de inadequados processos de rendimentos internos, as
limitações no acesso à informação e a falta de transparência nas tomadas de decisão, são outros
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moral e intelectualmente, de modo que mais conseguem estabelecer relações cooperativas
entre si. É por causa do desenvolvimento dos participantes, proporcionado pela própria situação
de cooperação, que as relações de cooperação se tornam gradativamente melhores que as anteriores.
Para Giddens (2005), a democracia é um sistema que envolve competição efetiva entre
partidos políticos por cargos de poder. Numa democracia realizam-se eleições regulares e limpas,
de que todos os membros da população podem participar. Os direitos de participação democrática
são acompanhados por liberdades civis – liberdade de expressão e discussão, juntamente com a
liberdade de formar grupos neles ingressar.
O mesmo autor defende que a participação deve envolver todos os membros da organização, destacando a importância da participação da mulher e do jovem para a efetividade da democracia cooperativa. Entre os desaos e paradoxos da democracia, apontados por Giddens, aparecem vários pontos importantes, tais como: que a democracia está se disseminando pelo mundo e,
no entanto, mais nas democracias maduras do que no restante do planeta; na maioria dos países
ocidentais, os níveis de conança nos políticos caíram nos últimos anos; menos pessoas comparecem para votar do que em tempos passados; um número cada vez maior de pessoas declara não
ter “interesse na política”, especialmente entre as gerações mais jovens.

PARA REFLEXÃO...
Ÿ A AGO é o órgão máximo de uma cooperativa. Nela se decidem os

rumos da organização. Qual a média de participação nas AGOs de sua
cooperativa?
Ÿ Pode-se armar que existem participação democrática na sua

cooperativa?
Ÿ Que ações poderiam ser feitas para ampliar essa participação?

Desaos da democracia no Cooperativismo
A democracia requer exibilidade e dinamismo para poder competir na economia eletrônica
global. O poder político baseado no comando autocrático não consegue mais manter o seu valor. A
revolução das comunicações está produzindo uma maior e crescente consciência sobre a importância da democracia. Na época pós-moderna as pessoas perderam de fato boa parte da conança
que costumavam ter nos políticos e nos processos democráticos. Isso porque muitos líderes
políticos estão mais movidos por interesses pessoais em vez de estarem preocupados com os
interesses de seus cidadãos.
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fatores que colaboram para uma má administração cooperativa.
Toda gestão de bom governo deve estar apoiada pelos princípios e valores indispensáveis e
necessários à formação e manutenção da cooperativa, para que seu fundamento e aplicabilidade
centrem-se em uma conduta que esteja acima dos interesses pessoais e individuais e se sobressaiam os preceitos da boa gestão e da conrmação dos princípios e valores cooperativos.
Para que a governabilidade, a ética e a liderança, sejam aprofundados é fundamental abordar
dois preceitos que estão diretamente ligados ao Cooperativismo: a democracia e a solidariedade
cooperativa.
A democracia e a solidariedade são aspirações e valores incorporados como integrantes de
um sistema de crenças. Constituem também necessidades básicas, indispensáveis para a atualização do ser humano e para manter a efetividade da organização da sociedade e da própria democracia.
A pobreza é uma realidade indesejada, inaceitável e mantida sob os efeitos do preconceito e a
ação de síndromes paralisantes. Expressa desigualdades que são obstáculo à democracia. O
modelo econômico vigente não promove a solidariedade, nem é capaz, mediante seu desenvolvimento espontâneo, de erradicar a pobreza. A sociedade civil, entretanto, possui inúmeros recursos para somar à luta para superar a pobreza. Superação da pobreza ajuda a consolidar a democracia. A cooperação ajuda a despertar do potencial solidário adormecido na sociedade.
Para o SESCOOP (2017, pag. 13), Governança trata-se de 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. A adoção da boa prática de Governança na
cooperativa garante a aplicação da autogestão no Sistema Cooperativista Nacional e tem por
nalidades:
-Ampliar a transparência da administração da sociedade cooperativa;
-Facilitar o desenvolvimento e a competitividade das cooperativas;
-Contribuir para a sustentabilidade e perenidade do modelo cooperativista;
-Praticar a autogestão como forma de aprimorar a participação social no processo decisório;
-Obter melhores resultados econômico-nanceiros;
-Incentivar a inovação e proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços ao quadro social;
-Aplicar a responsabilidade social como integração da cooperativa com a sociedade civil.

Cooperação, Governança e Democracia
A cooperação é uma relação social que pressupõe a democracia como ocasião de tomar
decisões em conjunto, de coordenar diferentes pontos de vista para alcançar um acordo entre
eles. Sendo uma forma de relação social, a cooperação proporciona uma situação favorável ao
desenvolvimento intelectual e moral dos envolvidos, fator esse que se agrega ao modo da reprodução da relação inicial, alterando-a qualitativamente.
Quanto mais as pessoas se envolvem em relações de cooperação, mais se desenvolvem
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Nesse sentido, é preciso ressaltar que o cooperativismo congura-se como um espaço de
valorização e da vivência da democracia. O que explica a armação de Giddens (2005, p.83), de
que os cidadãos não perderam, contudo, a fé nos processos democráticos. O cooperativismo
serve de estímulo para que as pessoas se interessem mais pela política e a cidadania, incluindo os
jovens e esse processo necessita ser fortalecido junto as cooperativas locais.
A democracia, na visão de Boaventura de Sousa Santos (2002), ao analisar o cânone da estrutura capitalista, traçando um mapa de alternativas de produção, apresenta as formas cooperativas
como importante contraponto ao modo capitalista de organização. Dentro dessa linha de considerações, é fundamental esforço e criatividade, incorporando as tecnologias e inovações como alternativa de sobrevivência e fortalecimento da participação social.
É importante entender a importância de estender o campo de ação da democracia do campo
político também para o campo econômico, limitando a separação articial entre política e economia
que o capitalismo e a economia liberal estabeleceram. Esta alteração é mais do que meramente
quantitativa. Com a expansão da democracia participativa ocorre a criação de possibilidades de
transformação qualitativa da democracia na direção de uma democracia participativa e scalizadora.

Níveis de democracia
A governança cooperativista é praticada com níveis profundos de participação social, norteados pelas instâncias de poder previstas no formato cooperativista. Ao se analisar experiências em
vários países constata-se com frequência o problema da divisão entre os líderes das cooperativas e o
restante dos trabalhadores associados.
Esta é uma problemática que se verica desde o surgimento das primeiras cooperativas.
Agrega-se, portanto, o questionamento: como evitar o ressurgimento de hierarquias e da apatia em
organizações, cujo êxito da participação direta e do compromisso. Schneider (1991), relaciona os
diferentes níveis da democracia para denir a democracia cooperativa:
a) A democracia autêntica: a que cultua a liberdade, os direitos e deveres humanos, a igualdade
de oportunidades e a equitativa participação nas oportunidades e nos resultados ou nos bens e
serviços produzidos na sociedade, o acesso de todos à educação, a fraternidade praticada por meio
da solidariedade, da justiça, da segurança social e da paz.
b) A democracia liberal-representativa: é a que hoje predomina no cenário político, mas é
vítima da rotina e da estagnação, que deve avançar em progressivas formas de democracia scalizadora.
c) A democracia social: em que todos têm acesso aos bens sociais e culturais básicos: educação, saúde, previdência e assistência social, à cultura e ao lazer.
d) A democracia econômica: que permite o acesso equitativo de todos ao trabalho, à renda
digna, à satisfação condigna das necessidades vitais e sociais.
e) A democracia cooperativa: na medida em que funcionar razoavelmente e for el ao seu
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ideário losóco-doutrinário, tem plenas condições de instaurar a democracia nos seus
diversos níveis, do cooperativismo e da sociedade.
A democracia cooperativa busca a harmonia entre o capital e o trabalho. Gera a harmonia que
concede a primazia ao trabalho sobre o capital, considerando este indispensável como instrumento
e não como m em si.
A busca da harmonia geralmente é tensa e conitiva por causa dos interesses distintos, mas
possível, na medida em que os processos de negociação e de participação puderem conduzir-se sem
radicalismos e dogmatismos. A construção de uma crescente harmonia poderá dar-se mediante
processos de cogestão, de justa participação do trabalho e do capital nas decisões e na renda do
processo econômico.
Na democracia cooperativa deve haver a participação ativa e responsável dos associados. Não
se pode conceder “carta branca” ao Conselho de Administração, abdicando do frequente apoio,
acompanhamento e controle dos dirigentes depois de eleitos. Isto se estende às cooperativas em
todos os níveis (cooperativas de singulares, de segundo e de terceiro grau).

Governança e tipos de democracia
Schneider (1991) faz a denição e a distinção entre democracia legal e militante e a democracia
eletiva e scalizadora. A democracia legal é a que compreende todos os associados, ativos ou não. A
democracia militante é a que compreende os associados efetivamente participativos na cooperativa.
Ÿ Democracia eletiva - caracteriza-se pela participação periódica – nas eleições para os postos

diretivos, exercida anualmente, ou de tempos em tempos, conforme o mandato dos Conselhos
e da Diretoria.
Ÿ Democracia scalizadora - requer a participação permanente – no dia-a-dia da cooperativa,

expressando-se pelo processo participativo, criando espaços de participação desde a base até a
cúpula. Schneider (1991) também destaca alguns aspectos relevantes da democracia cooperativa:
Ÿ Democracia cooperativa - expressa-se pela gestão e o controle sobre os dirigentes eleitos.

Democracia signica não só escolher de forma transparente os dirigentes, mas também acompanhá-los na gestão do dia-a-dia, apoiando-os e monitorando-os. A soma dos votos individuais não
é necessariamente a expressão do voto e da vontade coletiva.
A democracia exercida no cooperativismo necessita superar a impessoalidade nas interações
entre a cooperativa e os associados, mediante a articulação dos cooperados em pequenos grupos
locais, núcleos ou comitês, mantendo informais as interações. Especialmente válido em cooperativas
de maior vulto e de maior complexidade.
A mobilização dos associados deve complementar-se com um variado circuito de informações,
no sentido ascendente/descendente exercida fundamentalmente de forma livre e responsável.
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Destacam-se algumas opções para fortalecer a participação democrática e o poder de governança das cooperativas da Agricultura Familiar:
Ÿ Encontros periódicos - Realização de reuniões com relativa frequência entre associados, para

que haja uma contínua animação da cooperativa, em todos os níveis da organização. Reduz-se
assim a desinformação, a indiferença e a passividade.
Ÿ Organismos auxiliares - Constituição de organismos de controle e de acompanhamento nos

âmbitos local, regional e nacional, voltados especicamente a zelar efetivamente pelos interesses
dos consumidores, trabalhadores e produtores, compatibilizando-os com as visões próprias do
quadro administrativo e eliminando possíveis tendências corporativistas do quadro administrativo funcional e de apoio.
Ÿ Participação dos funcionários - Construção de formas de participação dos funcionários e

técnicos nas decisões e nos excedentes e demais serviços da cooperativa, ou alguma forma de
representação interna junto a gestão cooperativa. Assim aumentarão sua motivação, seu envolvimento e com prometimento cooperativo. Normalmente é com os funcionários que o associado
tem os primeiros contatos e mantem as suas ações operativas e cooperativas.
Ÿ Educação - Manutenção de um processo de educação permanente, porque no plano econômi-

co a cooperativa, mediante esforço comum, visa melhorar as condições de vida de seus membros. Do ponto de vista humano, visa a promover o senso de responsabilidade, de solidariedade,
de auxílio mútuo, de justiça social e a promoção da própria cidadania. A educação cooperativa é a
alimentadora dos objetivos cooperativos e da própria democracia do sistema cooperativo.
A gestão cooperativa que valorizar e garantir a participação efetiva de todos os seus membros,
com base nos critérios auto gestionários, estará fortalecendo a democracia cooperativa e cumprindo os sete princípios do cooperativismo. Pela democracia cooperativa estará gerando um ambiente
favorável e positivo para o equilíbrio entre os diferentes fatores sociais de produção, valorizando o
alcance dos objetivos globais da cooperativa e do cooperativismo.

Organizações de representação
No Brasil, desde a década de 1930, o cooperativismo constituiu-se em um importante instrumento de política agrícola. Década na qual as Cooperativas foram denidas como Sociedades de
Pessoas, e não de Capital, e tiveram garantida a isenção de alguns impostos por meio do Decreto
22.239.
No nal dos anos 1950, com o objetivo de modernizar a agricultura o forte estímulo estatal
transformou-o em um dos principais indutores do desenvolvimento rural e de uma melhor inserção
do país no mercado internacional. As cooperativas agrícolas, não apenas se tornaram o elo entre a
Agricultura e os sistemas modernos de produção, contribuindo para que as unidades agrícolas
adquirissem perl empresarial, como também articularam produtores, instituições públicas de
fomento e mercado consumidor.
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Em 1970, foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e formado um grupo de
estudos para elaborar uma Lei própria para o Sistema, composto por representantes do
Cooperativismo e do governo que redundou no ano seguinte na Lei do Cooperativismo nº 5.764 foi
aprovada em 1971, detalha a classicação, constituição e o funcionamento das Sociedades
Cooperativas, determinando para a OCB a unicidade do papel de representação.
Em 1990 pós promulgação da Constituição Cidadã, o movimento cooperativista é revigorado
sendo fundadas inúmeras cooperativas populares, fundamentadas na promoção do desenvolvimento
com maior inclusão social. Esse processo gerou várias organizações de representação setorial.

Quadro 1: Organizações representativas

Nome

Confederação das
Cooperativas de Reforma
Agrária do Brasil
(CONCRAB)
A União e Solidariedade
das Cooperativas de
Economia Social do Brasil
(UNISOL)

A União Nacional das
Cooperativas da
Agricultura Familiar e
Economia Solidária
(UNICAFES)

União Nacional de
Organizações Cooperativas
Solidárias (UNICOPAS)

União Nacional de
Catadores (as) de Material
Reciclável

Fonte: Zanco, 2016.
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Ano de
Fundação

Histórico

1992

Constituída no ano de 1992 aglutinando 4 cooperativas
centrais, singulares, associações de agricultores
assentados da reforma agrária dos Estados do Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo,
inerentes ao processo de territorialização do MST.

2004

Constituída no ano de 2004 com 82 empreendimentos
cooperativos vinculados ao setor urbano, apoiada por
empreendimentos, pela CUT, sindicatos, organizações
não governamentais.

2005

Organização articulada no ano de 2004, a partir da
Constituição da Associação Nacional das Cooperativas
de Crédito da Economia Familiar e Solidária –
ANCOSOL, gerando debate com os demais ramos e
constituição da UNICAFES em 2005 com participação
de 680 cooperativas da Agricultura Familiar e Economia

2014

Constituída em 2014 com união da UNICAFES,
CONCRAB e UNISOL, com a missão de fortalecer a
unidade do Cooperativismo Solidário, descentralizando o
processo de representação.

2017

Constituída em 2017 através da articulação do
Movimento de Catadores, a representa 230
cooperativas. O Movimento conta com 732
cooperativas e empreendimentos em todo o país, a
maioria ainda em processo de formalização. Esse grupo
também ser liou a UNICOPAS no ano de 2017.

Em 2014, foi criada a União Nacional de Organizações Cooperativas Solidárias (UNICOPAS)
com união da UNICAFES, CONCRAB e UNISOL, com a missão de fortalecer a unidade do
Cooperativismo Solidário. Esse processo facilitou a revisão da Lei Geral das Cooperativas 5.764,
com a tramitação do projeto de Lei nº 519/2015.
A UNICOPAS surge com a missão de articular, integrar e representar as organizações gerais
do cooperativismo solidário no Brasil, a m de tornar o cooperativismo solidário um instrumento
popular de desenvolvimento local sustentável e solidário.
“O Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária –
Cooperativismo Solidário é um instrumento fundamental para enfrentamento
da pobreza e promoção do desenvolvimento rural sustentável, com o empoderamento das pessoas com acesso cultura, serviços, crédito, produção e consumo, fortalecendo a construção de espaços de vida digna” (ZANCO, 2017).

Os objetivos da UNICOPAS se concentram em: Articular, integrar e representar as organizações gerais do cooperativismo solidário no Brasil, desde que associadas; desenvolver ações para a
aproximação e o entrosamento das entidades associadas; promover a educação cooperativista e o
desenvolvimento da economia solidária.

Diferenciais no Projeto de Desenvolvimento – UNICOPAS
No referente a Lei Geral das Cooperativas - PL 519/2015 - Projeto que substitui a Geral das
cooperativas, de 1971 – 5.764 que trata da natureza da sociedade, constituição, funcionamento,
obrigações e representação, destacam-se algumas mudanças importantes para a construção democrática e participativa do Cooperativismo Solidário:

Natureza e características da Cooperativa
Lei destaca que a cooperativa é sociedade de pessoas, possui forma e natureza jurídica próprias, constituída para a prestação de serviços aos seus cooperados reunidos sob contrato societário
em cuja relação se obrigam a contribuir reciprocamente com bens e serviços, para o exercício de
uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro, não sujeita a falência, distinguindo-se das demais sociedades.
§ 1º A palavra cooperativa é de uso obrigatório na denominação das sociedades constituídas sob o regime jurídico desta Lei, sendo esta e suas variações e
abreviações de uso exclusivo deste tipo de sociedade. § 2º São reconhecidas
como cooperativas de ajuda mútua e de viés solidário as que atuam em
segmentos sociais economicamente frágeis ou vinculadas a iniciativas de
superação da pobreza, conforme denido em regulamento. § 3º As cooperativas de ajuda mútua e viés solidário, de que trata este artigo, poderão
receber prioridade ou facilidades no acesso a recursos públicos e, também,
tratamento tributário e scal diferenciado, desde que assim reconhecidas
pelo órgão público correspondente. § 4º Para serem reconhecidas como de
ajuda mútua e de viés solidário, as cooperativas deverão aplicar todo seu
superávit líquido ou sobras na consecução das suas nalidades (PL 595/2015).
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Em 1970, foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e formado um grupo de
estudos para elaborar uma Lei própria para o Sistema, composto por representantes do
Cooperativismo e do governo que redundou no ano seguinte na Lei do Cooperativismo nº 5.764 foi
aprovada em 1971, detalha a classicação, constituição e o funcionamento das Sociedades
Cooperativas, determinando para a OCB a unicidade do papel de representação.
Em 1990 pós promulgação da Constituição Cidadã, o movimento cooperativista é revigorado
sendo fundadas inúmeras cooperativas populares, fundamentadas na promoção do desenvolvimento
com maior inclusão social. Esse processo gerou várias organizações de representação setorial.

Quadro 1: Organizações representativas

Nome

Confederação das
Cooperativas de Reforma
Agrária do Brasil
(CONCRAB)
A União e Solidariedade
das Cooperativas de
Economia Social do Brasil
(UNISOL)

A União Nacional das
Cooperativas da
Agricultura Familiar e
Economia Solidária
(UNICAFES)

União Nacional de
Organizações Cooperativas
Solidárias (UNICOPAS)

União Nacional de
Catadores (as) de Material
Reciclável

Fonte: Zanco, 2016.
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Ano de
Fundação

Histórico

1992

Constituída no ano de 1992 aglutinando 4 cooperativas
centrais, singulares, associações de agricultores
assentados da reforma agrária dos Estados do Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo,
inerentes ao processo de territorialização do MST.

2004

Constituída no ano de 2004 com 82 empreendimentos
cooperativos vinculados ao setor urbano, apoiada por
empreendimentos, pela CUT, sindicatos, organizações
não governamentais.

2005

Organização articulada no ano de 2004, a partir da
Constituição da Associação Nacional das Cooperativas
de Crédito da Economia Familiar e Solidária –
ANCOSOL, gerando debate com os demais ramos e
constituição da UNICAFES em 2005 com participação
de 680 cooperativas da Agricultura Familiar e Economia

2014

Constituída em 2014 com união da UNICAFES,
CONCRAB e UNISOL, com a missão de fortalecer a
unidade do Cooperativismo Solidário, descentralizando o
processo de representação.

2017

Constituída em 2017 através da articulação do
Movimento de Catadores, a representa 230
cooperativas. O Movimento conta com 732
cooperativas e empreendimentos em todo o país, a
maioria ainda em processo de formalização. Esse grupo
também ser liou a UNICOPAS no ano de 2017.

PROBLEMATIZAÇÃO
Nesta fase, o conhecimento compartilhado precisa ser
questionado pelos participantes a partir da realidade
das cooperativas. O PECSOL tem como missão facilitar a multiplicação do conhecimento sendo fundamental a problematização dos conteúdos teóricos discorridos no material.
Apreender e questionar a fundamental para que a
multiplicação da aprendizagem nas cooperativas possa
ser efetiva. A problematização é fundamental para
garantir maior viabilidade e concretização das teorias
estudadas e potencializar a aplicação junto nas cooperativas, adequando as abordagens a realidade dos
participantes.
A problematização fortalece a “consciência crítica”.
Uma atitude, conduta, comportamento, que tomamos
de reetir sobre a realidade à nossa volta. Esse processo amplia o nível de consciência que temos dos fatos,
eventos e objetos à nossa volta.

Capitulo 2

momento

Somos bombardeamos cotidianamente pelo “senso
comum” conjunto de saberes e opiniões que a comunicação midiática busca impregnar na sociedade.
Participar de atividades que fomentam a análise crítica
de fatos e atos que acontecem em nosso cotidiano é
fundamental para construção de propostas sustentáveis de desenvolvimento.
Somente através do conhecimento e desenvolvimento
da consciência humana, se torna possível uma nova
visão de mundo, e consequentemente uma nova
postura de comportamentos das pessoas, que contribuirá para uma sociedade melhor, cercada de justiça e
solidariedade. Portanto, a consciência deve ser trabalhada e estimulada, cabendo à educação papel fundamental neste processo.
Ao abordar esses conceitos, o material fará com que
você reita sobre a nossa realidade, sobre como as
pessoas tendem a se comportar perante os fatos
sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, ou seja,
perante a realidade imposta pelas ideologias dominantes. Principalmente as que estão presentes nos sistemas de governança cooperativista.
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1. PLANEJAMENTO
De modo geral, temos observado que as cooperativas, apesar de conseguirem apresentar
itens importantes da análise de conjuntura nacional e internacional, derrapam na sua diculdade
preliminar de propor soluções para os problemas, principalmente no que se refere a encaminhamentos concretos que possam vislumbrar saídas consistentes quando em situação adversa.
Esta abordagem nos permite armar que, na maioria dos casos, as análises de conjuntura
conseguem apresentar com muita força os problemas vividos, mas os espaços intermediários do
planejamento, que vão construir e denir o caminho a ser percorrido cam ofuscados pelo peso das
diculdades e as pessoas não conseguem estabelecer uma linha estratégica razoável e realista para
alcançar os ideais ou as utopias que são formuladas na apresentação da missão da cooperativa.
É verdade que suprir esta diculdade não é nada fácil porque a implementação de soluções
objetivas para os problemas locais não depende só da vontade, mas da atuação de um conjunto de
múltiplas forças, desde as comunitárias como as públicas, que normalmente não manejamos ou
sequer, muitas vezes, temos acesso.
A falta de uma análise mais ampla e detalhada da situação inicial dos associados ou comunidades a serem beneciadas pela proposta pode levar também a que a abordagem feita pela atuação da
cooperativa enfrente problemas periféricos e não os principais, fazendo com que as possibilidades
de consolidação de iniciativas e desenvolvimento da comunidade sejam inviabilizadas exatamente
pela ocorrência de outros problemas que deveriam ser enfrentados anteriormente. Problemas
básicos não são atingidos e nem mudanças signicativas na realidade aconteceram.

Se um grupo de 10 pessoas produz 10 camisas por semana, isso não viabiliza a
atividade. Por dois motivos: Os custos de produção são muito altos que a venda
não é viável. O processo de colocação no mercado é tão complexo que não
compensa ofertar e colocar apenas 10 camisas. Nem 20 camisas, nem 30.

No que se refere ao campo das prioridades, outro exemplo bastante comum é quando num
grupo ou comunidade em que as pessoas estão divididas, há problemas de relacionamento, se quer
levar a possibilidade de constituir uma associação ou uma cooperativa. Isso pode se tornar perda de
tempo se o problema de relacionamento não for enfrentado anteriormente ou pelo menos em
conjunto com o primeiro.
Rearma-se, em relação ao planejamento, alguns passos essenciais para o pleno sucesso de
qualquer iniciativa, quanto mais de uma cooperativa: Fazer um bom diagnóstico da realidade.
Somente com um diagnóstico bem detalhado da situação da realidade local e mais ampla, dos
associados e associadas da cooperativa, será possível perceber quais são realmente os problemas
prioritários a serem enfrentados e em que ordem deveriam ser enfrentados.
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Este diagnóstico não será denitivo, mas deve ser renovado para permitir que a equipe que
desenvolve o projeto possa adequar sua atuação aos fatos novos da realidade em movimento. E
para permitir que haja clareza nos parâmetros utilizados na avaliação.
Este aspecto da “tomada de consciência” do conjunto da realidade, no entanto, não
deve ser apenas de um pequeno grupo, da Diretoria ou da equipe interna, mas de todos os
envolvidos no empreendimento, mesmo que seja, eventualmente, um processo bastante lento.

INTERCOOPERAÇÃO - O QUE DIZ O REGIMENTO DA UNICAFES:
VI. Diversicação: "Sustentabilidade socioambiental“
Promover desenvolvimento econômico, amparado pelo respeito à diversidade
social e ambiental. Estimular as cooperativas, centrais e associados a construir o desenvolvimento da agricultura familiar, com fundamentos sólidos na busca pela sustentabilidade com preservação meio ambiente, priorizando processos produtivos diversicados e
agroecológicos.
“... Os diferenciais organizativos, a produção diversicada e a busca por um sistema
solidário, tendem a ceder espaço para disputa desigual com o convencional, no entanto,
esse processo gera subordinação. Aquilo que se mostra como solução de problemas,
provoca perda da soberania e dependência estrutural".
"O Acompanhamento técnico pode ajudar a elucidar soluções para os problemas
das Unidades Familiares, e, contribuir para a elaboração de projetos sustentáveis, pautados num modelo produção diversicado e sustentável”.

O respeito às especicidades é um aspecto fundamental e estruturante para que o cooperativismo e sua gestão se fortaleçam, já que incluir as diversidades é um processo totalmente democrático.

LANALISE
Ÿ De que forma é

possível compreend e r e a d a p ta r a s
demandas à realidade?
Ÿ

Temos feito isso por
meio de uma análise?
Qual?

Ÿ

O que fazemos com
tais dados?

06
47

- Escolher os aspectos prioritários
Ver entre os problemas levantados pelo diagnóstico quais são os principais e quais precisam
ser trabalhados antes dos outros. Ou, pelo menos, ver se os problemas que pretendemos trabalhar
não dependem de outros. Isso se refere à importância de analisar as causas dos problemas e não
car apenas nas consequências.
Quando apenas enfrentamos consequências, o problema não é resolvido e aí ele volta com
mais força. Mas, se formos direto no cerne do problema ou se conseguirmos detectar qual é o
problema principal e o enfrentamos, os demais vão se resolvendo mais facilmente.
Claro que, às vezes, isso remete o fato de que nós não temos condições ou competência
imediata para enfrentar o problema principal. Mas, neste caso, é necessário que as pessoas da
cooperativa se especializem no assunto ou, através de parcerias com outras iniciativas.

DIVERSIFICAÇÃO - O QUE DIZ O REGIMENTO DA UNICAFES:
VIII- Intercooperação: "Articulação cooperativa":
Desenvolver ações para organização e fortalecimento cooperativo com processos
permanentes de interação entre as organizações cooperativas dos diferentes segmentos,
buscando desenvolvimento de ações intercooperação conjuntas e complementares nas
áreas de produção, comercialização, trabalho, crédito, assistência técnica e outras.
"A Intercooperação não é prática habitual para a grande maioria das cooperativas.
Para quem a exercita, ela signica abrir mão do isolamento e buscar a intra e
Intercooperação com foco na interação entre as diversas iniciativas locais".
"...Eu participo na cooperativa, mas só assisto. Se a gente fala alguma coisa o pessoal
diz que tá errado”; Quando a gente se reúne se discute bastante, mas na realidade não
muda quase nada; "As outras cooperativas do município são nossas principais concorrentes"; Às vezes até fazemos algo juntos, mas só se necessário".

Priorizar aspectos signica que momentos antes, é necessário analisar as diferentes formas
possíveis de articulação, para então priorizar ações e estratégias.
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- Denir um programa de ação consistente
Optar por objetivos especícos com uma perspectiva estratégica que indique claramente
uma solução a ser alcançada para cada problema da cooperativa. Os objetivos indicam horizontes
a serem alcançados. É a estratégia que vai denir quais as atividades que vamos adotar. Lançar
mão de atividades que possam efetivamente responder a possibilitar que os objetivos sejam
alcançados. Não adianta fazer muitas coisas se isso não produz os resultados esperados.

PARTICIPAÇÃO - O QUE DIZ O REGIMENTO DA UNICAFES:
II - Participação: controle e autogestão
Fortalecer os espaços de participação na cooperativa, oferecendo condições para
que o quadro social exerça o poder de autogestão nos espaços políticos, administrativos,
estratégicos, operacionais e cargos estatutários das redes de cooperativas. Valorizando
de maneira diferenciada nos processos eletivos, lideranças que vivenciam a Agricultura
Familiar e Economia Solidária, buscando aperfeiçoar práticas inclusivas, democráticas e
transparentes no Cooperativismo.
"... No Brasil, Estado Republicano e Democrático, a participação e o controle
social são elementos constitutivos fundamentais das políticas públicas... No
Cooperativismo, o modelo de gestão fundamentado no controle social, verica-se
diculdades na interação entre dirigentes, funcionários e sócios, principalmente no
controle social. A gestão horizontal, com transparência e inclusão, exige elevado nível de
maturidade política estratégica e técnica das cooperativas..."
«... No Cooperativismo a participação pode ser construída de diferentes formas, via
conselhos, fóruns, planejamento participativo, comissões, mas o principal desao é não
reduzi-las a “clubes fechados” que advogam em causa própria e privatizam o “comum”.
"Participar para cooperar necessita ser uma máxima..."

Denir um plano de ação requer sobretudo a participação de todos, seja na elaboração ou
na execução. Os indicadores explicitam o que se deseja alcançar nos objetivos e metas. Assim, se
a gente diz que quer uma cooperativa em “bom funcionamento”, os indicadores vêm nos ajudar
para dizer o que queremos quando falamos em “bom funcionamento” e isso se torna fundamental para avaliar se conseguimos alcançar a meta.
Temos realmente uma cooperativa em “bom funcionamento” após a realização
do que foi planejado?
Quando dizemos que queremos conseguir que as pessoas tenham boas condições de vida, o
que queremos dizer com isso? Só indicadores nos possibilita observar a realidade e nos conrmar
que aquelas pessoas da cooperativa estão agora realmente com “melhores condições de vida”?
O planejamento precisa vir acompanhado das informações colhidas por outros dois instrumentos desta metodologia que são o monitoramento e a avaliação. Além, evidentemente, das
estruturas de articulação e representação que podem compor a rede de intercooperação e ajuda
mútua entre cooperativas, tão necessárias para o fortalecimento do movimento cooperativista.
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INTERAÇÃO
Neste momento do curso, a Fundamentação já trouxe
elementos teóricos e as questões de debate já foram
expostas na problematização. A partir deste momento somos convidados a propor um novo jeito de pensar
para as cooperativas na qual fazemos parte, buscando a
inovação organizacional, com a captura e integração de
técnicas e temáticas já presentes nas cooperativas e
que necessitam ser qualicadas.
A interação e troca de ideias entre os participantes gera
construção. A interação gera sistematização de conceitos e facilita a apreensão do conhecimento e a multiplicação das cooperativas.

Capitulo 2

momento

Implantar o conhecimento nas cooperativas não é uma
ação fácil, mas é o ponto mais instigante e necessário
para que o PECSOL – Programa de Educação do
Cooperativismo Solidário alcance resultados. “Uma
pessoa por si só possui diculdades em construir
inovações para o fortalecimento da sua cooperativa,
mas em grupo é possível trocar ideias e construir novas
formas de praticar o conhecimento”.
Socializando sua percepção do Cooperativismo poderá ajudar outros a construir propostas oportunas para
avançarmos na consolidação da gestão e da governança
das Cooperativas Solidárias participantes.
Neste módulo realize um processo de interação sobre
como funcionam as estruturas de poder de sua cooperativa e memorize pontos importantes para consolidar
a governança da sua cooperativa local.
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1.ESTRUTURA DE PODER E GESTÃO INTERNA
Complementar e como suporte ao planejamento e avaliação, a cooperativa necessita de
estruturas de poder e de serviços, com habilidade de tomar decisões e, ao mesmo tempo,
garantir plena participação de todos os integrantes da mesma.

1.1 – Instâncias de poder
Quando nos referimos às instâncias de poder, estamos tratando da Assembleia, do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
A) Assembleia
A realização da assembleia e a participação e manifestação efetivas dos associados na mesma
é essencial para que os interesses do coletivo sejam preservados, que os benefícios dos resultados da cooperativa sejam partilhados e que o grupo como um todo assuma as responsabilidades.
Como acontece a participação social na AGO da sua cooperativa? Sugira propostas
poderiam ser multiplicadas para melhorar a governança dos associados sobre a gestão
de sua cooperativa.
B) Conselho de Administração
O Conselho de Administração representa o interesse dos associados e é nessa perspectiva
que ele deve atuar. Apesar de que, na maioria das vezes, o Conselho de Administração acaba por
se envolver muito mais na viabilidade da cooperativa, não deve ele perder de vista que o seu papel
é buscar beneciar a quem ele representa sem, no entanto, reduzir a sua responsabilidade com o
sucesso da cooperativa.
O Conselho Administrativo de sua cooperativa é ativo? O Conselho coloca a direção
executiva no seu devido lugar? Sugira ações de multiplicação que possam qualicar a
participação e deliberações do Conselho de sua cooperativa.
C) Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal deve ser “os olhos”, “os ouvidos” e “a voz” dos associados sobre o
desenvolvimento das atividades, controle de custos e aplicação dos resultados obtidos pelas
operações econômicas. Os conselheiros devem sim acompanhar de perto o que ocorre na
cooperativa, observando eventuais problemas e ressaltando, é claro, os acertos, e mantendo
uma comunicação permanente com os demais associados e associadas, porque é para isso
mesmo que foram eleitos.
Como é a participação do Conselho Fiscal em sua cooperativa. Estes são os scalizadores dos poderes da cooperativa? Sugira ações de multiplicação para fortalecer o
papel e missão do conselho scal de sua cooperativa.
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1.2 Instâncias de serviços
Existem também alguns serviços, entre os quais destacamos a Diretoria Executiva, as
gerências, as assessorias e os controles de qualidade.
A)Diretoria Executiva.
Na maioria das cooperativas existentes no Brasil a Diretoria Executiva é colocada, estatutariamente entre os poderes da cooperativa e, também, usualmente, é oriunda dos quadros do
Conselho de Administração.
A Diretoria Executiva de sua cooperativa tem participação no exercício de poder
ou só possui atribuições de negócios? Sugira proposta para que a executiva possa ser
um serviço que se submete à condução política da Assembleia e do Conselho de
Administração.
B)Gerências, assessorias e controle de qualidade
Na medida em que a cooperativa se expande, pode a mesma instituir determinadas gerências, departamentos, assessorias, consultorias e também uma instância de controle de qualidade,
sendo que tudo isso está submetido à condução política da Assembleia e Conselho de
Administração.
Na sua cooperativa existem funcionários? Estão claros os papéis da direção e das
pessoas contratadas? Sugira propostas para claricar e fortalecer a interface entre os
papéis executivos, funcionais e deliberativos.

Sistema Representativo
A representação do Sistema Cooperativista Nacional cabe às entidades nacionais de representação do sistema cooperativista, estruturadas de acordo com o disposto nesta Lei, competindo a
cada uma precipuamente: zelar pela observância desta Lei; integrar todas as cooperativas a elas
liadas; propor aos poderes constituídos programas que contribuam para a solução de problemas econômicos e sociais; desenvolver atividades destinadas à difusão e ao fortalecimento do
cooperativismo; representar e defender os interesses das cooperativas.
§ 1º É livre a liação ou não a entidades nacionais de representação do sistema
cooperativista nacional, sem prejuízo do registro obrigatório de que trata o art. 8º.
§ 2º São entidades nacionais de representação do sistema cooperativista: I – a
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), sociedade civil sem ns lucrativos, com sede na Capital Federal; e II – a União Nacional das organizações
Cooperativistas Solidárias (UNICOPAS) (PL 595/2015).

O avanço no marco legal embora ainda em tramitação na Câmara dos Deputados é fundamental
para construção social, cultural, identidade e educação dos associados e comunidades próximas
ao Cooperativismo Solidário Brasileiro, sendo reconhecidas como cooperativas de ajuda mútua
e de viés solidário as que atuam em segmentos sociais economicamente frágeis ou vinculadas a
iniciativas de superação da pobreza.
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MULTIPLICAÇÃO
Para que as temáticas dos cursos possam ser multiplicadas, o conhecimento criado necessita ser justicado, na
qual a organização determina se o mesmo atingiu as
expectativas previstas para o novo conceito.
Os conceitos são convertidos em ações concretas
postas em prática nas cooperativas, que pode assumir a
forma do desenvolvimento de um produto concreto
ou um mecanismo operacional no caso de inovações
abstratas, sendo fundamental que os participantes
avaliem o quanto o conhecimento está sendo aplicado
na cooperativa.
A função da organização no processo de criação do
conhecimento é fornecer condições ambientais,
sociais e tecnológicas que viabilizem a criação do
conhecimento em nível organizacional. Como educandos e sócios é necessário construir momentos de
interlocução com a direção das cooperativas para
sempre propor inovações para o maior fortalecimento
da cooperativa diante dos negócios e dos associados.
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1. ESTRATÉGIAS DE MULTIPLICAÇÃO
Normalmente, a cultura da organização e/ou cooperativa procura se fundar sobre valores como
responsabilidade, transparência e eciência, para então estabelecer estruturas especícas de
implementação desses valores. Além disso, a governança põe ordem na casa. E ela é indispensável
desde o início.

1.1 Criação de Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo facilita o compartilhamento de experiências e de sugestões para a gestão
cooperativa e/ou organização, trazendo prossionais experientes, que podem contribuir com
sugestões e direcionamentos.

Como construir um Conselho Consultivo?

Normalmente ele é composto por 3 a 5 pessoas de sua conança e de seus associados, dispostas
a ajudá-los conforme denição coletiva, com os temas mais diversos, voltados à realidade e necessidade. Escolha prossionais diversos, com grande acúmulo e experiência, estabelecendo inclusive
rotatividade, estabelecendo cronograma de reuniões e de ações.

1.2 Acompanhamento, monitoramento e avaliação do planejamento
Perceber a realidade mais geral onde atuamos é sempre ponto de partida de toda metodologia
voltada para uma intervenção consequente de transformação na vida de pessoas e de grupos humanos.
Comparar o contexto inicial, levantado no planejamento, com o contexto atual no momento da
avaliação pode ajudar a descobrir razões para muitos processos acontecidos durante o ano.
Para se poder observar com precisão o que está ocorrendo em diversas frentes da cooperativa
no desenvolvimento do planejamento, é fundamental que itens de observação sejam pré-denidos
ainda no planejamento.
Muitas perguntas estão relacionadas ao conteúdo do planejamento, outras tantas visam uma
análise da realidade institucional da cooperativa e várias delas talvez só devam ou possam ser utilizadas
quando logo antes da fundação da cooperativa para entender melhor os elementos básicos relacionados à sua capacidade de alcançar bons resultados para um conjunto de associados e associadas.
Para isso, é interessante seguir um roteiro, que possa ser analisado coletivamente e respondido
por todos, para então desenhar estratégias para ações, elencando inclusive indicadores.
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QUESTÕES VINCULADAS À EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
1. As atividades previstas foram realizadas? Se não foram, por que?
2. Os recursos utilizados foram os previstos? O que provocou diferenças?
3. Quais e em que medida os resultados esperados foram alcançados?

QUESTÕES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO
1. Os associados estão identicados com as nalidades da cooperativa?
2. Os associados marcam presença nas reuniões e assembleias?
3. Há clareza para todos e todas dos direitos e dos deveres?

QUESTÕES RELACIONADAS À ADAPTAÇÃO AO MEIO
1. Como está o apoio político e econômico externo, na comunidade, nos poderes
públicos, nas demais entidades, à Cooperativa?
2. Em que a nossa cooperativa se insere numa perspectiva de desenvolvimento local,
regional e nacional?
3. Como estão ocorrendo as relações com outras iniciativas sociais ou econômicas
para atuação e agenda comum?

QUESTÕES RELACIONADAS À EFICIÊNCIA EMPRESARIAL
1. Como está a disponibilidade de recursos?
2. Qual o índice de autonomia nanceira (relação entre o capital próprio e o ativo total
da cooperativa)? Qual o índice de lucratividade
3. Temos tecnologia adequada? Quais os ganhos e quais as perdas? Como estamos no
controle de custos? Como ocorre a distribuição das sobras?

QUESTÕES REFERENTES À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
1. Como está a distribuição de tarefas no âmbito interno da cooperativa?
2. Como é exercida a autoridade e como são cobradas as responsabilidades?
3. Como está a qualicação do pessoal, sejam ao nível administrativo, seja ao nível
social? Há planejamento de capacitação?
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QUESTÕES SOBRE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
1. Como ocorre a tomada de decisões (em nível de planejamento, em nível de direção,
em nível operativo)?
2. Como é a participação nas decisões (empregados, associados, diretores)?
3. Há possibilidades de serem recebidas críticas e sugestões? Existe transparência na
atuação da administração e na prestação de contas?

INSERÇÃO DE TEMAS TRANSVERSAIS
1. Quais as possibilidades e capacidade efetiva de presença, participação e exercício de
poder das mulheres, dos homens e jovens?
2. Como a partir da ação da cooperativa, os associados e associadas estão sendo
protagonistas?
3. Existem perspectivas de sustentabilidade econômica?

CONSTRUÇÃO DE NOVO PLANEJAMENTO
1. Quais as perspectivas e prioridades para um novo planejamento?
2. De que forma se pretende implantar as propostas da avaliação?
3. Quais parcerias e articulação deveremos estabelecer?
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INTERNALIZAÇÃO
Na fase da internalização acontece a passagem do
conhecimento teórico para o prático, incorporado
na ação. Esta fase é fortemente vinculada ao
aprender fazendo, quando as experiências das
etapas anteriores são incorporadas nas bases do
conhecimento do indivíduo e da organização, no
qual o conhecimento é aplicado e utilizado em
ações concretas, atualizadas por meio da prática e
da reexão.
A internalização determina se o conteúdo atingiu
as expectativas previstas para o novo conceito e se
a cooperativa assimilou na sua organização os
conteúdos e a proposta de inovação organizacional.
Todavia, a prática cooperativa gera rupturas nas
relações que impedem a convivência e, com a
tomada de consciência podem ser gestadas novas
formas de aprendizagem e cooperação. Nesse
processo de vivência, o conceito cooperação
promove o espaço para construir o conhecimento
com fases de problematização, socialização e
multiplicação dos saberes, prática educativa que
alcança efetividade e ecácia na medida em que
acontece o envolvimento real das pessoas com a
construção do conhecimento.
Reita se você conseguiu internalizar o conteúdo
deste material e verique se as propostas de
multiplicação desenvolvidas alcançaram os objetivos propostos
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Capitulo 3

momento

1.GOVERNANÇA NO COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO
O Cooperativismo Solidário prima pela ampla participação na governança das cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária. Importante reetir sobre como cada eixo do programa
poderá ajudar na construção do conhecimento e fortalecer a governança das cooperativas:
1. Na Fundamentação Teórica o processo ocorre de indivíduo para indivíduo;
2. Na problematização o processo é de indivíduo para o grupo;
3. Na multiplicação ocorre do grupo para a organização;
4. A internalização advém da organização para o indivíduo, sendo fundamental analisar e vericar
como foi internalizado o conhecimento.

Ÿ Como está a situação de sua cooperativa?
Ÿ Estamos próximos ou longe da situação ideal?
Ÿ Que ações poderão ser desenvolvidas para

melhorar a governança?

Em todos os casos em que mudanças são exigíveis ou necessárias, haverá necessidade de
determinar metas, com denição de quantidades e de espaço de tempo para serem alcançadas. Além
disso, para alcançar as metas, haverá a necessidade constante de olhar novamente o planejamento e as
estruturas hierárquicas da cooperativa e/ou organização.
Tudo isso para conseguir que a cooperativa apresente os melhores resultados e as pessoas
envolvidas sejam efetivamente beneciadas.
Entretanto, para que isso funcione, são necessárias uma coordenação preparada e instâncias de
poder e decisão ecientes, profundamente envolvidas com os interesses da cooperativa e de seus
associados e em condições efetivas de promover a sua melhor gestão.
A prática cooperativa se constitui num espaço de educação, tendo por referência a construção
do conhecimento, com vistas à humanização a partir do trabalho. Nesta ação, as pessoas produzem e,
ao mesmo tempo, produzem a si mesmas, construindo o conhecimento que as humaniza. Neste
ambiente, o conhecimento é construído e reconstruído nas práxis, um processo dialético de relação
entre teoria e prática, “um movimento de constante ação e reexão, reexão da ação, num trabalho
contínuo e dinâmico”.
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CONSIDERAÇÕES
A Educação e a Capacitação são indispensáveis em qualquer Instituição, mas nas
Cooperativas elas são uma questão de sobrevivência. Sem essas atividades, as Cooperativas são
desvirtuadas ou até absorvidas pelo sistema socioeconômico e pelo processo econômico dominante que é marcado pela concorrência e pelo conito. Educar para a cooperação é uma tarefa
difícil, pois as pessoas nascem e convivem com o individualismo. Por isso, deve enfatizar-se na
Educação Cooperativa seu caráter de educação permanente.
Educar para a solidariedade e a ajuda mútua tende a ser tarefa precípua das Cooperativas.
As Cooperativas necessitam modicar o comportamento dos seus membros às exigências em
evolução para que estes saibam discernir a importância do trabalho em comum. Neste ambiente,
a Educação é fundamental, pois é o processo que reforça a consciência dos objetivos na mente de
cada sócio, pois não se nasce cooperativista, mas se aprende a sê-lo.
No Cooperativismo todos deveriam ser solidários, a solidariedade econômica e social
necessita estar incorporada à doutrina, bem como, à racionalização de todas as ações do cooperado. A metodologia de aprendizagem cooperativista é relacionada com a concepção de
Educação Libertadora, que objetiva a transformação, já que considera a Educação um processo
que busca desvincular-se da ingenuidade incentivando a reexão, buscando saber o que e como o
educando pode¬rá aprender.
A razão do ato cooperativo está na diculdade, na dependência, na insuciência do agir
individualizado para a satisfação das necessidades mais ou menos imediatas. Isso não signica
abandonar a ideia de que os seres humanos, quando organizados em Cooperativas, cultivam uma
utopia de que é possível construir uma sociedade em que não haja exploração, injustiças sociais e
dominação, mas destacar que a centralidade não está meramente no ideal, mas na necessidade
concreta de organização. “Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a
consciência”.
O material se propôs a apresentar uma conceituação sobre este importante tema, que deve
estar fortemente sendo dialogado nas organizações, constituindo-se inclusive num enorme
desao: a gestão e a governança. Diante de tantas reexões, muito trabalho e muitos desaos
ainda hão de ser enfrentados e superados, anal temos presente nas organizações muitos
paradigmas. Porém, há também muita necessidade de mudança, para que dessa forma o cooperativismo solidário aconteça em sua essência: a transparência, a participação e implementação de
suas ações.

59

REFERÊNCIAS
BIALOSKORSKI, Sigismundo. Aspectos Econômicos das Cooperativas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006.
BIITENBENDER, Pedro Luís. Fundamentos e estrutura do cooperativismo. Universidade Regional do
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ. Coleção Educação à distância, série livro-texto: Ijuí/RS,
2009.
FERREIRA, Palloma Rosa AMODEO, Nora Beatriz Presno. O SESCOOP e a criação do campo da educação
cooperativista. In: Encontro de pesquisadores Latino-Americanos de Cooperativismo, 5. Ribeirão Preto: Anais.
FEARP/USP, 2008.
FRANTZ, Walter. Educação e cooperação: práticas que se relacionam. Sociologias n. 6. Porto Alegre: jul/dez
2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Editora Paz e
Terra, 2006.
LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou Revolução? Tradução de Lívio Xavier. 3ª ed. São Paulo: Expressão Popular,
2003.
ROCHE, Chris. Avaliação de impacto dos trabalhos de ONGs. São Paulo: Cortez/Oxfam/Abong, 2000.
VENTURA, Elvira Cruvinel Ferreira; FONTES FILHO, Joaquim Rubens; MARQUES SOARES, Marden.
Governança Cooperativa: diretrizes e mecanismos para fortalecimento da governança em cooperativas de
crédito. Brasília: BCB, 2009.
ZUNG, Che Yee; KONZEN, Otto G. Revista Perspectiva Econômica, São Leopoldo: UNISINOS, 1990.
RECH, Daniel Cooperativas: alternativa de organização popular. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. REPENTE.
Participação popular na construção do poder local. PÓLIS - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em
Políticas Sociais, nº 29, agosto/2008.
RECH, Daniel Material orientador elaborado para cursos sobre gestão e governança das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária vinculados ao Sistema UNICAFES, 2018.
UNICAFES - Brasília. Programa de Educação do Cooperativismo Solidário. Brasília, 2013. Disponível:
<http://unicafes.org.br>. Acesso em: 15 maio 2018.
UNICAFES – União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Documento Base
do V Congresso. Brasília. 2017. Disponível: <http://unicafes.org.br>. Acesso em: 02 mar. de 2018.
UNICOPAS - União Nacional das Organizações Cooperativas Solidárias. Pauta Institucional, Brasília. 2017.
Disponível: <http://unicafes.org.br>. Acesso em: 02 mar. de 2018.
ZANCO, Alcidir, Mazutti. A contribuição do PECSOL para aprendizagem dos diretores como multiplicadores
do conhecimento no cooperativismo. Francisco Beltrão, 2016. Disponível: <
http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/3033/5/Alcidir%20M.%20Zanco2017.pdf>.

06
60

Multiplique
ações de gestão
e governança na
sua cooperativa.
Faça sua parte!

União Nacional das Cooperativas da
Agricultura Familiar e Economia Solidária

