Objetivos
 Conhecer a importância da participação dos associados na gestão e
governança das cooperativas.

 Conhecer a ferramenta de gestão de associados denominada “OQS Organização do Quadro Social”
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3.1 Considerações iniciais
3.2 Importância e determinantes da participação dos associados na
gestão de cooperativas
3.3 Organização do Quadro Social – OQS
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“Quadro Social”
- Corresponde ao conjunto ou ao total de associados de uma cooperativa.
- Seu tamanho é ilimitado, sendo o mínimo de 20 sócios, mas pode ser administrado
por meio de regras ou requisitos de associação.
- Em algumas cooperativas é dividido em grupos menores para facilitar a participação
na sua gestão.
- Todos que o compõem são dotados de poder equitativo nas decisões da
cooperativa, colocando-se a favor ou contra diante das propostas apresentadas nas
instâncias deliberativas.
- O tamanho do quadro social é um indicador importante para dimensionarmos uma
cooperativa em termos de importância social local e regional.
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 Na primeira aula exploramos brevemente a questão da participação do quadro
social nas instâncias de decisão (assembleias), como um fator social relevante
para o progresso de uma cooperativa.
 Vimos que quanto maior o número de associados em uma cooperativa menor
é a participação dos associados nas assembleias.
 Aprofundamos o conceito e os diversos significados da palavra “participação”,
com a preocupação de permitir o entendimento de sua importância em
processos de intervenção para a constituição de cooperativas. Nesta parte
questionamos sobre como fazer para que a participação seja efetiva.
 Nesta aula iremos retomar o assunto da participação, inicialmente apresentado
na primeira aula da disciplina e apresentar a OQS, organização do quadro
social, ferramenta de gestão dos associados de uma cooperativa.
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3.2 Importância e determinantes da participação dos associados
na gestão de cooperativas
A participação dos associados nas estruturas de gestão e governança
das cooperativas é uma variável básica que viabiliza:
- A transparência
- A tomada de decisões condizentes com as necessidades dos
cooperados
- Amplia as chances de sucesso na execução de ações e,
- Cria condições para que a cooperativa possa alcançar os resultados
esperados.
6

Aula 3 – Participação e a
Organização do Quadro Social

“Estrutura de gestão e governança”

- Corresponde às instâncias deliberativas da cooperativa, às assembleias
gerais extraordinárias e ordinárias.
- Também podemos citar, caso a cooperativa apresente os associados
organizados em núcleos, as reuniões e assembleias de núcleo.
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 É sabido que a participação é um processo relacional e conflituoso. Envolve as
relações entre os associados, destes com a cooperativa e desta com o mercado.
 Estas inter-relações variam em intensidade e complexidade. Todas elas
desencadeiam inúmeros conflitos, que podem surgir de desentendimentos entre
membros, divergências de interesses, princípios pessoais antagônicos, decisões e
propostas inadequadas, problemas de gestão, descumprimento de acordos,
entre outros.

 A participação é uma forma de controle e fiscalização da operacionalidade e
execução dos objetivos e atividades da cooperativa. Contribui para que todos
criem consciência coletiva e ajam em prol da coletividade. Quanto maior é a
participação, maior é a pressão sobre os dirigentes da cooperativa e seus
funcionários para que as coisas sejam feitas corretamente, em prol do benefício
coletivo.
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 Ao mesmo tempo em que a participação pode gerar conflitos, também gera
laços que os evitam e que auxiliam na sua resolução.
 Conseguiram perceber o quão importante é a participação dos membros
para a gestão e governança de cooperativas?

 Quando se fala de participação é difícil não a associarmos com cooperação.
É que uma tem tudo a ver com a outra.
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 No ambiente das cooperativas, a cooperação pode ser tratada basicamente sob
duas formas:

Como voluntarismo e solidariedade, tendo como base relações de troca de bens
e serviços, onde se tem a cooperação como algo apenas voluntário.
Como econômica, sendo necessária para que o empreendimento coletivo cresça
num mercado de ampla concorrência e que é conduzido pela lógica da eficiência.

 A forma voluntária está muito presente durante as fases de criação e início de
funcionamento das cooperativas, onde a unificação de interesses comuns, a união
do grupo e as relações solidárias apresentam-se fortificadas; também se mostra
uma das bases que dão sustentação aos empreendimentos caracterizados como
de economia solidária.
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 À medida que a cooperativa cresce e se desenvolve, a participação econômica
dos associados torna-se muito importante para dar respaldo ao crescimento da
cooperativa, que é impulsionada pelo mercado e pela necessidade de gerar
renda e outras contrapartidas aos próprios associados.
“Economia solidária”
- Movimento que corresponde ao conjunto de atividades econômicas
(predominantemente: produção de bens, prestação de serviços e finanças
solidárias) organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores sob a forma
de autogestão.
- Fazem parte do movimento empreendimentos econômicos solidários (incluindo
cooperativas) e as entidades de apoio como incubadoras, órgãos de assistência
social, associações, redes de crédito, entre outras.
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 O que se verifica de maneira ampla nos dias de hoje é que a cooperação, para
caracterizar-se como exitosa para o associado, somente ocorre se os resultados
econômicos que obtêm com a forma cooperativada forem maiores que os que
pode obter individualmente.
 É muito importante destacar isto, e gostaríamos que todos refletissem sobre esta
questão:
Se o cooperado não enxergar claramente o que a cooperativa vai trazer de
melhorias objetivas para a sua atividade profissional, é muito difícil que este se
vincule de fato à cooperativa e que participe de maneira ativa.

 Portanto, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, que constituem uma
empresa que opera de forma a proporcionar benefícios para os seus donos (os
cooperados).
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 As cooperativas não visam lucro, mas elas existem para auxiliar os cooperados
a alcançarem os seus objetivos, inclusive o “lucro”, como tantos outros.

 O processo de participação do associado na cooperativa e nas estruturas de
gestão e governança envolvem custos, que por vezes a limitam, como:
Custos econômicos (capital, bens, patrimônio, etc.)
- Ligados ao processo de constituição da cooperativa (um dos fundadores, por
exemplo) e do ato de associação, que requer quitação de quotas-parte pelo
interessado. Quanto à participação nas assembleias e outros encontros, o
custo relacionado ao deslocamento do associado (combustível, entre outros)
até o local das reuniões é um fator importante que afeta sua participação.
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 Custos decisórios
- Expressam em aceitar decisões contrárias, expressando o respeito à coletividade,
como aceitar a necessidade de comercialização com regras comuns, por exemplo.

 Custo de oportunidade do tempo e do trabalho do sócio
- A participação implica em dispor de seu tempo e, dependendo do dia e horário dos
encontros, de seu trabalho, que somado ao custo de deslocamento faz com que sua
participação seja menor quanto maior estes custos.
“Quotas-parte” - Quando da associação, o indivíduo subscreverá (fará a promessa de pagamento)
e posteriormente integralizará (efetivará o pagamento), em seu nome, certo número de quotasparte que irão compor o capital social da cooperativa.
- O número de quotas-parte varia muito entre as cooperativas, inclusive seu valor monetário.
Pode ser um real, cem reais ou outro valor, desde que não ultrapasse o valor do salário
mínimo. Tanto o número quanto o valor são definidos em assembleia e respaldados pelo
estatuto social da cooperativa.
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 No Brasil, ainda tem-se a imagem das cooperativas como meras distribuidoras de
sobras e benefícios.
 Esta visão, associada ao fato de que a contratualização (que é adotada com
frequência em países da Europa como a Alemanha, por exemplo) no país ainda é
pouco adotada por parte das cooperativas como instrumento garantidor das
relações de troca entre cooperativa e cooperado (a contratualização no Brasil
não é obrigatória e não existe uma obrigação que determine a participação do
cooperado com sua cooperativa), dá margem para que o cooperado aja de forma
oportunista diante de uma oferta mais atrativa de outras organizações/empresas
concorrentes.
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“Contratualização”
- Corresponde à utilização de contratos de caráter formal e legal entre a
cooperativa e o cooperado buscando com isso uma garantia de entrega da
produção pelo associado.

“Oportunista”
- Aquele que desvia sua produção para outra organização/empresa
vislumbrando um ganho adicional imediato como, por exemplo, o pagamento
por parte do concorrente de R$ 0,50 ou R$ 1,00 a mais por saca de soja.
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 Frente a estes fatos, se apresenta uma fragilidade nas relações de confiança entre
as partes e, consequentemente, a participação é afetada, visto que o associado
que pensa e age assim, pouca importância dá para a cooperativa, vendo-a apenas
como mais uma dentre as organizações com as quais pode se relacionar
comercialmente. O resultado é oneroso para a cooperativa, afetando sua
eficiência econômica.
 É muito difícil que uma organização consiga oferecer benefícios (melhores que a
concorrência) em todos os momentos. O cooperado tem que ter consciência que a
cooperativa está ao lado dele durante todos os dias do ano e, normalmente, ao
longo de muitos anos.
 Todo este acompanhamento e os benefícios históricos oferecidos têm um custo. E
sempre aparecerão empresas concorrentes que têm plenas condições de ofertar
um pouco mais pela produção do associado (no caso do ramo agropecuário).
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 O problema é que estas empresas não oferecem assistência técnica, não
financiam a compra de insumos e compram a produção no momento que
bem entendem.
 É necessário que os cooperados percebam a cooperativa como uma
parceira de longa data e que estará sempre ao seu lado, de forma que os R$
0,50 ou R$ 1,00 pago a mais pela produção não são mais benéficos do que
todos os outros benefícios oferecidos pela cooperativa.
 Estamos partindo do pressuposto de que as cooperativas são bem
gerenciadas e de fato cumprem com o seu papel, que é oferecer e gerar
bons resultados a seus associados.
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 Os dois lados têm que fazer a sua parte:
- o cooperado deve operar integralmente com a cooperativa, e
- a cooperativa deve trabalhar com muita seriedade e eficiência para atender aos
interesses dos associados.

 Oportunismos de qualquer um dos lados podem minar a relação e a confiança
entre as partes, o que não é interessante para ninguém.
 O cooperado é o dono da cooperativa e ele deve trabalhar para que ela tenha
condições de efetivar o seu propósito, que é servir aos seus proprietários.

 Neste contexto, a adoção de contratos formais, já consagrados em outros países,
vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões do movimento cooperativista
brasileiro.
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 Os contratos atuariam como mecanismos redutores de comportamentos
oportunistas, já que à medida que as cooperativas vão aumentando muito o
seu número de sócios, a relação com estes vai ficando cada vez mais complexa.
Daí a importância da Organização do Quadro Social (OQS), que falaremos mais
adiante.
 Existem outros fatores que podem afetar a participação dos associados nas
estruturas de governança ou de gestão das cooperativas de forma:
Forma Positiva

Forma Negativa
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Forma Positiva
- “A distribuição das sobras líquidas, que representa um aumento na renda dos
associados proporcional ao volume de operações que cada um deles realizou
junto à cooperativa” (VON ENDE et al, 2011).
- “Uma maior diversificação das atividades da cooperativa pode incentivar, além
da participação, compromissos relacionais, refletindo numa menor perda
residual dos cooperados” (BIALOSKORSKI NETO, 2007; MENEGÁRIO, 2000).
- “A disposição de um sistema de informações eficiente que demonstre a
realidade administrativa e a evolução dos negócios da cooperativa” (CRÚZIO,
2005; ABRANTES, 2004).
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“Sobras líquidas”
- Montante de recurso que representa a sobra da cooperativa, ou seja,
representa um valor fruto de um resultado positivo do balanço anual, que
é destinado para compor os fundos obrigatórios da cooperativa – Fundo
de Reserva e Fundo de Assistência Técnica Educacional (FATES) –, bem
como outras disposições previstas em lei e no estatuto da cooperativa e
distribuição aos associados proporcionalmente às operações realizadas
pelo mesmo durante o exercício em questão.
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 Estes elementos tornam mais onerosos os custos de oportunidade da participação
do associado.
 Por exemplo: a mobilização da participação do associado pela cooperativa e sua
efetiva participação torna-se mais fácil quando a distância de sua residência até a
sede da cooperativa é de 10 km ou 50 km?
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 O associado terá maior poder de decisão em uma cooperativa com 20 ou com
100 associados?
 Normalmente, o crescimento econômico da cooperativa implica em um maior
número de associados, que por sua vez pode ser prejudicial para a participação
pela ampliação das distâncias e diminuição do valor relativo do voto, o que, por
sua vez, implica em custos de participação (deslocamento, tempo, trabalho)
para o cooperado.

 Assim teoricamente, os custos são maiores que os benefícios de sua
participação.
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“A falta de informação e a prestação de informações não qualificadas por
parte da cooperativa aos seus associados” (ABRANTES, 2004).
 A cooperativa não pode ser uma “caixa preta”. É preciso um fluxo de
informações intenso e com qualidade. Isto aumenta a transparência.
 Definição vaga dos direitos de propriedade segundo Bialoskorski Neto (2007):
ausência de definições claras que deem conta de explicar o papel do
associado como dono da cooperativa (apresentando atribuições de
monitoramento e controle das atividades e ações da cooperativa) e de como
fazê-lo apropriar-se disso.
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 Quando relacionamos a participação social nas instâncias deliberativas com o
desempenho econômico da cooperativa, encontramos na literatura, duas
possibilidades:
A de Menegário (2000) que diz que quanto maior o crescimento da
participação dos cooperados, maior é o nível de monitoramento e, portanto,
melhor o desempenho econômico da cooperativa.

A de Bialoskorski Neto (2007) que diz que quanto maior o desempenho
econômico da cooperativa maior o incentivo a diminuição da participação
social, fruto do grande número de membros, que por sua vez gera divisão do
poder de decisão do associado e custos de oportunidade, onerando sua
participação.
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 Um encontrou que uma maior participação implica em melhor desempenho
econômico e o outro o contrário, que o melhor desempenho econômico
implica em menor participação, embora ambos tenham trabalhado com
cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná.
 Podemos perceber que esta relação – participação e desempenho econômico –
não possuem um único resultado possível e, portanto, até pode comportar
outros resultados.
 A busca por alternativas e ou soluções sobre a questão da participação dos
cooperados nas estruturas de gestão e governança de cooperativas deve ser
orientada no sentido de permitir que o “poder social” dos cooperados possa se
manifestar de forma mais efetiva e que os custos de oportunidade –
apresentados anteriormente – possam ser minimizados.
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 Seguindo estas orientações, as cooperativas vêm elaborando formas/estruturas
organizacionais mais dinâmicas para tornar efetiva a participação dos associados.
Uma delas é a comumente conhecida como “OQS: Organização do Quadro
Social”, que é o nosso próximo assunto.

“Poder social”
- No contexto, corresponde ao direito e a capacidade que os associados possuem
de contribuir para o sucesso da organização, por meio de suas opiniões,
sugestões e participação decisória nos encontros, reuniões e assembleias da
cooperativa.
- É dar voz e vez a maioria, para que as deliberações reflitam seus anseios e
necessidades.
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3.3 Organização do Quadro Social - OQS
No início do cooperativismo brasileiro o “lado social” das cooperativas era

evidente, e por vezes, ocorria de forma paternalista e assistencialista.
Com o decorrer do tempo ocorreram muitas mudanças e hoje o “lado
empresarial” nas cooperativas é verificado como necessário, muito em resposta
ao mercado globalizado e de ampla concorrência, assim como pelo crescimento e
desenvolvimento das cooperativas.
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“Lado social”
- A cooperativa é um empreendimento cooperativo socioeconômico. O
desenvolvimento de suas atividades econômicas busca atender às demandas
sociais de seus associados, seja uma ocupação ou trabalho, a inclusão financeira,
uma melhor obtenção de renda e qualidade de vida, acesso a serviços antes
inacessíveis em outras organizações, etc.
- Estas dimensões econômica e social precisam ser equilibradas. Nem muito de um
nem pouco de outro. O social precisa do econômico para ser viabilizado, mas
priorizar o econômico em detrimento do social descaracteriza a essência do
cooperativismo, em que a pessoa ou o indivíduo é mais importante e não, no caso,
o capital. Este é um meio e não um fim. A cooperativa tem que ser eficiente como
empresa para que ela possa gerar os seus benefícios sociais, razão da sua
existência.
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 Passou o tempo em que o associado participava da cooperativa simplesmente
porque a ideia do empreendimento era boa ou interessante ou porque a
condição de dono lhe conferia algum grau de reconhecimento na comunidade.

 Atualmente, o associado o é se a cooperativa for capaz de atender às suas
expectativas, que se encontram principalmente voltadas para o econômico,
enquanto empresário individual.
 Normalmente, o associado quer evoluir, crescer, se desenvolver. E a cooperativa,
como instrumento de organização social e econômica, deve contribuir para que
isso ocorra.
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 A atuação com caráter mais empresarial acaba desencadeando, em muitas
cooperativas, um distanciamento dos associados, cuja participação na gestão
e governança da cooperativa, em grande medida, acaba limitando-se a
presença na assembleia geral ordinária, realizada anualmente.

 O bom funcionamento de uma cooperativa perpassa pela ampla participação
dos associados, do seu conhecimento do dia-a-dia da organização e também
da sua identificação com os negócios cooperativos por ela praticados. Aqui
cabe retomarmos o questionamento da Aula 1: mas como tornar a
participação efetiva?
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 Um amplo e eficiente sistema de comunicação, informação e educação
cooperativista e técnica, por meio do quadro social organizado, pode ser uma
estratégia a ser adotada pela cooperativa para alcançar resultados positivos de
participação.

 A OQS busca criar um ambiente que propicie a participação dos associados na
gestão e governança da cooperativa, permitindo que ocorra a integração destes
com os dirigentes e funcionários, criando assim um espaço de diálogo e de troca
de ideias entre ambos, permitindo também alinhar às necessidades dos
associados aos objetivos e atividades da cooperativa.
 Os laços estreitados entre as partes permitem um maior comprometimento e
profissionalismo de ambos.
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 Como isto é feito?
- Por meio da OQS, são constituídos núcleos, que nada mais são do que grupos de
associados reunidos pela proximidade geográfica, por interesses comuns ou por
atividades produtivas específicas. A ideia é qualificar e intensificar a participação dos
cooperados na discussão da gestão da cooperativa.

 Normalmente, cada núcleo possui um representante que é eleito pelos seus
próprios membros. Juntamente com os representantes dos demais núcleos,
desempenham a função de porta-vozes da opinião dos cooperados de cada núcleo
nas discussões e decisões da cooperativa tratadas nas instancias deliberativas. Isto
aumenta o fluxo de informações nos dois sentidos (cooperado/cooperativa e
cooperativa/cooperado). Assim, com mais envolvimento e uma maior interação é
possível que a cooperativa atenda melhor os anseios dos cooperados, motivandoos a participar cada vez mais e melhor.
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“Núcleos”

- Corresponde a um grupo de associados que se reúnem com o objetivo
principal de facilitar e estimular a participação dos mesmos na gestão e
deliberações da cooperativa.

A OQS será também trabalhada na disciplina “Educação Cooperativa”, cujo
enfoque será dado aos processos educativos que envolvem a preparação e
manutenção da organização do quadro social em uma cooperativa.
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 Neste contexto, a OQS é uma importante ferramenta que abre um espaço para
a melhoria da interação entre os associados e a cooperativa.
 As reuniões de núcleo podem auxiliar no conhecimento, discussão e troca de
experiências sobre novas tecnologias e formas de manejo, bem como na
formação e identificação de novas lideranças, na promoção do
cooperativismo, sua doutrina e valores.

 Um dos seus principais objetivos é aumentar o acompanhamento por parte do
cooperado sobre o que acontece na cooperativa, buscando tornar mais efetiva
sua participação nas decisões a serem tomadas pela cooperativa.
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 Como é extremamente custoso consultar os associados individualmente, e pelo
fato de que os interesses individualizados não trazem a viabilidade necessária à
administração e tendo por certo que os seus interesses podem ser iguais,
semelhantes ou até contrários, surge a necessidade de organizar os membros da
cooperativa em pequenos grupos, chamados de “núcleos”, “comitês”, entre

outros nomes de significação semelhante, para que se chegue a um
denominador comum.
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 Os núcleos ou comitês representam um grupo de associados, definidos por:
- região geográfica ou por interesse (uma comunidade ou o agrupamento de duas
ou mais comunidades, por exemplo)
- pessoas que atuam com a mesma atividade, que se reúnem periodicamente
com o acompanhamento de técnico(s) ou funcionário(s) da cooperativa, que
é(são) responsável(eis) pelos processos de assessoramento e monitoramento das
atividades do núcleo, considerando sempre os aspectos ligados a produção,
industrialização, comercialização, assistência técnica e outras necessidades ou
possibilidades particulares do grupo de associados.
 Quando a cooperativa está organizada desta forma, todo o associado da mesma
faz parte de um núcleo.
38

Aula 3 – Participação e a
Organização do Quadro Social

 Cada núcleo elege seu(s) representante(s) – o(s) delegado(s) ou
coordenador(es), que pode ser um ou mais conforme o seu número de
participantes – que irão também compor o núcleo central da cooperativa,
cuja função é apresentar à cooperativa as necessidades sociais e econômicas
dos associados dos núcleos.
 Este núcleo central congrega todos os delegados de núcleos e possui
coordenação própria.

 Nos núcleos, além de encontros informais e reuniões, são realizadas préassembleias para que os associados possam votar nas propostas em pauta
relacionadas, por exemplo, ao planejamento estratégico da cooperativa.
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 Apresentadas as propostas e votadas, a deliberação ou posição dos membros do
núcleo será representada por seu(s) coordenador(es) no núcleo central e nas
assembleias gerais.

Figura 3.1: Exemplo de organização do quadro social de uma cooperativa agropecuária,
apresentando os principais fluxos de comunicação e seus conteúdos
Fonte: CTISM, adaptado dos autores
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 Esta forma de funcionamento aqui
apresentada é a mais comum, mas
existem inúmeras formas diferentes e
adaptadas à realidade e peculiaridades
de cada cooperativa. Veja por exemplo,
o organograma da organização do
quadro social do SICREDI (Sistema de
Crédito Cooperativo), apresentado na
Figura 3.2.

Figura 3.2: Organograma de funcionamento da organização do quadro
social do SICREDI
Fonte: CTISM, adaptado de Fundação SICREDI, 2011
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 A organização do quadro social é um projeto amplo e que exige recursos e
investimentos por parte da cooperativa. Não basta simplesmente organizar
dividindo os associados e criando grupos. É imprescindível preparar a base ou as
condições para o seu funcionamento, sendo necessário, por exemplo:
 A sensibilização e motivação dos associados.
 A definição clara e objetiva da função dos núcleos em relação à cooperativa.
 A conscientização dos conselheiros da cooperativa (administrativos e fiscais),
diretores executivos, gerentes e técnicos da cooperativa quanto ao trabalho com os
núcleos e o núcleo central.
 A integração da assistência técnica e de toda a cooperativa com o trabalho dos
núcleos.
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Aula 3 – Participação e a
Organização do Quadro Social

RESUMO
Nessa aula, verificamos a importância da “participação” dos associados nas
instâncias deliberativas e seus efeitos sobre os resultados da cooperativa.
Estudamos sobre a organização do quadro social, que almeja facilitar e motivar a
participação dos cooperados, buscando fortalecer as relações entre o quadro social
e a diretoria, despertando cada vez mais no associado o sentimento de sentir-se
dono e, assim, apoderar-se de uma função fiscalizadora e monitora das ações
executadas pela cooperativa.
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