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RESUMO 

 

A consolidação do cooperativismo no Estado do Paraná é explicada por vários fatores, 

dentre os quais a vocação do Estado para o agronegócio que encontrou ambiente 

favorável na filosofia cooperativista. Além de estar inserida no espírito empreendedor 

de seu povo, construiu a base do modelo econômico que sustenta e impulsiona o 

crescimento do Estado e traz desenvolvimento a todos que fazem parte de uma 

cooperativa e de seu entorno. Tendo em vista a magnitude, a representatividade deste 

modelo de negócio e a importância do agronegócio na economia paranaense, vê-se 

uma oportunidade de pesquisa sobre gestão de riscos corporativos em cooperativas 

agroindustriais. A pesquisa e a literatura sobre gestão de riscos em cooperativas são 

vastas e bem difundidas, porém os riscos abordados são sempre de maneira isolada, 

sob a perspectiva de melhorar as ferramentas que possam gerenciar eficazmente os 

riscos individuais. Mas afinal, o que é risco? Gerenciamento de riscos corporativos? 

Quais são as técnicas e modelos utilizados pelas empresas para o gerenciamento de 

riscos corporativos Como ele pode ser utilizado pelas cooperativas e quais os 

benefícios ou oportunidades a partir deste. Diante do exposto, primeiramente, o 

desafio é criar uma cultura dentro da cooperativa, pois como uma entidade 

empresarial que está inserida neste contexto é dever se preocupar com os riscos de 

maneira estratégica, não isolada ou para cumprir um programa de qualidade. O que 

será proposto é o levantamento de requisitos para a implantação de um ERM – 

Enterprise Risk Management adaptado às cooperativas de produção agroindustrial. 

Um modelo que identifica uma estrutura organizacional de suporte a gestão, através 

do gerenciamento de riscos, considerada de forma sistêmica, e um conjunto de 

práticas de gestão ajustadas as particularidades do cooperativismo agroindustrial. 

Neste trabalho, além de uma conceituação teórico-bibliográfico para elucidar as 

questões anteriormente propostas, será apresentado um estudo de caso em uma 

cooperativa de produção agroindustrial. 

 

Palavras-chave: cooperativas, gerenciamento de riscos corporativos. 

  



ABSTRACT 

 

The consolidation of the cooperatives in Paraná State is explained by several factors, 

among which the state calling for agribusiness that found favorable environment for 

the cooperative philosophy. In addition to being inserted in the entrepreneurial spirit of 

its people, he built the basis of the economic model that supports and drives the growth 

of the state and bring development to all who are part of a cooperative and its 

surroundings. Given the magnitude, the representative of this business model and the 

importance of agribusiness in the state economy, we see a research opportunity on 

corporate risk management in agribusiness cooperatives. The research and literature 

on risk management in cooperatives are vast and well spread, but the risks are always 

addressed in isolation, from the perspective of improving the tools that can effectively 

manage the individual risks. But after all, what is risk? enterprise risk management? 

What are the techniques and models used by companies to manage corporate risks 

as it can be used by cooperatives and what benefits or opportunities from this. Given 

the above, first, the challenge is to create a culture within the cooperative, because as 

a business entity that is inserted in this context is due to worry about the risks 

strategically, uninsulated or to fulfill a quality program. What is proposed is the survey 

requirements for the implementation of an ERM - Enterprise Risk Management 

adapted to the agro-industrial production cooperatives. A model that identifies an 

organizational structure supporting the management, through risk management, 

considered systemically, and a set of management practices set the particularities of 

the agro-industrial cooperatives. In this work, as well as a theoretical and 

bibliographical concept to elucidate the issues previously proposed, a case study will 

be presented in an agroindustry production cooperative. 

 

Keywords: cooperative, enterprise risk management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A consolidação do cooperativismo no Estado do Paraná é explicada por vários 

fatores, dentre os quais a vocação do Estado para o agronegócio que encontrou 

ambiente favorável na filosofia cooperativista. Além de estar inserida no espírito 

empreendedor de seu povo, construiu a base do modelo econômico que sustenta e 

impulsiona o crescimento do Estado e traz desenvolvimento a todos que fazem parte 

de uma cooperativa e de seu entorno. (OCEPAR, 2016) 

A safra paranaense responde por 18% de toda a safra brasileira, e na pecuária 

destaca-se a avicultura e suinocultura, com 29,2% e 19,1% respectivamente, do total 

de abates do País IPARDES, 2015). Segundo dados da Organização das 

Cooperativas do Estado do Paraná – OCEPAR (2016) o cooperativismo paranaense 

teve faturamento bruto de R$ 60,2 bilhões o setor responde por 18% do Produto 

Interno Bruto do Paraná (PIB) e por 56% da produção agropecuária no Estado, 

exportou no ano passado R$ 8,5 bilhões, investiu R$ 2,3 bilhões e recolheu R$ 1,5 

bilhão em tributos. Ao todo, o cooperativismo paranaense congrega 1,3 milhão de 

cooperados, 82 mil empregos diretos e gera 2,6 milhões de postos de trabalho 

indiretos. São no Estado em número total de 74 cooperativas agropecuárias. 

Tendo em vista a magnitude, a representatividade deste modelo de negócio e 

a importância do agronegócio na economia paranaense, vê-se uma oportunidade de 

pesquisa sobre gestão de riscos corporativos em cooperativas agroindustriais. A 

pesquisa e a literatura sobre gestão de riscos em cooperativas são vastas e bem 

difundidas, porém os riscos abordados são sempre de maneira isolada, sob a 

perspectiva de melhorar as ferramentas que possam gerenciar eficazmente os riscos 

individuais. Riscos individuais como por exemplo das commodities agrícolas, com 

mecanismos de hedge para comercialização, além dos riscos financeiros, a exemplo 

o risco de crédito. 

A capacidade de definir o que poderá acontecer no futuro e de optar entre várias 

alternativas é central às sociedades contemporâneas. A administração do risco é 

guiada por uma ampla gama de tomada de decisões, da alocação da riqueza à 

salvaguarda da saúde pública, da condução da guerra ao planejamento familiar, do 
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pagamento de prêmios de seguros ao uso do cinto de segurança, da plantação de 

milho à venda de flocos de milho. (BERNSTEIN, 1997)  

O estudo do risco tem suas raízes mais profundas na Economia (Damodaran, 

2009) e teve seu interesse desperto nas mesas de jogos, onde os matemáticos 

transformaram a teoria das probabilidades de um brinquedo de apostadores em um 

instrumento poderoso de organização, interpretação e aplicação das informações. A 

medida que uma ideia engenhosa se empilhava sobre a outra, surgiram técnicas 

quantitativas de administração do risco que ajudaram a desencadear o ritmo dos 

tempos modernos. (BERNSTEIN, 1997).  

O risco é algo inerente à natureza humana, ao qual se está exposto desde o 

momento em que desperta até o instante em que adormece (DAMODARAN, 2009, 

p.21). A exposição ao risco é algo inevitável e involuntário, seja no âmbito pessoal ou 

empresarial. A ampla diversidade de interpretação, significado, e abrangência que 

envolve o vocábulo “risco” requer do pesquisador que se aventure a desenvolver uma 

pesquisa sobre o tema, uma correta delimitação sobre a vertente do conteúdo que se 

pretende pesquisar. 

O agronegócio apresenta inúmeras situações de risco, possíveis de serem 

medidas, mas nem sempre percebidas ou fáceis de serem entendidas. Desde a 

programação de plantio de determinada cultura, a escolha dos insumos, máquinas, 

desenvolvimento da lavoura – sujeitos a todos os tipos de intempéries climáticas, 

colheita, armazenagem, preços, transformação, pessoas, mercados, etc. É possível 

medir e tratar cada etapa do processo produtivo. Definindo sua origem, natureza e 

tipo de riscos.  

Dentro do ambiente cooperativista pode-se discutir a participação dos membros 

associados desde a fase em que as cooperativas se formam como uma importante 

coalizão de interesses em um mesmo grupo solidário e voluntário, com um forte código 

de ética, até aquela em que a participação econômica é necessária para o crescimento 

empresarial impulsionado pelo mercado e pela necessidade de geração de renda e 

riquezas, internalizando a lógica econômica de maximização de resultados 

(BIALOSKORSKI NETO, 2004a; SOARES, 1984). 

A formação de uma cooperativa até a sua atuação como entidade empresarial, 

que a princípio parte de uma filosofia doutrinária e ao longo do seu desenvolvimento 
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vai se orientando para o mercado, com operações da produção dos seus cooperados 

ou prestação de serviços a eles, coordenando e gerando valor ao longo da cadeia 

produtiva, cumprindo assim com objetivos sociais e econômicos. A escala de 

produção proporcionada por todo seu quadro social ou com maior poder de barganha 

ganho pelo volume de compras, a atuação de uma cooperativa é de fundamental 

importância no processo de diminuição de riscos de seus cooperados, pois de forma 

coletiva através de uma cooperativa é possível aumentar a competitividade, eficiência, 

conquistar mercados e se posicionar estrategicamente. 

Uma cooperativa pode ser meio de gestão de riscos da cadeia produtiva e de 

transformação industrial do agronegócio. Quando pessoas decidem construir uma 

entidade empresarial sob a ótica da doutrina cooperativista está marcado o ideal de 

que todos comungam deste e estão dispostos a enfrentar seus riscos individuais e 

compartilhá-los coletivamente. O cooperativismo como meio, principalmente, de o 

pequeno produtor se organizar e aumentar o seu poder competitivo, promovendo a 

diversificação e rompendo algumas barreiras a mercados específicos 

(BIALOSKORSKI NETO e ZYLBERSZTAJN, 1994).  

A premissa inerente ao gerenciamento de riscos corporativos é que toda 

organização existe para gerar valor às partes interessadas. Todas as organizações 

enfrentam incertezas e o desafio de sua administração é determinar o nível de 

incerteza que a organização está preparada para aceitar, na medida em que se 

empenha em agregar valor para as partes interessadas. O gerenciamento de riscos 

corporativos não apenas permite identificar, avaliar e administrar riscos diante de 

incertezas, como também integra o processo de criação e preservação de valor. 

(COSO, 2007, p. 13) 

O gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar 

com eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas, 

com benefícios múltiplos e variados como a melhoria na capacidade de geração de 

valor à organização, boas práticas do negócio, reforço da governança corporativa, 

melhorias nos controles internos, obter vantagem competitiva, entre outros. (CAS, 

2003; EIU, 2007; CHING, 2011) 

Além dos benefícios para a sustentabilidade de uma cooperativa, é também 

mais um processo de governança corporativa e que se posiciona como órgão 
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estratégico de apoio à gestão de uma cooperativa. O processo de gestão de risco é 

estratégico, uma vez que grande parte dos fatores de riscos é oriunda do ambiente 

em que a empresa está inserida (PADOVEZE; BERTOLUCCI, 2013). Da abordagem 

sobre ser capaz de gerar vantagem competitiva, podemos concluir que é quando 

temos a implementação de uma estratégia que cria valor não sendo implementado 

por todos os concorrentes atuais ou potenciais competidores, simultaneamente. 

(BARNEY, 1991, p. 101) E, também, vantagem competitiva sustentável sob a 

perspectiva do pioneirismo que pode ocorrer pela oportunidade, gerando ganhos e 

direcionando seus competidores. (LIEBERMAN & MONTGOMERY, 1988, p. 41) 

Esta pesquisa se propõe a estudar o risco sob a perspectiva empresarial. Como 

sendo a condição de exposição à um evento desconhecido que possui a capacidade 

de influenciar as atividades da organização, o qual será devidamente conceituado e 

definido no decorrer deste trabalho. As empresas enfrentam um número crescente de 

riscos e que se interagem. Em adição aos riscos diversos tipos de riscos como 

patrimonial e garantia de produto, empresas lidam com tantos outros riscos, por 

exemplo a necessidade de hedging nos negócios e novos riscos como a falha de 

mecanismos de controle, de governança, atividades terroristas e falta de 

entendimento da dinâmica dos negócios (CHING 2010, p.3). 

É importante mencionar que o tema de gestão de riscos corporativos é 

incipiente para cooperativas agroindustriais. Até o momento pouco abordado ou então 

com nenhuma expressão significativa quanto a essa temática. Este trabalho se propõe 

a contribuir para uma discussão inicial do assunto em cooperativas de produção 

agroindustrial. Tendo o risco como tema central e indo além da abordagem individual 

e mecanismos de proteção, para uma estrutura integrada de gerenciamento de riscos 

corporativos, de modo abrangente, coletivo e sistematizado.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Como percebe-se na parte introdutória o risco faz parte do dia-a-dia e assim 

sendo é necessário prestar atenção a esse evento em que está inserido – pessoas e 

empresas. O estudo do risco e de sua gestão em empresas tem sido abordado mais 

frequentemente nos últimos anos. Muitos avanços puderam ser percebidos e a cada 
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crise econômica modelos são postos a prova, confrontados, validados e/ou 

simplesmente deixam de existir pela sua ineficiência diante de um desafio. 

A gestão de risco deve analisar a empresa como um todo e não cada tipo de 

risco e/ou cada área da empresa separadamente. O termo gerenciamento de risco 

corporativo é a tradução literal da língua inglesa para Enterprise Risk Management –

ERM, sendo adotado a sua sigla para defini-lo. O ERM é um processo, efetuado pela 

diretoria de uma entidade empresarial, aplicado na formação de estratégia e em toda 

a empresa. Tem como objetivo identificar eventos que podem afetar a entidade e gerir 

o apetite de risco da mesma, fornecendo, assim, uma garantia relativa à realização de 

objetivos da empresa. (CHING, 2013; COSO, 1992) 

As organizações há muito tempo praticam várias partes do que veio a ser 

chamado de gerenciamento de riscos corporativos. Identificar e priorizar riscos, seja 

com previsão ou após um desastre, tem sido uma atividade de gerenciamento padrão. 

O que começa a despertar a mudança é o tratamento da grande variedade de riscos 

de uma forma holística e elevando a gestão de riscos para a responsabilidade da 

gestão sênior. (CAS, 2003)  

No cooperativismo, o ramo que está mais avançado nesse processo é o do 

cooperativismo de crédito, que se insere em regras e acordos internacionais de 

mercados – financeiro e de capitais, como o Acordo de Basiléia e G-30. Com isso o 

constante aperfeiçoamento de mecanismos, ferramentas e técnicas de gestão de 

risco, inclusive com áreas próprias para gestão de riscos. Entre o cooperativismo de 

crédito e os demais ramos do cooperativismo abre-se uma lacuna em estudos nessas 

áreas, que percebe-se o ramo do cooperativismo agroindustrial como carente de 

estudos nessa área, na amplitude que o tema sobre gestão de riscos corporativos 

exige. Atualmente, os modelos de gestão de riscos corporativos para cooperativas de 

produção agroindustrial são fragmentados, deficitários ou mesmo inexistentes. O que 

se tem são sistemas de gerenciamento de risco específicos como para o caso de risco 

de crédito, oscilações de preços e, aqueles voltados aos programas de qualidade total 

admitidos nas plantas industriais das cooperativas. 

Portanto, aquelas cooperativas que são industrializadas praticam, mesmo que 

de maneira isolada, a gestão de risco para sua produção industrial. Além de que nas 

cooperativas produtoras essencialmente de commodities nem se fala no assunto, 

exceto de forma específica, como quando concede crédito aos seus cooperados, 
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utilizando de instrumentos de controle como o risco de crédito, por exemplo, 5 C’s do 

crédito, e também, na área comercial com instrumentos disponíveis no mercado 

financeiro e que auxiliam na proteção da comercialização de suas commodities – 

hedge para volatilidade nos preços e em casos de exportação, também de câmbio. 

Diante do exposto, primeiramente, o desafio é criar uma cultura dentro da 

cooperativa, pois como uma entidade empresarial que está inserida neste contexto é 

dever se preocupar com os riscos de maneira estratégica, não isolada ou para cumprir 

um programa de qualidade. O que será proposto é o levantamento de requisitos para 

a implantação de um ERM – Enterprise Risk Management adaptado às cooperativas 

de produção agroindustrial. Um modelo que identifica uma estrutura organizacional de 

suporte a gestão, através do gerenciamento de riscos, considerada de forma 

sistêmica, e um conjunto de práticas de gestão ajustadas as particularidades do 

cooperativismo agroindustrial. 

O ERM fornece uma estrutura lógica para conectar todas as áreas de uma 

empresa de maneira a formar um todo integrado. Abordando questões críticas de 

negócios como crescimento, retorno, consistência e criação de valor. 

Concluído esse roteiro para a construção do tema é que se apresenta o 

problema de pesquisa: 

Quais os requisitos necessários para implantar um modelo de gerenciamento 

de riscos corporativos Enterprise Risk Management – ERM, compatível e adaptado às 

peculiaridades de uma cooperativa agroindustrial? 

 

1.2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Levantar quais os requisitos necessários para implantar um modelo de 

gerenciamento de riscos corporativos – ERM Enterprise Risk Management, adaptado 

as cooperativas de produção agroindustrial como forma de apoio estratégico para a 

gestão. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar os principais aspectos da gestão de riscos; 

- Avaliar modelos e técnicas de gestão de riscos corporativos; 

- Verificar quais os requisitos principais que efetivamente dão condições de 

gestão de riscos corporativos; 

- Estudar a gestão de riscos em uma cooperativa agroindustrial. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

Um dos grandes desafios atuais da prática de gestão de riscos é atuar não só 

de forma preventiva aos eventos de incerteza, mas principalmente, criar 

oportunidades de ganhos. Considerando que a maioria das empresas ainda vê a 

gestão de riscos como um custo, gerenciá-los de forma reativa excede 

substancialmente o investimento efetuado de forma proativa. Gerar oportunidades a 

partir das incertezas não é simplesmente olhá-las como possibilidades de melhoria. É 

sim concebê-la como consequência da aplicação efetiva de controles internos que 

garantam a solidez dos processos de negócio. (CAVALCANTI, 2009) 

Para Famá, Cardoso e Mendonça (2002) a expressão “administração do risco”, 

em negócios, procura identificar eventos que possam ter consequências financeiras 

adversas e, então, imaginar salvaguardas para prevenir e/ou minimizar o perigo 

causado por tais eventos. 

Segundo Cavalcanti (20096) a definição mais comumente utilizada aborda 

riscos como ameaça de que um evento ou ação, seja de ordem interna ou externa, 

possa afetar negativa ou positivamente o ambiente no qual se está inserido. Do ponto 

de vista corporativo, o conceito de risco considera como esses eventos de incertezas 

podem comprometer ou aperfeiçoar capacidade da empresa de operar, executar sua 

atividade fim e gerar valor.   

Para Padovezi e Bertolucci (2013), o valor econômico da empresa reflete o 

resultado do andamento de todas as estratégias em operação. Ainda segundo os 
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autores, o risco contido na taxa de retorno utilizada como custo de oportunidade de 

capital para avaliação econômica das estratégias que foram operacionalizadas e o 

processo de gestão que contém os instrumentos administrativos necessários para 

otimização das estratégias e operações empresariais, são o que norteiam o processo 

de gestão e valor da empresa. 

A criação de valor ocorre pela exploração de recursos, como pessoal, capital, 

tecnologia e marca, sendo o benefício obtido maior do que os recursos utilizados. A 

preservação do valor ocorre quando o valor gerado é sustentado por meio de, entre 

outras coisas, qualidade superior de produto, capacidade de produção e satisfação do 

cliente. O valor poderá desgastar-se, caso essas metas não sejam alcançadas por 

causa das deficiências na estratégia ou na sua execução. O valor é maximizado 

quando a administração estabelece a estratégia e os objetivos a fim de alcançar um 

ponto de equilíbrio ideal entre as metas de crescimento e de retorno, bem como dos 

riscos a elas relacionados, além de explorar os recursos com eficiência e eficácia para 

atingir os objetivos da organização. (COSO, 2007) 

A criação de valor segue o conceito econômico de que o retorno do capital é 

maior que o seu custo, caso contrário destrói-se valor. Também a gestão de riscos é 

nesse sentido, direcionado ao termo econômico Ex-ante, expressão em latim que 

significa algo baseado em prognóstico e em suposição, sendo fundamentalmente 

subjetivo e ou estimativo. A gestão de risco criará valor se conseguir antever, medindo 

e gerenciando os riscos antes que eles efetivamente aconteçam, de outro modo estará 

absorvendo perdas, ou seja, destruindo valor. 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma 

organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado 

no estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização 

eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-

los compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do 

cumprimento dos seus objetivos. (COSO, 2007).  

O comitê de gerenciamento de riscos corporativos da CAS adotou a seguinte 

definição para ERM: Enterprise Risk Management é a disciplina pela qual uma 

organização em qualquer setor avalia, controla, explora, financia e monitora riscos de 



14 
 

todas as fontes para a finalidade de aumentar o valor da organização a curto e a longo 

prazo para os seus stakeholders. (CAS, 2003, p. 8) 

Como justificativa prática, buscou-se trazer o assunto de gestão de riscos para 

o âmbito do cooperativismo, em específico para o ramo do cooperativismo 

agropecuário, contribuindo para uma discussão inicial do assunto em cooperativas de 

agroindustriais. Já descrito anteriormente sobre a importância do agronegócio e do 

cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social do Estado.  

E, como todo modelo de negócio está inserido no contexto da Economia que é 

suscetível aos ciclos econômicos – desenvolvimento ou crise, é de fundamental 

importância que uma cooperativa esteja preocupada em realizar uma adequada 

gestão de riscos. Um sistema de ERM pode ser um caminho para que ao passar pelos 

ciclos econômicos potencialize e maximize seus ganhos nos momentos de alta e que 

reduza e minimize suas possíveis perdas em momentos de crise econômica.  

O ERM vai além do ambiente externo, macroeconômico, comum a todos os 

agentes econômicos que participam da Economia. Ele pode ser o olhar interno, 

microeconômico ou teoria da empresa sob a ótica da Administração, que dentro de 

uma entidade empresarial, como em uma cooperativa agroindustrial é o ambiente 

onde os riscos existem. Desde o estratégico, de gestão até o risco operacional, 

passando por riscos legais e de conformidade, que ao conhecê-los se pode geri-los 

eficazmente. Sempre pelo enfoque moderno ao tema, maximizar ganhos e gerar valor, 

além do que já está inerente ao tema que é de minimizar perdas. 
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2 METODOLOGIA 

 

O objetivo desta pesquisa consiste no levantamento de requisitos, 

desenvolvimento e proposta para implantação de um modelo de gerenciamento de 

risco compatível e adaptado às peculiaridades de uma cooperativa agroindustrial. Esta 

etapa do estudo apresenta a metodologia utilizada na condução dos trabalhos com a 

finalidade de assegurar o rigor científico da pesquisa e a credibilidade dos resultados 

apresentados. 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em 

contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são 

ciências. Dessas afirmações pode-se concluir que a utilização de métodos científicos 

não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos 

científicos. Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos 

válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista. (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 83) 

Como definição geral para pesquisas, a pesquisa aplicada objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais. A pesquisa exploratória visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas 

e estudos de caso. (SILVA e ESTEIRA 2005, p. 20;21). 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, trata-se de uma pesquisa 

exploratório, dedutiva e descritiva, onde além da revisão de literatura – bibliográfica e 

documental – é necessário o uso de questionários e entrevistas estruturadas 
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envolvendo especialistas na área de gestão de riscos, do sistema cooperativista e 

profissionais diretamente ligados às cooperativas agroindustriais. 

Ao final o estudo de caso de uma cooperativa agroindustrial e o seu processo 

de gestão de riscos corporativos, levando-se em conta todo o arcabouço teórico, 

metodologia e técnicas de identificação com aquilo que foi evidenciado 

empiricamente. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS APLICADOS NA PESQUISA 

 

De acordo com Gil (2008, p. 28) as pesquisas exploratórias são desenvolvidas 

com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato e constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. 

Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu 

esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com 

especialistas e outros procedimentos como o estudo de caso. 

Como todo argumento dedutivo, reformula ou enuncia de modo explícito a 

informação já contida nas premissas. Dessa forma, se a conclusão, a rigor, não diz 

mais que as premissas, ela tem de ser verdadeira se as premissas o forem. 

(LAKATOS e MARCONI, 2003, p.93). Neste método utiliza-se dos conhecimentos 

praticados e das teorias usualmente aceitas para apresentar uma proposta adaptada 

ao sistema cooperativista. Ainda, o método dedutivo, de acordo com a acepção 

clássica, é o método que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. Parte de 

princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a 

conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica. 

(GIL, 2008, p. 10) 

De acordo com Gil (2003, p. 28), as pesquisas descritivas são, juntamente com 

as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática. Ao explorar o tema de gerenciamento de risco, 

conceitua-lo, esclarecê-lo e posicioná-lo junto ao sistema cooperativista é possível 

estabelecer através aplicação prática sobre o tema, aliado a entrevistas com 
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especialistas, tratamento dos dados e exemplificação dentro de um modelo afim de 

replicá-lo às condições análogas. 

De acordo com Gil (2003), o estudo de caso é um estudo empírico que investiga 

um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias 

fontes de evidência. 

Para os procedimentos aplicados à coleta, análise de dados e validação da 

pesquisa inicia-se pela revisão de literatura, onde a pesquisa bibliográfica segundo 

Koche (2002), tem como objetivo tomar conhecimento e analisar as principais 

contribuições teóricas sobre o problema a ser estudado, tornando-o um instrumento 

indispensável para qualquer tipo de pesquisa.  

Segundo Gil (2008, p.147) a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa. Para Gil (2003, p, 51) a pesquisa documental 

assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única diferença entre ambas está na 

natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 

das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Alguns 

modelos de ERM foram descritos em documentos elaborados por empresas de 

auditoria, dentro de seu conhecimento prático, portanto, merecem uma pesquisa com 

análise científica e tratamento qualitativo. 

Gil (2008, p. 121) define questionário como a técnica de investigação composta 

por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

social. (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 195) 
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Dentro da coleta de dados tem uma que é de fundamental importância e está 

presente em todas as demais, sendo ela a observação, segundo Gil (2008, p. 100), 

nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os conhecimentos 

necessários para o cotidiano.  

 

2.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 A etapa inicial de pesquisa será pela revisão de literatura - bibliográfica e 

documental, além da observação, percepção e entendimento sobre o tema de 

gerenciamento de riscos corporativos, como também do tema cooperativismo. Desde 

o histórico sobre os temas, seu desenvolvimento, atualização e modelos e técnicas 

de ERM. 

 Na etapa da pesquisa foi elaborado questionário objetivo a fim de entender qual 

a compreensão do tema de gestão de riscos corporativos em cooperativas de 

produção agroindustrial, além de dar um panorama geral de quanto as cooperativas 

dão importância e estão empenhadas em desenvolver o tema (Apêndice I).  

 

2.3.1 QUESTIONÁRIO 

 

2.3.1.1.População e Amostra 

 

De acordo com Gil (2005) a população ou universo é o conjunto total de 

elementos que têm as mesmas características. A população do presente estudo são 

74 cooperativas do ramo agro, dentro do Estado do Paraná, conforme dados da 

Ocepar 2015. Inicialmente foi feito triagem nesta população, pois conforme 

informações da Ocepar 10 cooperativas estão sem operação, inativas, e destas 2 

deixarão de existir. Da população inicial de 74 cooperativas, restaram 64. Dessas 64 

cooperativas, 57 são cooperativas singulares e 7 são cooperativas centrais. Para a 

amostra, que é o subconjunto da população, a pesquisa foi enviada a toda a 

população. 
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2.3.1.2 Coleta e Processamento dos dados 

 

Para a pesquisa, a amostra contou com a resposta de 21 cooperativas que se 

dispuseram a responder o questionário enviado via correio eletrônico (e-mail), com o 

link para a pesquisa. Utilizou-se da plataforma eletrônica google docs para a criação 

do formulário on line (Apêndice 1).  

A amostra retirada da população é intencional, ou seja, para que a amostra 

represente diretamente a área da pesquisa, os informantes devem ter determinadas 

características que os qualifique para tal e o pesquisador tem a liberdade de escolher 

os pesquisados. O questionário foi direcionado aos diretores presidentes e principal 

executivo responsável pela área financeira, podendo ser respondido por estes ou 

delegado a outros a resposta.  

Antes do envio foi feito contato telefônico com todas as cooperativas para obter 

o nome do presidente e do principal executivo responsável pela área financeira de 

cada cooperativa. Desse contato foi conversado com área de atendimento geral, 

secretárias executivas, áreas de cadastros e telefonistas, dessas cooperativas. 

Algumas pediram que formalizasse por e-mail a solicitação para entender do que se 

tratava o pedido, o que foi prontamente atendido e o pesquisador o fez.  

Foram enviados 94 e-mails, pois notou-se que em 16 cooperativas o presidente 

também exerce a função de principal executivo financeiro. Teve a coincidência de 

cargo de presidência para 10 cooperativas, ou seja, o presidente de uma cooperativa 

também é presidente de outra, na maioria dos casos quando a cooperativa singular 

participa de uma cooperativa central. E teve o caso de 8 cooperativas que não 

identificaram o e-mail do presidente e nem do principal executivo da área financeira, 

a solução encontrada para essa situação foi de enviar o e-mail ao endereço eletrônico 

geral da cooperativa. 

Dessa pesquisa obteve-se 21 respostas do questionário, o que representa 

32,81% das cooperativas do ramo agro no Estado do Paraná. Como foi enviado ao 

diretor presidente e ao principal executivo responsável pela área financeira da 

cooperativa, eventualmente uma mesma cooperativa pode ter respondido duas vezes.  
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O período de coleta teve dois momentos importantes a se destacar. O primeiro deles 

quando foi enviado o questionário a todas as cooperativas compreendia o período de 

29/02/2016 a 18/03/2016, que conforme o texto do correio eletrônico (Apêndice 1) 

solicitava a data de 18/03/2016 como data limite para responder ao questionário. 

Nesse período a quantidade de respostas coletadas foi de 8 respondentes. A segunda 

etapa foi após esse período limite, onde o pesquisador entrou em contato com 20 

executivos financeiros de cooperativas e/ou outros colaboradores de cooperativas do 

seu conhecimento, e por telefone perguntou se já havia respondido o questionário e 

em caso contrário que o respondesse. Desse segundo momento obteve mais 13 

respostas, totalizando as 21 respostas coletadas na pesquisa. 

 Os dados foram processados pela plataforma eletrônica google docs. 

 

2.3.2 ENTREVISTAS 

 

A partir da pesquisa possibilitou elaborar o roteiro para o questionário de 

entrevista semiestruturada com profissionais que de uma forma ou outra estão 

envolvidos com a gestão de riscos, além de em alguns casos poder contar com 

especialistas, desses públicos para as entrevistas participaram – auditores, dirigentes 

da cooperativa do estudo de caso e colaboradores envolvidos e conhecedores do 

tema. Dos levantamentos obtidos com o questionário e entrevistas foi possível realizar 

a avaliação dos dados.  

Para dar seguimento a proposta deste estudo a etapa de entrevistas é 

fundamental para que se tenha uma visão holística de tudo que já foi visto 

anteriormente. A interação com o público de entrevistados vem a confirmar ou não a 

literatura. Nessa fase se ratificam conceitos, excluem-se mitos e estabelecem novos 

pontos de vista que podem ser utilizados a partir destes. 

O roteiro de entrevistas, Apêndice 3, foi estabelecido a partir do entendimento 

geral do entrevistado a respeito do tema riscos e também delineado por etapas 

compreendidas como: processos críticos, governança, sistemas de controle e 

comunicação. Além de questões específicas quantos aos riscos de natureza de: 

Estratégia, Operações, Conformidade, Financeiro e Cooperativismo. 
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Nesta etapa específica, quanto a percepção do entrevistado quanto a natureza 

de determinado risco, foi elaborado uma matriz de riscos que traz a natureza e 

tipificação do risco, grau de importância e provável resposta ao risco. Figura 1 

 

FIGURA 1: MATRIZ DE RISCOS 

NADA POUCO INDIFERENTE IMPORTANTEMUITO IMPORTANTE

RETER REDUZIR TRANSFERIR COMPARTILHAR EXPLORAR

Planejamento e Alocação Recursos

Estrutura Organizacional

Planejamento Estratégico

Planejamento de TI

Previsão e Cenários

Expansão Global

Reputação com Stakeholders

Cooperados

Clientes

Fornecedores

Instituições Financeiras

Órgãos Públicos

Comunidade

Colaboradores

Dinâmica de Mercado

Competição

Ambiente macroeconômico

Globalização

Estratégia e Crescimento

RESPOSTAS AO RISCONATUREZA / TIPO
ACEITAR

GRAU DE IMPORTÂNCIA

EVITARESTRATÉGIA

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 No exemplo da Figura 1, para os riscos de natureza Estratégia, foram tipificados 

macroprocessos em riscos como: Planejamento e Alocação de Recursos. Dentro 

desse macroprocesso os riscos em Estrutura Organizacional, Planejamento 

Estratégico, Planejamento de T.I., Previsão e Cenários e Expansão Global. O conceito 

dessa matriz diz respeito aos riscos em que a organização está exposta e o que isso 

representa. Por exemplo, Estrutura Organizacional, deve ser analisada como a 

estrutura organizacional sendo mais ou menos profissionalizada pode gerar riscos a 

organização. No caso específico de cooperativas, analisar e avaliar criticamente se a 

maneira como a cooperativa está sendo dirigida, seja com a gestão de profissionais 

contratados ou exercida por cooperados, contribui para os melhores resultados, 

representa riscos, explora oportunidades e/ou gera valor a organização. 

 Para a análise de conteúdo foi utilizado o programa MAXQDA 12 (Release 

12.1.4). As categorias definidas para a análise foram com relação ao que foi definido 

como características que levam ao gerenciamento de riscos corporativos: 1) riscos; 2) 
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pressões externas; 3) portfólio; 4) quantificação; 5) limitações; e, 6) risco como 

oportunidade. Dentro dessas categorias, foram definidas ainda sub-categorias que 

podem aparecer dentro de todas como aspectos: estratégia, operações, 

conformidade, financeiro e cooperativismo. Dentro dessas categorias e sub-

categorias buscou-se encontrar o padrão nas respostas, relacionamento entre a 

literatura e o que se evidencia diretamente com os envolvidos.  

 

2.3.3. ESTUDO DE CASO 

 

 A partir desse momento todas as etapas seguintes foram ligadas ao estudo de 

caso, onde foi escolhida uma cooperativa agroindustrial da região centro-sul do 

Estado do Paraná, com mais de 60 anos de história para calibragem e utilização de 

critérios e parâmetros para o levantamento de requisitos e o desenvolvimento do 

modelo proposto de ERM, sendo também o objeto de estudo bem como da utilização 

do processo de observação pelo autor. 

Na etapa seguinte será o cruzamento da avaliação dos dados com os modelos 

e técnicas de ERM atualmente utilizadas, suas interações, complementaridades e 

exclusões, gerando a arquitetura mais adequada com os requisitos necessários ao 

sistema cooperativo agroindustrial. Feita essa etapa, além das demais, é o arcabouço 

para a construção do modelo conceitual refinado, ou seja, a estrutura voltada ao 

sistema cooperativista. Nessa fase a formulação e a abordagem para o 

desenvolvimento das técnicas de aplicação. Como todo delineamento, sujeito às 

reações e sugestões de melhoria, até o modelo final. 

 Levantado os requisitos e definidos a estrutura necessária para a proposta de 

um modelo sistematizado de ERM, este poderá estar pronto para validação prática, 

que além do estudo de caso à aplicabilidade em outras cooperativas poderão se 

utilizar, validando, revisando e melhorando o modelo. 
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FIGURA 2 –  ESTRUTURA DA PESQUISA 

Bibliográfico e Documental

Questionário

? Entrevistas

- Identificar os principais aspectos da

gestão de riscos;

- Avaliar modelos e técnicas de gestão

de riscos corporativos;

- Verificar quais os requisitos principais

que efetivamente dão condições de Forma de Análise

gestão de riscos corporativos;

- Estudar a gestão de riscos em uma

cooperativa agroindustrial.

Conclusão

Pode-se concluir que o sistema cooperativista, como visto nas entrevistas e questionários, é conhecedor do 

tema de gestão de riscos. E como percebido anteriormente, os riscos são tratados de forma individual, não 

sendo de forma sistêmica e integrada dentro de uma visão holística ou modelo corporativo de ERM. No estudo 

de caso apresentado vê-se o gerenciamento de riscos corporativos em uma cooperativa agroindustrial que 

utiliza-se dos modelos e ferramentas usualmente conhecidos e aplicados às demais organizações não 

cooperativas. Como contribuição o estudo e proposta de melhoria e atualização do modelo atual, com matriz 

específica aos riscos do cooperativismo.

Hipóteses da Pesquisa Justificativa Prática Amostra

Buscou-se trazer o assunto de gestão de 

riscos para o âmbito do cooperativismo, 

em específico para o ramo do 

cooperativismo agropecuário. As 

cooperativas estão inseridas em 

ambientes inerentes aos vários tipos de 

riscos e além de gerenciá-los 

isoladamente, também verificar, validar e 

contribuir com uma forma de gerenciar 

sistemicamente, ERM.

Gerenciamento de riscos ocorre de modo 

isolado nas coopetivas;

As cooperativas entendem a importância 

da gestão de riscos, porém não dão a 

devida importância (secundária);

A gestão de riscos é complexa.

21 respostas do total da popu-

ção.

Justificativa Teórica

no Estado do Paraná.

Posicionamento Teórico Itens Teóricos Proposta de Valor Característica Metodológica

74 cooperativas do ramo agro

Forma de Coleta

Gerenciamento de riscos corporativos. Pesquisa exploratória, 

dedutiva e descritiva com a 

revisão de literatura - 

bibliográfica e documental. 

Estudo de caso. Interação 

através de questionário e 

entrevistas estruturadas com 

especialistas - em gestão de 

riscos, do sistema 

cooperativista e profissionais 

das cooperativas .

Levantar quais os requisitos necessários para implantar um modelo de 

gerenciamento de riscos corporativos - ERM Enterprise Risk Management, adaptado 

as cooperativas de produção agroindustrial como forma de apoio estratégico para a 

gestão.

População

Quais os requisitos necessários para implantar um modelo de gerenciamento de 

riscos corporativos Enterprise Risk Management  - ERM, compatível e adaptado às 

peculiaridades do sistema cooperativista?

Relevância do tema de gestão de riscos e 

como ele está inserido no 

cooperativismo, com o foco em atuar de 

forma preventiva aos eventos de 

incerteza, gerando oportunidades de 

ganhos e criação de valor. Além de 

possibilidades de melhoria e de aplicação 

efetiva de controles internos que 

garantam a solidez dos processos de 

negócio.

Objetivo Central

Conceitual teórico

Estudo de Caso

Observações

Análise de Conteúdo: MAXQDA

Questionário: Google Docs

Estudo de Caso

 - Problemas do Cooperativismo

 - ERM

Com base no conceitual teórico, bibliográfico e documental, além daquilo que foi apresentado como estudo de 

caso, modelos, ferramentas, técnicas, características, fatores e índice de avaliação do modelo, foram elencados 

os principais requisitos para a implantação de um ERM em Cooperativas Agroindustriais. Com base nos estudos 

dos problemas do cooperativismo foi possível construir uma matriz específica para o setor, contribuindo e 

aperfeiçoando o modelo proposto.

 - COSO

 - AS/NZS e NBR ISO 31000

 - Boas Práticas

 - Modelos e Técnicas em 

Gestão de Riscos Corporativos

O agronegócio apresenta inúmeras 

situações de risco, possíveis de 

serem medidas, mas nem sempre 

percebidas ou fáceis de serem 

entendidas. Desde a programação 

de plantio de determinada cultura, a 

escolha dos insumos, máquinas, 

desenvolvimento da lavoura – 

sujeitos a todos os tipos de 

intempéries climáticas, colheita, 

armazenagem, preços, 

transformação, pessoas, mercados, 

etc. É possível medir e tratar cada 

etapa do processo produtivo. 

Definindo sua origem, natureza e 

tipo de riscos. Esta pesquisa se 

propõe a estudar o risco sob a 

perspectiva empresarial. Dentro do 

cooperativismo, em cooperativas 

agroindustriais. Como o risco sendo 

a condição de exposição à um 

evento desconhecido que possui a 

capacidade de influenciar as 

atividades da organização. Onde se 

enfrentam um número crescente de 

riscos e que se interagem. Em adição 

aos riscos conhecidos, crédito e 

hedge, empresas lidam com outros 

riscos menos tradicionais, por 

exemplo, como a falha de 

mecanismos de controle, de 

governança e falta de entendimento 

da dinâmica dos negócios (CHING 

2010, p.3).

Objetivos Específicos

Apresentação e Análise dos Dados

 

Fonte: Modelo Canvas adaptado, elaborado pelo autor.   
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 COOPERATIVISMO 

 

Uma cooperativa se constitui através da união de pessoas que comungam dos 

mesmos ideais e objetivos, ou que enfrentam as mesmas dificuldades, e que se 

associam para desenvolver atividades coletivas que viabilize ou potencialize as 

atividades individuais dos sócios. 

Uma cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, através de uma empresa de propriedade comum e 

democraticamente gerida (Blue Print ICA, 2012). 

A empresa cooperativa tem uma característica própria e se fundamenta nos 

valores humanos e dignidade pessoal. É um instrumento que busca a solução de 

problemas que, de maneira individual, apresentam dificuldades em serem resolvidos. 

Objetiva viabilizar o cooperado economicamente através de programas de prestação 

de serviços, desenvolvimento cultural e profissional solidificados numa estrutura 

administrativa eficiente, qualificada, confiável e respeitável, em busca de resultados. 

(GAWLAK e RATZKE, 2001) 

O cooperativismo e as formas de cooperação são algo de muito antigo na 

história da humanidade. Há registros sobre a cooperação e a associação solidária 

desde a pré-história da civilização, em tribos indígenas ou em antigas civilizações 

como os babilônicos. [...] Também na Idade Média, nos mosteiros cristãos, no século 

XVI na Rússia, e entre os povos Eslavos [...] BIALOSKORSKI NETO (2012, p. 01). 

Para Rodrigues (1997) as cooperativas, com suas características peculiares, 

compõem o único setor da economia cuja doutrina tem sua ênfase no equilíbrio entre 

o econômico e o social, o qual se instala como o seu primeiro desafio frente à 

globalização, pois exige eficiência e competitividade. Tal fato implicará, 

necessariamente, no aprimoramento de gestão, na redução de custos, na demissão 

de funcionários e de maus cooperados, e no tratamento diferenciado para os 

associados em função do tamanho, da eficiência e da reciprocidade. 
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O movimento cooperativista tem como marco histórico de seu surgimento, a 

experiência vivida pelos pioneiros tecelões de Rochdale na Inglaterra em 1844. O 

movimento floresceu no auge da revolução industrial, onde um grupo de 28 tecelões 

se uniu para fazer frente à exploração exacerbada do sistema capitalista, a injustiça 

social, e a ausência de uma legislação trabalhista que assegurasse condições dignas 

para o trabalho. Embora exista relatos de várias outras experiências de tentativas de 

se formar organizações cooperativas anteriores a Rochdale, em diversas partes do 

mundo, esta é considerada o fato mais importante da história do surgimento do 

movimento cooperativista, porque além de prosperar enquanto organização, deu 

origem e moldou os princípios fundamentais do cooperativismo como são conhecidos 

atualmente trazendo o pensamento que influenciou a formação do sistema 

cooperativista e que perdura até os tempos atuais. Os principais precursores do 

pensamento cooperativista foram: Robert Owen, Charles Fourier, Louiz Blanc e Willian 

King, que se tornaram conhecidos como “socialistas utópicos”, uma vez que 

pretendiam com seus ideais substituir o capitalismo pelo cooperativismo. Embora o 

ideal socialista de exterminar o capitalismo pregado por estes precursores do 

cooperativismo não tenha prosperado, eles conseguiram impregnar nos princípios 

fundamentais do cooperativismo os ideais de fraternidade, igualdade, liberdade e 

solidariedade (BIALOSKOSKI NETO 2012, p.4-15). 

Os princípios fundamentais do cooperativismo constituem a base regimentar 

que estrutura todo o sistema, foram criados, estudados, analisados e avaliados pelos 

líderes e pensadores ingleses e franceses, com ideias e ideais baseados na 

cooperação. (GAWLAK e RATZKE, 2001, p. 20). Como mencionado anteriormente 

teve suas raízes formadas pelos pioneiros de Rochdale na Inglaterra, e que foram 

ratificados em 1995, no congresso da Aliança Cooperativa Internacional – ACI. Os 

princípios do cooperativismo são: 1º - Adesão voluntária e livre; 2º - Gestão 

democrática; 3º - Participação econômica dos membros; 4º - Autonomia e 

independência; 5º - Educação, formação e informação; 6º - Intercooperação; e, 7º - 

Interesse pela comunidade. 

O primeiro princípio Adesão Livre e Voluntária, de acordo com a OCB (2014) 

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 sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas. Está ligado 
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principalmente à liberdade que cada indivíduo tem para decidir como melhor atender 

suas necessidades e interesses. É garantido o direito de escolha na entrada do 

associado, garante-se também o direito desse indivíduo na saída da cooperativa, a 

qual deve ser totalmente voluntária e sem obstáculo, de acordo com o estatuto que 

rege a organização. (SANDEL, 2012; GAWLAK e RATZKE, 2001) 

O segundo princípio da Gestão Democrática, os associados devem participar 

ativamente, reunidos em assembleia, discutir e votar os objetivos, políticas, tomada 

de decisões e metas de trabalho em conjunto, bem como eleger e serem eleitos como 

representantes que irão administrar a sociedade, tendo direito a um voto cada um dos 

associados independentemente da quantidade de cotas partes de que tenha posse. 

São os sócios que elegem diretores e conselheiros através do voto e é na assembleia 

geral ordinária (AGO) que as decisões são tomadas, sendo a AGO órgão supremo de 

uma cooperativa.  

O terceiro princípio da Participação Econômica dos Sócios nas cooperativas é 

importante que o cooperado efetivamente opere com a Cooperativa. Para alguém se 

associar a uma cooperativa, é necessário que seja integralizado um número mínimo 

de cotas partes previstas em estatuto. O cooperado é remunerado na proporção das 

suas movimentações com a cooperativa, seja na forma de trabalho, entrega de 

produtos ou compras na cooperativa. É uma relação complexa, da mesma forma que 

a descrição deste princípio, fala de priorizar o homem ao invés do capital, ao mesmo 

tempo que o rateio dos resultados está vinculado ao seu movimento financeiro. 

(SANDEL, 2012). Todo esse movimento, de acordo com a OCB (2014) os membros 

destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades: i) desenvolvimento 

das suas cooperativas, eventualmente através da criação de reservas, parte das 

quais, pelo menos será, indivisível; ii) benefícios aos membros na proporção das suas 

transações com a cooperativa; e, iii) apoio a outras atividades aprovadas pelos 

membros. 

O quarto princípio trata da Autonomia e Independência, o movimento 

cooperativista orienta as cooperativas para se desenvolverem de forma independente 

aos governos. Democraticamente, as cooperativas devem tomar suas próprias 

decisões, seguindo seu próprio caminho, sem nenhum tipo de interferência externa. 

Na história recente do Brasil, esse princípio foi ferido na sua essência, conforme se 

deu pelo Decreto 6.980/41 e pela Lei 5.154/42, respectivamente que regulamentavam 
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a fiscalização das cooperativas e previam o processo de intervenção, que consistia 

em autorizar o funcionamento das cooperativas, controlar as suas atividades, fiscalizar 

seu funcionamento e intervir, quando necessário, na administração. 

O quinto princípio é o da Educação, Formação e Informação, onde nele as 

cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos 

representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, 

eficazmente, para o desenvolvimento das suas cooperativas. A informação 

transparente das atividades da cooperativa, a divulgação da doutrina, filosofia e 

princípios ao público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, 

renovando o interesse e a continuidade da cooperativa. (OCB, 2014; GAWLAK e 

RATZKE, 2001) 

O sexto princípio é o da Intercooperação, cooperar dentro do sistema, sejam 

por meio de arranjos ou alianças estratégicas entre firmas, trabalhando em conjunto, 

através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.  Onde a ajuda 

entre elas faz com que as envolvidas tenham maior possibilidade de crescimento e 

robustez nos negócios. O princípio também tem grande utilidade na mobilização das 

cooperativas para alcançar mudanças na legislação ou programas do governo que 

garantam seu desenvolvimento. A relação entre cooperativas ela é similar a relação 

interna de uma cooperativa, um agravante é que a intercooperação na visão de 

utilidade dos associados é que o foco está essencialmente nos benefícios econômicos 

entre instituições, assim perde-se o caráter pessoal que em muito fortalece uma 

sociedade. (BIALOSKORSKI, 2012; OCB, 2014; SANDEL, 2012) 

O sétimo e último princípio cooperativista é o do Interesse pela Comunidade, 

sendo uma cooperativa entidade empresarial, tendo papel importante pelo aspecto 

social e econômico no meio em que está inserida, gerando desenvolvimento, emprego 

e renda, além da prestação de serviços e produtos oferecidos pela sua produção. No 

caso das cooperativas de produção agropecuárias a exploração do meio ambiente de 

forma sustentável e renovando o cuidado na preservação ambiental. 

De acordo com Bialoskorski Neto (2012, p. 11 e 12) esses princípios são 

fundamentais para a caraterização de uma cooperativa. Também a ACI em várias 

oportunidades tem discutido e reiterando os princípios fundamentais no 

direcionamento do modelo cooperativo para o desenvolvimento autossustentável, a 
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valorização dos recursos humanos, a participação consciente de deus associados, a 

defesa da ecologia e a perfeita interação da cooperativa ao seu entorno, nos aspectos, 

econômico, político e social. 

QUADRO 1 – PRINCIPAIS FATOS HISTÓRICOS DO COOPERATIVISMO 

BRASILEIRO

 

Fonte: Adaptado de Franke (1988) Bulgarelli (2000) e Pinheiro (2008). Revisado e 

desenvolvido pelo autor (2016).  

ano descrição fonte

1891

1902

1903 Franke (1988)

1907

Franke (1988), 

Pinheiro (2008)
1988

2012 Organização das Nações Unidas declarou como o Ano Internacional das Cooperativas
OCB e Ocepar 

(2012)

Constituição Federal em 05-10-1988,  que anula a interferência do Estado nas cooperativas.

1998

Sescoop - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (MP 1.715/98) com o objetivo de 

organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional, a promoção social dos 

empregados, cooperados e de seus familiares, e o monitoramento das cooperativas no Brasil. E 

o Recoop - Programa de Revitalização de Cooperativa de Produção Agropecuária.

Franke (1988), 

Pinheiro (2008), 

OCB e Ocepar 

(2012)

Franke (1988), 

Bulgarelli (2000), 

Pinheiro (2008)

Franke (1988), 

Pinheiro (2008)

Franke (1988), 

Pinheiro (2008)

Decreto nº 796 de 02-10-1890 Sociedade Cooperativa Militar do Brasil e Decreto nº 869 de 17-10-

1890 Companhia Cooperativa de Consumo Doméstico e Agrícola.
1890 Franke (1988)

Franke (1988), 

Pinho (1982)

Sicredi (2012)

Colônia Tereza Cristina, precursora do cooperativismo no Brasil, no Sertão do Paraná, região dos 

Campos Gerais município de Cândido de Abreu.
1847 Antonelli (2013)

Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, fundada em 27 de 

outubro de 1889
1889 Pinheiro (2008)

Pinheiro (2008)

Decreto nº 1.429 de 23-02-1891 Companhia Leiteira Baiana. Constitição Federal parágrafo 8º, do 

Artigo 72 fala sobre a liberdade de associação.

Por iniciativa do padre suíço Theodor Amstadt, surge a primeira cooperativa de crédito da 

América Latina, a Caixa de Economia e Empréstimos Amstad, atual Sicredi Pioneira RS

Decreto nº 979 de 06-01-1903 Cooperativas de Produção e Consumo e a Criação de Caixa Rurais 

de Crédito Agrícola

Franke (1988), 

Bulgarelli (2000)

 O Decreto-Lei nº 59 revoga definitivamente o Decreto nº 22.239, assim como o Decreto-Lei nº 

5.154/42, dando disciplina jurídica às cooperativas, criando o Conselho Nacional do 

Cooperativismo (CNC).

1966

Decreto nº 1.637 de 05-01-1907 que disciplina juridicamente as sociedades cooperativas. Início 

das Cooperativas de Crédito. No artigo 25, permite-se às cooperativas

receber dinheiro a juros, não só dos sócios, como de pessoas estranhas à sociedade.

A Lei nº 4.984 de 24-12-1925 excluía as cooperativas de crédito que obedecessem aos sistemas 

de caixas rurais Raiffeisen e de bancos Luzzatti da exigência de expedição de carta patente e 

quotas de fiscalização.

1925

Decreto nº 22.239 de 19-12-1932  dispõe que as cooperativas poderiam ser constituídas 

independentemente de autorização governamental. Este decreto consagrou vários princípios 

doutrinários e com algumas imperfeições adquiriu a estrutura compatível com a natureza das 

sociedades cooperativas.

1932

Decreto nº 60.597 regulamenta o Decreto-Lei nº 59.1967

Lei 5.764 de 16/12/1971, a Lei do Cooperativismo, que define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências.

1971

Franke (1988), 

Bulgarelli (2000), 

Pinheiro (2008), 

Klein (2011)



29 
 

  

Como já conceituado anteriormente cooperativas são sociedades de pessoas, 

também evidenciado pelo segundo princípio do cooperativismo e a na Lei 5.764 que 

deixa bem claro isso. Ainda de acordo com Zylbersztajn (1993) cada membro tem o 

poder de interferir no destino da empresa, não proporcionalmente à sua participação 

de capital ou como acionista, mas de acordo com o princípio de que cada homem, um 

voto. 

 

QUADRO 2: DIFERENÇA ENTRE EMPRESAS COOPERATIVAS E EMPRESAS 

MERCANTIS 

EMPRESA COOPERATIVA EMPRESA MERCANTIL 

Sociedade de pessoas Sociedade de capital – ações 

Número de associados limitado à 

capacidade de prestação de serviços, 

podendo, no entanto, ser ilimitado 

Número limitado de sócios 

Controle democrático, reconhecimento 

das manifestações da maioria – cada 

pessoa um voto 

Cada ação – um voto 

Objetivo: prestação de serviços Objetivo: lucro 

Assembleia – quórum 

Base: número de associados 

Assembleia – quórum 

Base: capital 

Não é permitida a transferência de 

quotas partes à terceiros 

É permitida a transferência e venda de 

ações à terceiros 

O retorno dos resultados é proporcional 

ao valor das operações 

O dividendo é proporcional ao valor total 

das ações 

Fonte: GAWLAK, A.; RATZKE, F. A. Y., 2001, p. 52 

 

A valorização da pessoa é evidente na empresa cooperativa, além da condição 

de cada indivíduo um voto, outras situações merecem destaque, como demonstrado 

no QUADRO 2.  
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Segundo KLEIN, (2011, p. 25-26), a legalidade do sistema cooperativista 

brasileiro está amparada pela Lei 5.764/71, que dispõe de legislação específica para 

as cooperativas bem como estabelece as diretrizes que regem o sistema. Pela 

Constituição Federal de 1988 nos art. 5º, que isenta a autorização do Estado para a 

formação de novas cooperativas; art. 146 inciso III alínea “c” que estabelece que o 

“adequado tratamento tributário do ato cooperativo”; 174º, que determina que a Lei 

apoie o cooperativismo e outras formas de associativismo; art. 192º, que prevê a 

regulamentação das cooperativas de crédito; e no Código Civil de 2002, nos artigos 

1.093, 1.094, 1.095 e 1.096.  

A Lei 5.764, também chamada de Lei do Cooperativismo. Esta lei foi editada 

em 16 de dezembro de 1971, período de ditadura militar no Brasil (1964-1985) durante 

o governo do 28º Presidente do Brasil Emílio Garrastazu Médici, e tendo como Ministro 

da Fazenda Antônio Delfim Neto. Em sua edição original com 117 artigos em 18 

capítulos, sendo eles: I - Da Política Nacional de Cooperativismo; II - Das Sociedades 

Cooperativas; III - Do Objetivo e Classificação das Sociedades Cooperativas; IV - Da 

Constituição das Sociedades Cooperativas, Seção I - Da Autorização de 

Funcionamento, e Seção II - Do Estatuto Social; V - Dos Livros; VI - Do Capital Social; 

VII - Dos Fundos; VIII - Dos Associados; IX - Dos Órgãos Sociais, Seção I - Das 

Assembleias Gerais, Seção II - Das Assembleias Gerais Ordinárias, Seção III - Das 

Assembleias Gerais Extraordinárias, Seção IV - Dos Órgãos de Administração, e 

Seção V - Do Conselho Fiscal; X - Fusão, Incorporação e Desmembramento; XI - Da 

Dissolução e Liquidação; XII - Do Sistema Operacional das Cooperativas, Seção I - 

Do Ato Cooperativo, Seção II - Das Distribuições de Despesas, Seção III - Das 

Operações da Cooperativa, Seção - Dos Prejuízos, e Seção V - Do Sistema 

Trabalhista; XIII - Da Fiscalização e Controle; CAPÍTULO XIV - Do Conselho Nacional 

de Cooperativismo; XV - Dos Órgãos Governamentais; XVI - Da Representação do 

Sistema Cooperativista; XVII - Dos Estímulos Creditícios; e, XVIII - Das Disposições 

Gerais e Transitórias. 

Conforme classificação no Capítulo III da Lei 5.764/71 e descrita pela 

Organização das Cooperativas do Brasil – OCB as sociedades cooperativas são: 

i. Cooperativas singulares, ou de 1° grau: destinadas a prestar serviços 

diretamente aos associados; 
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ii. Cooperativas centrais e federações de cooperativas, ou de 2° grau: 

constituídas por cooperativas singulares e que objetivam organizar, em comum 

e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das 

filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a 

utilização recíproca dos serviços; 

iii. Confederação de cooperativas, ou de 3° grau: constituídas por centrais e 

federações de cooperativas e que têm por objetivo orientar e coordenar as 

atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos 

transcenderem o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das 

centrais ou federações. 

 

FIGURA 3 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 

 

Fonte: GAWLAK, A.; RATZKE, F. A. Y., 2001, p. 104 

 

Pode-se destacar que a estrutura organizacional de uma cooperativa é 

privilegiada e propícia pelas suas condições que exprimem e favorecem o ambiente 

da governança. Privilegiada na forma da Lei nº 5.764/71, onde a democracia é 

imperativa e que em seu artigo 47 define que a sociedade será administrada por uma 

Diretoria ou Conselho de Administração, e ainda no parágrafo 1º do mesmo artigo 
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prevê que podem ser criados outros órgãos necessários à administração. Também na 

mesma lei, agora no artigo 56 a obrigatoriedade da constituição de um Conselho 

Fiscal, sendo todos estes eleitos em Assembleia Geral que é o órgão máximo. E, 

propícia pelos mecanismos que também a lei prevê em assegurar que a Diretoria ou 

Conselho de Administração e o Conselho Fiscal não tenham relação de parentesco 

entre si. 

O capítulo IX da Lei nº 5.764, orienta sobre a estrutura organizacional mínima 

de uma cooperativa, que deve ser composta por assembleia geral (ordinárias e 

extraordinárias), conselho de administração ou diretoria e conselho fiscal.  

 

FIGURA 4 – EXEMPLO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COOPERATIVA 

 

Fonte: GAWLAK, A.; RATZKE, F. A. Y., 2001 
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A assembleia geral dos associados é o órgão supremo da sociedade 

cooperativa, dentro dos limites legais e estatutários, podendo decidir os negócios 

relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao seu 

desenvolvimento e defesa, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes 

ou discordantes. As deliberações nas assembleias gerais serão tomadas por maioria 

de voto dos associados presentes com direito de votar. Já uma assembleia geral 

extraordinária pode ser convocada para deliberações sobre a reforma dos estatutos e 

assuntos excepcionais e de importância para a cooperativa. 

No conselho de administração ou diretoria, eleita pelos membros em 

assembleia geral, normalmente, participam três membros executivos. Esses membros 

podem ser designados para as funções de presidente, vice-presidente e secretário ou 

outras, conforme a necessidade de cada cooperativa. A cooperativa pode, ainda, optar 

por formar chapas completas, em que já estejam definidos os cargos que cada 

conselheiro vai ocupar. Ele simboliza o órgão de governo, gestão e representação da 

sociedade cooperativa, com legitimidade para representar a sociedade cooperativa 

em todos os assuntos de seu interesse. Além de sua atribuição administrativa, os 

integrantes do conselho de administração devem se comprometer com a ideologia 

cooperativa e a atuar com a necessária diligência para que sejam colocados em 

prática os valores cooperativos. No exercício de suas funções, os membros do 

conselho de administração, ou diretoria, deverão cumprir com as obrigações que lhes 

sejam impostas pela regra legal ou estatutária. 

As cooperativas também podem recorrer a criação de outros órgãos 

necessários à sua gestão (tais como gerência comercial, financeira, administrativa, 

técnica ou industrial). Essa flexibilidade permite a melhor adaptação em um ambiente 

competitivo, a otimização das estruturas administrativas e a profissionalização da 

gestão. 

Outro ponto importante em uma cooperativa é a sua estrutura de capital. Que 

na Lei 5.764/71 em seu artigo primeiro define as organizações cooperativas como 

sociedades civis de pessoas e não de capital. Assim, há a composição do capital em 

quotas-partes, há também a limitação do número de quotas-partes por associado, 

podendo esse valor ser proporcional, e ainda há a inacessibilidade das quotas-partes 
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do capital a terceiros, estranhos à sociedade (KRUEGER, 2004). As sobras 

operacionais poderão ser distribuídas ao final do exercício (ano fiscal) em proporção 

à atividade de cada um dos membros associados com sua cooperativa (denominado 

ato cooperativo) se deliberado e autorizado pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

da cooperativa. 

A formação e o estabelecimento de uma empresa cooperativa acontecem nas 

situações em que há escassez inicial do fator de produção ‘capital’. Na atividade 

agrícola, essa situação é bastante comum, dado que os mercados de insumos e de 

produtos são concentrados e que, para estabelecer um empreendimento, é 

necessário porte para proceder as compras em comum ou a armazenagem e 

processamento da produção. Duas questões devem ser analisadas quanto ao capital 

próprio, os fundos indivisíveis obrigatórios e a quota-parte, que é também, por 

legislação, um instrumento financeiro intransferível em mercados abertos. 

(BIALOSKORSKI NETO, 2012) 

Os fundos indivisíveis são obrigatórios pela legislação em vigor. O fundo de 

assistência técnica, educacional e social (FATES) é formado por 5% das sobras 

apuradas em cada ano, tem aplicação obrigatória em atividades educacionais e de 

assistência ao cooperado e é indivisível, isto é, não pode ser distribuído aos 

associados em hipótese alguma. Há também um fundo de contingência, reservas 

legais, formado obrigatoriamente por 10% das sobras apuradas, que tem objetivo 

cobrir eventuais necessidades de caixa da cooperativa durante o exercício fiscal, esse 

fundo também não pode ser dividido entre os associados. A legislação ainda permite 

a formação de outros fundos específicos, como os de desenvolvimento e/ou 

investimentos, temporários e não obrigatórios, que possibilitam à cooperativa ter uma 

fonte definida de recursos para projetos e crescimento.  (GAWLAK, A. e RATZKE, F. 

A. Y., 2001; BIALOSKORSKI NETO, 2012) 

As quotas-partes são subscritas pelos associados na época de seu ingresso na 

cooperativa, desenvolvidas quando de sua saída, e podem ser transacionadas 

somente por eles, com anuência do conselho de administração da cooperativa. Sendo 

assim, a empresa cooperativa tem uma composição de seu patrimônio líquido formado 

por: a) quotas-partes dos associados ou capital social realizado, que crescem de 

acordo com uma taxa de juros estabelecida, não superior à 12% (doze por cento) ao 

ano; b) pelos fundos obrigatórios na conta de reservas de sobras, como o FATES; c) 
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pelos fundos e reservas não obrigatórios, como as reservas de capital para 

investimentos; d) de acordo com a legislação contábil, pelas reservas de reavaliação 

dos ativos; e, e) pelas sobras a serem distribuídas ou reinvestidas. (BIALOSKORSKI 

NETO, 2012) 

Dentre os aspectos abordados anteriormente, considera-se os citados acima 

como principais. A Figura 5 ilustra o resumo dos principais aspectos do 

cooperativismo, segundo a Ocepar. Outros aspectos como a relação entre cooperado 

e cooperativa serão abordados no tópico sobre exploração dos riscos do 

cooperativismo. 

 

FIGURA 5 – PRINCIPAIS ASPECTOS DO COOPERATIVISMO  

 

Fonte: Figura desenvolvida pelo autor, com base em Ocepar 2016. 

ASPECTOS ESTRUTURAIS ASPECTOS ASSOCIATIVOS
 - Estar constituída e operar segundo a Lei 5.764/71  - Que todos os cooperados tenham pleno conhecimento de sua 

condição de donos, usuários e fornecedores da cooperativa.

 - Ter seus documentos arquivados na Junta Comercial do 

Paraná

 - Que a cooperativa seja constituída por pessoas físicas, sendo 

permitida, apenas excepcionalmente, a admissão de pessoas 

jurídicas.

 - Ser registrada no Ministério da Fazenda no CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica).

 - Que exista uma íntima e coerente relação entre qualificação/ 

qualidade dos cooperados, e a abrangência e natureza dos 

serviços e objetivos da cooperativa, para que haja “ato 

cooperativo”.

 - Obter concessão de Alvará da Prefeitura Municipal.  - Que não poderão ingressar no quadro social da cooperativa 

agentes de comércio e empresários que operem no mesmo 

campo econômico da sociedade.

 - Obter registro na Secretaria Estadual da Fazenda, 

dependendo do ramo.

 - Que a adesão à cooperativa seja l ivre e voluntária, desde que 

os interessados adiram aos propósitos sociais, preencham as 

condições estabelecidas no estatuto e a cooperativa tenha 

capacidade de prestar a devida assistência aos cooperados.

 - Obter registro na Ocepar/OCB (Art. 107 da Lei 5.764/71).  - Que a gestão seja democrática e participativa.

 - Aderir e participar do Programa de Autogestão das 

Cooperativas Paranaenses.

 - Que haja a participação econômica de todos os cooperados 

na formação do capital social da cooperativa, bem como na 

participação decisória.

 - Possuir cadastro dos cooperados como contribuintes do 

INSS, quando for o caso.

 - Que a cooperativa seja autônoma e independente.

 - Possuir cadastro dos cooperados como contribuintes do ISS, 

quando for o caso.

 - Que a prática da Formação, Informação e Educação 

Cooperativista seja constante.

 - Possuir a documentação dos cooperados no que diz respeito 

à sua qualificação perante os órgãos de registro.

 - Que haja cooperação intercooperativas em todos os níveis.

 - Possuir todos os Livros obrigatórios atualizados e 

registrados de acordo com as instâncias competentes: Livros 

de Atas das Assembléias Gerais Ordinárias, das Assembléias 

Gerais Extraordinárias, das Reuniões do Conselho Fiscal, da 

Diretoria ou Conselho de Administração, Livros Contábeis, etc.

 - Que todos os cooperados conheçam o Estatuto social e 

outros instrumentos normativos da cooperativa.

 - Comprovar a participação democrática dos cooperados nas 

Assembléias Gerais, bem como existência de vida societária.

 - Comprovar a atualização de todos os atos administrativos 

(contábeis, recolhimento de encargos e tributos, etc.)

COOPERATIVA

ASPECTOS ECONÔMICOS E MERCADOLÓGICOS ASPECTOS SOCIAIS
 - A cooperativa deve apresentar plena viabilidade econômico-

financeira dos seus projetos.

 - Regulamentar o uso dos fundos instituídos, tanto os 

divisíveis quanto os indivisíveis.

 - A cooperativa não deve ser vinculada a uma empresa, 

devendo ter diversos clientes no mercado.

 - Estimular o relacionamento do cooperado e de sua família 

com a comunidade.

 - As ações no mercado devem ser sempre em benefício do 

cooperado.

 - Assegurar retorno máximo dos rendimentos para o 

cooperado.

 - Os cooperados devem ter condições de executar seus 

trabalhos autonomamente, sem subordinação aos clientes ou a 

outros cooperados.

 - Assegurar que o escopo da cooperativa seja o bem estar do 

cooperado.

 - A proposta de trabalho da cooperativa deve estar claramente 

definida e divulgada através de material informativo.

 - O registro de cada associado, sua conta capital, bem como a 

conta relativa aos serviços executados, devem ser atualizados 

e transparentes.

 - A remuneração dos diretores deve Ser condizente com a 

realidade da cooperativa e aprovada pela Assembléia Geral.
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3.2 RISCOS 

 

3.2.2 Evolução histórica 

 

Antes de gerenciar riscos se faz necessário medi-los, com o objetivo de trazer 

a evolução das medidas de risco ao longo tempo, e de como o desenvolvimento dos 

modelos matemáticos e estatísticos deram suporte para o desenvolvimento das 

ferramentas utilizadas na gestão do risco, bem como a sua contribuição para o 

surgimento e a evolução do conceito de gestão de risco tal qual o conhecemos 

atualmente. 

Houve um tempo em que os acontecimentos eram considerados obras do 

destino, e o futuro pertencia aos deuses. Diante das incertezas, os homens recorriam 

aos oráculos em detrimento do conhecimento dos sábios. Risco e incerteza são partes 

intrínsecas de tudo que o homem faz desde seus primórdios. Mas esses fenômenos 

nem sempre receberam esta classificação. Ao longo da maior parte da história, 

eventos com consequências negativas eram atribuídas à Divina Providência ou a 

forças sobrenaturais [...] se os deuses estivessem a nosso favor, teríamos resultados 

positivos; se não, sofreríamos DAMODARAN, (2009, p. 79). 

Um dos fatores que delimitou a fronteira entre o passado e os tempos modernos 

foi justamente o domínio do risco. A partir do momento em que a humanidade 

percebeu que o futuro era mais do que um capricho dos deuses, o homem se deu 

conta de que poderia interferir, ou pelo menos tomar atitudes que lhe permitiam se 

proteger de eventos incertos, mas que de alguma forma poderiam ser previsíveis 

(BERNSTEIN, 1997, p.1). 

Por volta do ano 1000 d.C., os árabes assimilaram e incorporaram o sistema 

numérico desenvolvidos pelos hindus, aperfeiçoaram aquele sistema com a criação 

do “zero” o que permitiu uma nova extensão aos limites e ao desenvolvimento 

humano, proporcionando o desenvolvimento da astronomia, da navegação e do 

comércio. Mais tarde os cristãos, por ocasião das “cruzadas”, também tiveram contato 

com aquele sistema numérico, o que permitiu que ele se disseminasse ainda mais 

para outras partes do mundo (BERNSTEIN, 1997, in: BARROS, 2.007, p. 11). 
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No Ocidente, o sistema numérico tomou impulso a partir de 1202, com a 

publicação da obra “Livro do Ábaco” do italiano Leonardo Pisano, que se tornou uma 

espécie de referência para matemáticos de toda a Itália e da Europa, trazendo pela 

primeira vez operações envolvendo números inteiros e frações, regras de proporções, 

cálculos envolvendo raízes quadradas e de ordens maiores, e soluções para 

equações de primeiro e segundo graus. A obra de Leonardo Pisano é considerada 

como marco inicial do uso das medições matemáticas como fator fundamental para o 

desenvolvimento de ferramentas utilizadas para o controle de situações que 

representam algum tipo de risco (BARROS, 2007, p. 12). 

Na metade do século XVI, inicia-se o desenvolvimento dos princípios 

estatísticos e de probabilidade, e outro Italiano Girolando Cardano, é o grande 

responsável pelo aprofundamento no estudo da álgebra. Cardano escreveu um 

tratado sobre o jogo intitulado de Liber de ludo aleae (Livros dos jogos de azar). A 

palavra aleae refere-se aos jogos de dados. Aleatoius, da mesma raiz, refere-se a 

jogos de azar em geral. Essas palavras chegaram até nós através da palavra aleatório, 

que descreve eventos cujo resultado é incerto. Outra palavra bastante comum hoje 

em dia e com relação direta a gestão de riscos é probabilidade. Cardano refere-se em 

suas obras como “chances”, a raiz latina de probabilidade é uma combinação de 

probare, que significa testar, provar ou aprovar, e ilis, que significa capaz de ser. Foi 

nesse sentido de passível de prova ou digno de aprovação que Cardano pode ter 

conhecido a palavra. A ligação entre probabilidade e aleatoriedade – a essência dos 

jogos de azar – só se tornou comum cerca de cem anos após a publicação de Liber 

de ludo aleae. (BERNSTEIN, 1997, p. 47-48) 

No século XVII, foi a vez dos franceses Blaise Pascal, Pierre Fermat e Antoine 

Gambaud, consolidarem os fundamentos teóricos nos cálculos de probabilidade e 

apresentar regras de cálculo para a administração de risco. Ainda no século XVII, o 

inglês John Graunt desenvolveu os conceitos teóricos da amostragem e da média – a 

estatística, palavra que deriva-se da análise de fatos quantitativos sobre o Estado – 

que foram fundamentais para dar suporte às tomadas de decisões em condições de 

incerteza (BERNSTEIN, 1997, p. 71-75).  

Ao final do século XVII, os principais problemas de análise de probabilidades já 

estavam resolvidos, o que deu suporte para o desenvolvimento dos primeiros passos 

na utilização de cálculos numéricos para auxiliar a tomada de decisão em situações 
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de risco. A partir da evolução e da consolidação dos modelos matemáticos, tem-se 

início a quebra do paradigma do uso da intuição sendo substituído pelo uso da razão 

nas tomadas de decisão, e o futuro começa a ser desmistificado, com o homem se 

vendo como senhor de seu destino.  

Em 1738, o médico suíço Daniel Bernoulli, traz um conceito revolucionário de 

que o risco se caracteriza não só como uma ameaça a ser enfrentada, mas representa 

ao mesmo tempo um conjunto de oportunidades e de opções que podem ser 

exploradas, o que contribuiu para o entendimento acerca do funcionamento dos 

mercados (BARROS, 2007, p. 14). Jacob Bernoulli apresenta a “lei dos grandes 

números”, demonstrando que amostras aleatórias de uma grande população podem 

representar as mesmas características da população (DAMODARAM, 2009, p.82).  

O século XVIII trouxe também as contribuições do Francês Abraham De Moivre, 

que definiu de forma explícita o risco como chance de perda, contribuindo assim, para 

o desenvolvimento do cálculo da dispersão em torno da média.  Apresentou ainda, a 

distribuição normal como uma aproximação às distribuições binomiais à medida que 

aumenta o tamanho amostral; e Thomas Bayes, cujos estudos deram origem ao 

método de inferência estatística (DAMODARAM, 2009, p.82-83).  Richard Prices que 

publicou “As Observações Sobre Pagamentos Reversíveis”, que se consagrou como 

modelo matemático utilizado pelas empresas seguradoras. Neste século se 

consolidou a ideia de que a incerteza poderia ser medida (BARROS, 2007, p. 14).  

No início do século XIX, o alemão Carl Friedrich Gauss tentando encontrar um 

meio de medir a distância geográfica do planeta, descobriu em seus experimentos a 

distribuição normal, amplamente utilizada em estatística, finanças e na gestão de 

risco. Ao final deste século, os estudos do francês Francis Galton corroboraram com 

a teoria de Gauss, e permitiram surgir o princípio de regressão à média, bem como 

permitiu surgir o conceito de correlação (BARROS, 2007, p. 15). 

Adentrando o século XX, os economistas acreditavam na ideia de que a 

estabilidade econômica poderia ser atingida apenas com a aplicação das teorias e 

dos conceitos matemáticos e estatísticos, porém, Frank Knight e John Maynardes 

Keynes, colocam em cheque estas convicções ao adicionarem os elementos humanos 

e psicológicos nas tomadas de decisões, demonstrando que os acontecimentos não 

seguiam padrões semelhantes, e que quando havia uma mudança brusca no cenário 
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dos negócios, o fato gerador da mudança só era percebido no momento posterior de 

seu acontecimento.  

Knight demonstrou que as ocorrências que interferiam na economia aconteciam 

de maneira singular, ou pelo menos em número insuficiente para que se fosse possível 

tabular ou desenvolver um modelo matemático suficientemente confiável ao ponto de 

se prever eventos futuros com base nestas ocorrências. Knight também distinguiu 

incerteza de risco, argumentando que, se a incerteza fosse quantificada, deveria ser 

tratada como risco. Enquanto algumas definições de risco focam somente na 

probabilidade de um evento ocorrer, definições mais abrangentes incorporam a 

probabilidade de um evento ocorrer e as consequências desse evento. (FERNANDES, 

2012, p.37).  

Keynes a seu turno, destacou que a probabilidade objetiva da ocorrência de um 

evento futuro é verídica, porem a incerteza ao redor dela, condiciona apenas ao ser 

humano realizar estimativas à cerca destas ocorrências. Em 1952 Harry Markowitz 

trouxe uma grande contribuição para o mercado financeiro identificando e definindo a 

variância como uma medida estatística de oscilação do rendimento em torno da 

média, e que, quanto maior fosse a variância, menos o retorno médio indicaria o 

melhor resultado. Desta forma, Markowitz lançou os fundamentos do conceito de 

diversificação da carteira de investimentos (BARROS, 2007, p. 15-17).  

Markowitz argumentou que os investidores precisam diversificar porque se 

preocupam com riscos – e, portanto, o risco presente em uma carteira diversificada 

precisa ser menor do que aquele dos títulos individuais que compõe a carteira. A ideia-

chave poderia ser descrita como uma função não apenas de quanto foi investido em 

cada título e das variâncias dos títulos vistos individualmente, como também da 

correlação entre estes (DAMODARAN 2009, p.87).  

Até o final da década de 1960, as organizações tinham compradores de 

seguros, que focavam quase exclusivamente na transferência de riscos. Eles 

identificavam exposições e adquiriam o seguro para reduzir o impacto das perdas. A 

partir do início da década de 1970, a gestão de risco rapidamente se expandiu para o 

controle de perdas, segurança e outras estratégias para evitar, reduzir ou transferir o 

risco. O velho modelo de compra de seguros foi substituído pelo conceito de 
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gerenciamento de risco, e as empresas começaram a substituir os diretores ou 

gerentes de seguros pelos gerentes de risco (FERNANDES, 2012, p.37).  

DAMODARAM, (2009, p.99) apresenta um quadro resumindo o cronograma da 

evolução das medidas de risco ao longo dos tempos. 

 

QUADRO 3 – PRINCIPAIS AVANÇOS NA ANÁLISE DO RISCO E EVOLUÇÃO DAS 

MEDIDAS DO RISCO. 

 

Fonte: DAMODARAM, 2009. 

Principal evento Medida do risco empregada

Beta de fatores

Classificação do 

risco de títulos e 

de ações

A variância é 

adicionada às 

carteiras             

Beta do mercado

Betas macro-

econômicos

Proxies

1964

1960

1976

1986

1992

1952

A intuição, ou 

nenhuma

Probabilidades 

calculadas

Probabilidades 

baseadas em 

amostras

Perdas 

esperadas

Variância do 

preço

1738

1763

Século 

XIX

1900

1909 - 

1915

Modelos de risco e retorno baseados em alternativas à distribuição normal - distribuições da lei 

de potências, assimétricas, e de processos com saltos.

Usando o argumento de "não arbitragem", Ross desenvolve o modelo de precificação por 

arbitragem; múltiplos fatores de risco de mercado são obtidos com dados históricos.

As variáveis macroeconômicas são examinadas como possíveis fatores do risco de mercado, 

levando aos modelos multifatoriais.

Fama e French, examinando a relação entre retornos sobre ações e fatores específicos a uma 

empresa, concluem que a capitalização de mercado e  índice valor patrimonial/preço 

representam melhor o risco do que o beta ou os betas.

Antes de 

1494

1494

1654

1662

1711

Sharpe e Lintner introduzem o ativo sem risco e demonstram que combinações deste ativo com 

uma carteira de mercado (incluindo todos os ativos negociados) são as combinações ideais para 

todos os investidores. Nasce o CAPM.

O risco era considerado tanto parte do destino (e portanto impossível de alterar) ou da ação da 

Divina Providência (em cujo caso ele podia ser mudado apenas por meio de oração ou sacrifício).

Luca Pacioli propõe seu quebra-cabeças, com o jogo dos dois apostadores e do arremesso da 

moeda.

Pascal e Fermat resolvem o quebra-cabeças de Pacioli e lançam as bases para as estimativas e a 

teoria das probabilidades.

Graunt gera a tabela de mortalidade usando registros de nascimentos e óbitos de Londres.

Bernoulli enuncia a "lei dos grandes números", fornecendo a base para a amostragem de 

grandes populações.

De Moivre deriva a distribuição normal como uma aproximação para a distribuição binomial, e 

Gauss e Laplace a aprimoram.

Bayes publica seu tratado sobre como atualizar hipóteses preexistentes à medida que novas 

informações são coletadas.

Os negócios com seguros se desenvolvem e com eles as medidas atuarias do risco, com base em 

dados historicos.

Bachellier estuda os preços de ações e de opções nas bolsas de Paris e defende a tese de que os 

preços obedecem a um caminho aleatório (random walk ).

A Standard Statistics Bureau, a Moody's e a Fitch passam a classificar títulos de dívidas de 

empresas por meio de informações contábeis.

Markowitz lança as bases para a diversificação e gera carteiras eficientes para diferentes níveis 

de risco.
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3.2.3 Conceituação do Risco 

 

De acordo com Sandroni (1999, p. 532), risco é a situação em que, partindo-se 

de determinado conjunto de ações, vários resultados são possíveis e as 

probabilidades de cada um acontecer são conhecidas. Quando tais probabilidades 

são desconhecidas, a situação denomina-se incerteza. 

O risco pode ser simplesmente definido como exposição à mudança. É a 

probabilidade de que um evento futuro, ou um conjunto de eventos, vai ocorrer. 

Portanto, a análise de riscos envolve a identificação de potenciais mudanças adversas 

e o impacto esperado sobre o resultado da organização. (Blackwell Encyclopedic 

Dictionary of Finance, 1998, p. 306) 

Para Jorion (1997, p.3) risco pode ser definido como a volatilidade de 

resultados inesperados, normalmente relacionada ao valor de ativos ou passivos de 

interesse. Costuma-se entender risco como a possibilidade de algo não dar certo, mas 

seu conceito atual envolve a quantificação e qualificação da incerteza, tanto no que 

diz respeito às perdas como aos ganhos, com relação ao rumo dos acontecimentos 

planejados, seja por indivíduos, seja por organizações. (LA ROCQUE, 2007, p. 11) 

O risco é representado pela possibilidade de que um evento ocorrerá e afetará 

negativamente a realização dos objetivos. (COSO, 2007). O risco pode ser definido 

como uma medida da incerteza associada aos retornos esperados de investimentos. 

Um exemplo simples é dado produtor agrícola, que este cultive soja. Pode acontecer, 

quando da colheita, que preços internacionais pressionados por condições 

“desfavoráveis” aos interesses do produtor, neste exemplo da soja que é cotada em 

bolsa de mercadorias CBOT – Chicago Board of Trade, levem a desvios nos ganhos 

inicialmente esperados quando do plantio. Outro exemplo é dado pelo administrador 

de um fundo de investimento. Este pode, diante de condições de mercado não 

antecipadas corretamente, digamos uma desvalorização cambial causar perdas aos 

seus investidores. 

Com a internacionalização da economia e a crescente complexidade dos 

negócios, as empresas enfrentam ambientes cada vez mais competitivos. 

Concomitante a isto, a evolução e aperfeiçoamento das Legislações e 

Regulamentações, expõe as empresas à uma gama de risco cada vez maior. Assim, 
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estas necessidades colaboraram para o desenvolvimento de modelos e ferramentas 

específicas destinadas ao gerenciamento dos riscos aos quais a empresa está 

exposta. Portanto, o risco deixou de ser visto como eventos isolados e passou a ser 

gerenciado de forma sistêmica.  

Para Fernandes (2012) a gestão de riscos é um elemento central na gestão da 

estratégia de qualquer empresa. É o processo através do qual as organizações 

analisam metodicamente os riscos inerentes às respectivas atividades, com o objetivo 

de identificação, estimativa e controle. 

 

3.2.2 Evolução contemporânea histórica da gestão de riscos corporativos 

 

A gestão de riscos corporativos teve sua primeira preocupação com o lado 

financeiro, pode-se dizer que é a vertente mais forte. Porém é incorreto afirmar que 

se esgota nesse tema. Além da veia financeira, as ramificações em auditoria, 

conformidade e controles internos, estratégia e governança corporativa e tecnologia 

da informação são pilares fundamentais para completar o tema. (IBGC, 2007)  

 Apresenta-se abaixo os principais fatos da evolução contemporânea 

histórica da gestão de riscos corporativos em todas as suas vertentes. Destacando-

se os principais marcos na Economia moderna. 

 

FIGURA 6 – EVOLUÇÃO CONTEMPORÂNEA EM GESTÃO DE RISCOS 

CORPORATIVOS 

 

Fonte: LA ROCQUE (2007, p. 38). Adaptado pelo autor. 
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3.2.2.1 FDIC – Deposit Insurance Corporation Federal 

 

Um dos primeiros instrumentos utilizados para a gestão de riscos, como forma 

de transferi-lo, foi o seguro. Pode-se citar como marco histórico contemporâneo na 

gestão de riscos corporativos como mitigação do risco sistêmico foi a criação pelo 

governo dos Estados Unidos o chamado Deposit Insurance Corporation Federal – 

FDIC. O FDIC foi criado em 16 de junho de 1933 em resposta aos milhares casos de 

falências bancárias que ocorreram nos anos 1920 e início dos anos 1930, pós-Grande 

Depressão. É uma corporação com o objetivo de fornecer seguros de depósitos para 

os depositantes em bancos norte-americanos e de a restaurar a confiança no sistema 

bancário dos Estados Unidos. Também responsável por examinar e supervisionar 

certas instituições financeiras para a segurança e solidez do sistema, executa 

determinadas funções de defesa do consumidor e depositário de bancos falidos. 

Dados de 2014 mostram que o FDIC segura o depósito de correntistas em 6.638 

instituições. (FDIC, 2016; LA ROCQUE, 2007; VAUGHAN & VAUGHAN, 2003; 

Wikipédia 2016) 

 

3.2.2.2 ISO – International Organization for Standarzation 

 

Outro avanço nos processos e aperfeiçoamento dos controles internos nas 

empresas foi possível a partir do surgimento da Organização Internacional de 

Normatização, conhecida internacionalmente como ISO (International Organization for 

Standarzation), é uma organização não-governamental fundada em 1947, em 

Genebra, na Suíça e hoje conta com 163 países membros. Sendo a maior entidade 

desenvolvedora de normas internacionais do mundo. Uma norma é um documento 

que fornece requisitos, especificações, diretrizes ou características que podem ser 

utilizados de forma consistente para assegurar que materiais, produtos, processos e 

serviços são adequados para os fins. Normas internacionais de fazer as coisas 

funcionarem. Elas dão especificações de classe mundial para produtos, serviços e 

sistemas, para garantir a qualidade, segurança e eficiência. Elas são fundamentais 

para facilitar o comércio internacional. (ISO, 2015) 
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A denominação "International Organization for Standardization" permite 

diferentes acrônimos em diferentes idiomas (IOS em inglês, OIN em francês, OIP em 

português) e, por isso, seus fundadores decidiram usar a abreviatura ISO, que 

significa "igual". Qualquer que seja o país ou a linguagem, a abreviatura é sempre 

ISO, que vem do grego "isos" que significa igual, igualdade, pois o sistema prevê que 

os produtos detenham o mesmo processo produtivo para todas as peças. (Wikipedia, 

2015) 

No Brasil a norma brasileira NBR ISO 31000, que é ISO que trata 

especificamente da gestão de riscos, está de acordo com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) que é o foro nacional de normalização. As Normas 

Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), 

dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo 

Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por 

representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, 

consumidores e neutros (universidade, laboratório e outros) e foi elaborada pela 

Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos, que foi elaborada pelo ISO 

Technical Management Board Working Group on risk management (ISO/TMB/WG). 

(ABNT, 2009) 

 

3.2.2.3 Basileia 

 

Para Mellagi Filho & Ishikawa (2003, p. 226-227) com o avanço da globalização 

que desobstruiu as barreiras à livre movimentação de mercadorias e de capitais, os 

mercados tornaram-se interdependentes. Do ponto de vista do sistema financeiro, 

uma nova realidade se fez presente, em que o risco da atividade não se limita mais 

tão somente às atividades compreendidas (ou delimitadas) pelos Estados Nacionais.  

Em 1974 foi criado pelas dez principais economias mundiais (Grupo dos Dez 

G-10) na cidade de Basileia, na Suíça uma organização que congrega as autoridades 

de supervisão bancária. Denominado de Comitê de Supervisão Bancária da Basileia 

(BCBS, sigla de Basel Committee on Banking Supervision em inglês), foro onde são 

discutidas questões relacionadas à indústria bancária, visando estabelecer padrões 

de conduta, melhorar a qualidade da supervisão bancária e fortalecer a solidez e 
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segurança do sistema bancário internacional. A preocupação maior para esse acordo 

era propor ajuste no capital próprio dos bancos na proporção de suas aplicações, 

preservando a solvências das instituições financeiras e a estabilidade do sistema 

financeiro internacional. O marco deste comitê aconteceria muitos anos após a sua 

criação, quando em 15 de julho de 1988, os bancos centrais do G-10, e posteriormente 

ratificado por mais de 100 países, se reuniram para conferir mais homogeneidade em 

nível internacional, à supervisão da adequação de capital dos bancos internacionais, 

assinando o Acordo de Basileia. Também chamado de Basileia I. Pelo documento 

original International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 

este acordo teve como objetivo criar exigências mínimas de capital, que devem ser 

respeitadas por bancos comerciais, como precaução contra o risco de crédito. Em 

1996, foi incorporado ao acordo o risco de mercado. (Assaf Neto 2005, p. 101; BIS, 

2016; Mellagi Filho & Ishikawa 2003, p. 227; Wikipedia, 2015) 

Em 1999, o Comitê da Basileia propôs mudanças no Acordo de Basileia, com 

a proposta de flexibilizar e adequar a alocação de capital perante os diversos riscos 

inerentes à atividade bancária, além de tentar padronizar a supervisão e a operação 

bancária em mercados distintos. O chamado de Acordo de Basileia II, fixa-se em três 

pilares e 29 princípios básicos sobre contabilidade e supervisão bancária. Os três 

pilares são: 1. Capital (guardar) – requisição mínima de capital; 2. Supervisão 

reguladora (fiscalizar); e, 3. Transparência e Disciplina de Mercado (divulgação de 

dados e informações). A intenção do Comitê é de diminuir o risco sistêmico, 

especificar procedimentos e modelos detalhados de gerenciamento de risco, diminuir 

a assimetria de informação existente entre a empresa e o mercado, mostrando assim, 

o real risco da instituição financeira. A data para vigorar foi em 2004. (BIS, 2006; 

Mellagi Filho & Ishikawa 2003, p. 230) 
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FIGURA 7: ESTRUTURA DO ACORDO DE BASILEIA II 

 

Fonte: BIS – Bank for International Settlement, junho 2006. 

 

A crise financeira de 2008 teve origem nas dificuldades ou erros de avaliação 

de riscos que motivou uma reforma no sistema financeiro global. Constatado que a 

severidade da crise foi causada pelo crescimento excessivo dos valores apresentados 

nos balanços dos bancos e as exposições extra-balanços (derivativos), ao mesmo 

tempo em que caíam o nível e a qualidade dos recursos próprios destinados a cobrir 

os riscos. Muitas instituições não dispunham de reservas suficientes para fazer face a 

uma crise de liquidez. O sistema bancário revelou-se, de início, incapaz de absorver 

as perdas. As incertezas pesaram sobre a qualidade dos balanços dos bancos e os 
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riscos ligados à interdependência entre eles, podendo a insolvência de uma instituição 

provocar a insolvência de uma outra. A partir deste contexto o Comitê de Basileia 

passou a discutir o que seria a terceira versão do acordo internacional. O Acordo de 

Basileia III faz parte de um conjunto de iniciativas, promovidas pelo Fórum de 

Estabilidade Financeira (em inglês, Financial Stability Board, FSB) e coordenado pelas 

vinte maiores economias do mundo, o Grupo dos Vinte (G-20), para reforçar o sistema 

financeiro após a crise de financeira de 2008. Os bancos teriam de três a cinco anos 

para adaptarem-se aos novos parâmetros. As principais propostas dessa versão 

seriam: 1. Aumento dos requerimentos de capital; e, 2. Aumento da supervisão 

bancária. Assim, deve-se forçar bancos a aumentarem suas reservas de capital para 

se protegerem de crises. (BIS, 2011; RiskBank, 2016; Wikipedia, 2015) 

 

3.2.2.4 COSO 

 

COSO – Committee of Sponsoring Organizations é uma entidade sem fins 

lucrativos dedica à melhoria dos relatórios financeiros através da ética, efetividade dos 

controles internos e governança corporativa. Se deu a partir da iniciativa conjunta de 

cinco organizações profissionais dos Estados Unidos – American Accounting 

Association (Associação Americana de Contadores), AICPA American Instituto of 

CPAs (Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados), FEI Financial 

Executives International (Executivos Financeiros Internacionais), IIA Institute of 

Internal Auditors (Instituto de Auditores Internos) e a IMA Institute of Management 

Accountants (Instituto de Contadores Gerenciais) e é dedicado a fornecer orientações 

sobre gerenciamento de riscos corporativos, controles internos e de dissuasão da 

fraude. (COSO, 2015) 
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FIGURA 8: CUBO DE COSO 

 

Fonte: COSO I, Internal Control – Integrated Framework 

 

Sua história inicia em 1985, quando foi criado através de uma iniciativa 

independente pela National Commission on Fraudulent Financial Reporting 

(Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros). Como principal objeto 

de estudo a importância de controles internos na redução da incidência de relatórios 

financeiros fraudulentos. No ano de 1992 o atual Comitê de Organizações 

Patrocinadoras (Committee of Sponsoring Organizations – COSO), desenvolveu o 

protocolo COSO I, também chamado de The COSO Report que relacionava em sua 

estrutura tridimensional (o chamado cubo do COSO), uma maior observância de 

identificação e avaliação eficaz do controle interno na prevenção de relatórios 

financeiros fraudulentos.  

Em 2004 a necessidade de aperfeiçoamento do método COSO a fim de 

desenvolver uma estrutura que fosse prontamente usada pela gestão, como 

ferramenta de avaliação e melhoria gerencial do risco nas empresas, o que resultou 

na divulgação do documento Gerenciamento de Risco Empresarial — Estrutura 

Integrada (Enterprise Risk Management — Integrated Framework), conhecido como 

COSO II ou ERM. Este novo modelo de ERM, além de preservar a estrutura integrada, 
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expande no controle interno fornecendo um foco dinâmico e mais extensivo no 

assunto de gerenciamento de riscos corporativos. (COSO, 2015) 

 

FIGURA 9: COSO II ERM 

 

 

Fonte: Internal Control – Integrated Framework 

 

QUADRO 4: DIFERENÇAS ENTRE O MODELO COSO I E COSO II ERM PELA 

SEGUNDA DIMENSÃO 

COSO I COSO II ERM 

Ambiente de controle Ambiente interno 

Avaliação de riscos Fixação de objetivos 

 Identificação de eventos 

 Avaliação de riscos 

 Respostas ao risco 

Atividades de controle Atividades de controle 

Informação e Comunicação Informação e Comunicação 

Monitoramento Monitoramento 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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A primeira dimensão estabelece quatro categorias de objetivos para a 

organização: i. Estratégico – refere-se às metas no nível mais elevado. Alinham-se e 

fornecem apoio à missão; ii. Operacional – têm como meta a utilização eficaz e 

eficiente dos recursos; iii. Comunicação – relacionados à confiabilidade dos relatórios; 

e, iv. Conformidade – fundamentam-se no cumprimento das leis e dos regulamentos 

pertinentes. 

A segunda dimensão utiliza dos componentes para controles internos, 

processos e procedimentos. E se baseia em oito componentes para o completo 

gerenciamento de riscos corporativos, inter-relacionados com a estratégia e o 

processo de gestão. Sendo eles:  

 

1. Ambiente Interno – A administração estabelece uma filosofia quanto ao 

tratamento de riscos e estabelece um limite de apetite a risco. O ambiente 

interno determina os conceitos básicos sobre a forma como os riscos e os 

controles serão vistos e abordados pelos empregados da organização. O 

coração de toda organização fundamenta-se em seu corpo de empregados, 

isto é, nos atributos individuais, inclusive a integridade, os valores éticos e a 

competência – e, também, no ambiente em que atuam. 

Principais pontos: integridade, valores éticos e competência dos colaboradores 

– força de recursos humanos, filosofia e estilos gerenciais, forma como a 

gerência atribui autoridade e responsabilidade além de organizar, desenvolver 

e reter talentos de seu quadro de pessoal; 

 

2. Fixação de Objetivos – Os objetivos devem existir antes que a administração 

identifique as situações em potencial que poderão afetar a realização destes. 

O gerenciamento de riscos corporativos assegura que a administração adote 

um processo para estabelecer objetivos e que os escolhidos propiciem suporte, 

alinhem-se com a missão da organização e sejam compatíveis com o apetite a 

risco. 
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Principais pontos: correlação entre todos os fatores da primeira dimensão – 

estratégico, operacional, comunicação e conformidade. A fixação de objetivos 

é pré-condição para definir sistemas de controle interno, identificar, avaliar e 

responder ao risco. Além dos objetivos estratégicos com metas de alto nível e 

alinhadas com a missão e visão da organização; 

 

3. Identificação de Eventos – Os eventos em potencial que podem impactar a 

organização devem ser identificados, uma vez que esses possíveis eventos, 

gerados por fontes internas ou externas, afetam a realização dos objetivos. 

Durante o processo de identificação de eventos, estes poderão ser 

diferenciados em riscos, oportunidades ou ambos. As oportunidades são 

canalizadas à alta administração, que definirá as estratégias ou os objetivos. 

Principais pontos: Incidentes ou ocorrências, internas ou externas, que podem 

afetar a implementação da estratégia ou a realização de objetivos; 

 

FIGURA 10: IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS – COSO. 

 

FONTE: Desenvolvido pelo autor, adaptado do modelo COSO II ERM. 
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FIGURA 11: CATEGORIAS DE EVENTOS – COSO II ERM. 

 

Fonte: Anexo 4.2 COSO II ERM. 

 

4. Avaliação de Riscos – Os riscos identificados são analisados com a finalidade 

de determinar a forma como serão administrados e, depois, serão associados 
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aos objetivos que podem influenciar. Avaliam-se os riscos considerando seus 

efeitos inerentes e residuais, bem como sua probabilidade e seu impacto. 

Principais pontos: É a identificação e análise dos riscos relevantes para o 

alcance dos objetivos e metas da entidade, com vistas a dar a resposta 

apropriada. É uma atividade contínua e interativa em toda a entidade tendo 

como a mensuração do risco: a) estimativa da importância do risco; b) avaliação 

da probabilidade de ocorrência do risco; e, c) avaliação da tolerância da 

organização ao risco. O modelo ERM, além de preservar a estrutura integrada, 

expande no controle interno fornecendo um foco mais pujante e mais extensivo 

no assunto de gerência de risco da empresa. Para a realização dos objetivos 

fundamentais estabelecidos na missão e visão da organização, segundo 

COSO, o modelo estrutural sugerido no relatório ERM, visualiza que a gerência 

do risco deve: i) Definir as estratégias ("Estratégico"); ii) Utilizar eficiente e 

eficazmente seus recursos ("Operacional"); iii) Reproduzir através de relatórios 

as decisões e resultados (“Informações") e, iv) Aplicar às operações da 

empresa de acordo com leis e regulamentos ("Conformidades"); 

 

FIGURA 12: ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE E DO IMPACTO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5. Resposta a Risco – Os empregados identificam e avaliam as possíveis 

respostas aos riscos: evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar. A administração 
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seleciona o conjunto de ações destinadas a alinhar os riscos às respectivas 

tolerâncias e ao apetite a risco; 

 

6. Atividades de Controle – Políticas e procedimentos são estabelecidos e 

implementados para assegurar que as respostas aos riscos selecionados pela 

administração sejam executadas com eficácia; 

 

7. Informações e Comunicações – A forma e o prazo em que as informações 

relevantes são identificadas, colhidas e comunicadas permitam que as pessoas 

cumpram com suas atribuições. Para identificar, avaliar e responder ao risco, a 

organização necessita das informações em todos os níveis hierárquicos. A 

comunicação eficaz ocorre quando esta flui na organização em todas as 

direções, e quando os empregados recebem informações claras quanto às 

suas funções e responsabilidades. 

Principais pontos: Identificação e comunicação oportuna das informações 

permite cumprimento das responsabilidades, a tomada de decisões 

tempestivas, o melhor aproveitamento de recursos e possíveis ganhos 

operacionais. A comunicação interna deve: a) transmitir com eficácia os 

objetivos da entidade; b) aumentar a consciência sobre a importância e a 

relevância do Controle Interno eficaz; c) comunicar a tolerância e a margem de 

risco da entidade; d) fazer com que os funcionários estejam conscientes do seu 

papel e de suas responsabilidades; e) fazer com que os funcionários saibam 

de que forma as suas atividades relacionam-se com o trabalho dos demais. A 

qualidade das informações deve questionar sempre em:  

 O conteúdo está apropriado – está no nível de detalhamento adequado? 

 As informações são tempestivas – estão disponíveis quando requeridas? 

 As informações são correntes – estão as mais recentes avaliadas? 

 As informações são exatas – estão corretos os dados?  

 As informações são acessíveis – estão de fácil obtenção por quem 

necessita? 
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8. Monitoramento – A integridade do processo de gerenciamento de riscos 

corporativos é monitorada e as modificações necessárias são realizadas. 

Desse modo, a organização poderá reagir ativamente e mudar segundo as 

circunstâncias. O monitoramento é realizado por meio de atividades gerenciais 

contínuas, avaliações independentes ou uma combinação desses dois 

procedimentos. 

Principais pontos: O monitoramento deve ser capaz de criticar o próprio 

modelo, através do relato de deficiências no processo de gestão ou na 

construção dos indicadores. 

 

A terceira dimensão é estruturada de acordo com o organograma da 

organização – filial, áreas, unidades de negócios, divisões, níveis organizacionais, etc. 

O COSO esclarece que o modelo de gerenciamento do risco imposto pelo 

modelo de COSO II ERM, como em todo método, existe limitações resultantes do 

julgamento humano dentro da tomada de decisão, os custos e os benefícios relativos, 

as falhas humanas, impossibilitando a diretoria e gerência de ter a garantia absoluta 

a respeito de realização dos objetivos da entidade (COSO, 2004a). 

 

3.2.2.5 CADBURY 

 

Antes de explicar um dos marcos históricos, dentre outros, da governança 

corporativa é necessário estabelecer uma ligação entre as boas práticas de 

governança e o modelo cooperativista. As organizações cooperativas tem como 

característica na sua própria formação estruturas que dão todas as condições 

ambientais para as boas práticas da gestão, ou seja, terreno fértil para a governança 

corporativa. Desde o modelo de arquitetura organizacional com conselhos de 

administração, fiscal e órgãos setoriais.  

E mesmo assim, com essas condições próprias e favoráveis ao aspecto das 

boas práticas, o exercício da governança corporativa não é tão evidente ou mesmo 

não ocorre tão claramente, bem como os conflitos de agência na gestão da entidade 

cooperativa. Desafio para o setor e todos da sua esfera, potencializar aquilo que está 



56 
 

inerente ao negócio e que talvez por isso mesmo seja tão pouco explorada nas 

organizações cooperativas, ou até mesmo não é dado a importância devida. 

Estabelecido esse contexto do modelo cooperativista, volta-se para o meio 

empresarial mercantil de capitais global, mais precisamente na Inglaterra no início dos 

anos 90. Em 1991 o Banco da Inglaterra criou uma comissão para elaborar um código 

das melhores práticas em governança corporativa. Em conjunto com a Bolsa de 

Valores de Londres, a entidade dos Contadores da Inglaterra e do Conselho de 

Relatório Financeiros. Como o presidente desse comitê se chamava Adrian Cadbury, 

o documento ficou conhecido como Relatório Cadbury. Lançado em 1992, “The 

Financial Aspects of Corporate Governance” o documento estabelece recomendações 

sobre os arranjos dos conselhos de administração e sistemas de auditoria, 

conformidade e contabilidade para mitigar riscos e falhas. Além de ser considerado 

um marco histórico e também um dos três pilares nas boas práticas de governança 

corporativa – juntamente com o OCDE e o SOX, o Relatório destacou-se na época, 

dentre outros, pelo seu pioneirismo e por apresentar propostas inovadoras que se 

encaixam com o que o que a governança corporativa estava precisando nas empresas 

britânicas. (ADRANDE e ROSSETTI, 2006; CADBURY REPORT, 1992; WIKIPEDIA, 

2016)  

 

3.2.2.6 GRUPO DOS TRINTA – G-30  

 

O Grupo dos Trinta (G-30) foi criado em 1978, é uma organização sem fins 

lucrativos, composto por representantes setores público, privado e acadêmico. É um 

grupo consultivo sobre assuntos econômicos e monetários internacionais que visa 

aprofundar a compreensão das questões econômicas e financeiras globais para 

explorar as repercussões internacionais de decisões tomadas nos setores público e 

privado, e examinar as opções disponíveis para os operadores do mercado e os 

agentes políticos. (G-30, 2016) 

No ano de 1993 o G-30 emitiu documento intitulado “Global Institutions, 

National Supervision and Systemic Risk”, em tradução do inglês Instituições Globais, 

Supervisão Nacional e Risco Sistêmico, que prevê o nível e a direção de risco 

sistêmico e a eficácia das medidas para controlá-lo. Por parte das empresas, 
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instituições financeiras e governos. Abrangendo padronização para todos os aspectos 

de monitoramento de riscos, gestão de riscos e controles internos e que fornecem a 

base para a avaliação próprias operações de uma empresa e as das principais 

contrapartes. O quadro seria desenvolvido em cooperação com grupos internacionais 

de supervisores e autoridades nacionais de supervisão e seriam objeto de revisão 

periódica. 

 

3.2.2.7 AS/NZS  

 

A Australian/New Zealand Standard é a estrutura de gestão de riscos 

corporativos – ERM que descreve seus princípios e orientações, adotada 

conjuntamente pelos os países Austrália e Nova Zelândia. Considerada um marco 

histórico pois esclarece em forma de estrutura os componentes para um ERM, é o 

embrionário do modelo utilizado pelo padrão ISO e que deu origem a arquitetura de 

ERM utilizado ao redor do mundo.  

A AS/NZS ISO 31000: 2009 substitui AS/NZS 4360: 2004, que foi a primeira 

estrutura publicada em 1995. Depois de AS / NZS 4360 foi revisto pela última vez em 

2004, a comissão mista Austrália / Nova Zelândia OB-007 decidiu que, em vez de 

proceder a uma revisão similar em 2009, que seria promover o desenvolvimento de 

uma norma internacional sobre gestão de risco, que poderia então ser adotada 

localmente. (STANDARDS NEW ZEALAND, 2015) 

 

FIGURA 13: AS/NZS 4360 – VERSÃO CAS 

 

Fonte: CAS, 2003 

 

Estabelecer 
Contexto

Identificar 
os Riscos

Analizar/
Quantificar 

os Riscos

Integrar os 
Riscos

Processo 
de Avaliar/

Priorizar 
Riscos

Tratar/
Explorar 

Riscos

Monitorar & Revisar



58 
 

Conforme o CAS (2003) as etapas do processo de gestão de risco são explicadas 

como: 

1. Estabelecer Contexto – Esta etapa inclui o contexto Externo, Interno e Gestão 

de Riscos. i) O contexto externo começa com a definição da relação da 

empresa com o meio ambiente, incluindo a identificação dos pontos fortes da 

empresa, fraquezas, oportunidades e ameaças ("análise SWOT"). Este ajuste 

ao contexto também identifica as diversas partes interessadas (acionistas, 

funcionários, clientes, comunidade, cooperados), bem como as políticas de 

comunicação com esse público; ii) O contexto interno começa com uma 

compreensão dos objetivos globais da empresa, as suas estratégias para 

alcançar esses objetivos e seus indicadores chave de desempenho. Ele 

também inclui a supervisão e estrutura de governança da organização; e iii) O 

Contexto de Gestão de Risco identifica as categorias de risco de relevância 

para a empresa o grau de coordenação em toda a organização, incluindo a 

adoção de métricas de risco comuns. 

 

2. Identificar os Riscos – Esta etapa envolve documentar as condições e eventos, 

incluindo os eventos extremos que representam ameaças materiais para 

realização da empresa dos seus objetivos ou representam áreas de exploração 

para a vantagem competitiva. 

 

3. Analisar/Quantificar os Riscos – Esta etapa envolve a calibração e, sempre que 

possível, a criação de distribuições de probabilidades de resultados para cada 

risco material. Esta etapa fornece informações necessárias para as etapas 

subsequentes, como a integração e priorização de riscos. Técnicas de análise 

variam ao longo de um espectro de qualitativa para quantitativa, com análise 

de sensibilidade, análise de cenários e / ou análise de simulação aplicado, se 

necessário. 

 

4. Integrar os Riscos – Esta etapa envolve a agregação de todas as distribuições 

de risco, refletindo correlações e efeitos de portfólio, e expressando os 
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resultados em termos de impacto sobre os indicadores da empresa-chave de 

desempenho, ou seja, o perfil de risco agregado. 

 

5. Processo de Avaliar/Priorizar Riscos – Esta etapa envolve a determinação da 

contribuição de cada um dos riscos para o perfil de risco agregado, e priorizar 

adequadamente, de modo que possam ser tomadas decisões quanto ao 

tratamento adequado. 

 

6. Tratar/Explorar os Riscos – Esta etapa abrange um número de diferentes 

estratégias, incluindo a decisão de forma a evitar, reter, reduzir, transferir ou 

explorar risco. Para riscos de perigo, o mecanismo de transferência 

predominante tem sido os mercados de seguros. Transferência de risco 

alternativa (ART) mercados têm desenvolvido a partir destes, com o objetivo 

de encontrar um equilíbrio entre a retenção e transferência de riscos. Com 

relação aos riscos financeiros, os mercados de capitais têm explorado nas 

últimas várias décadas para ajudar as empresas a lidar com o mercado, taxa 

de juros e risco cambial. Até recentemente, as empresas não tinham 

mecanismos para transferir riscos operacionais ou estratégicas, e 

simplesmente tinham que evitar ou manter esses riscos. 

 

7. Monitorar & Revisar – Esta etapa envolve a medição contínua do ambiente de 

risco e desempenho das estratégias de gestão de risco. Ele também fornece 

um contexto para a consideração de risco que é escalável ao longo de um 

período de tempo. Os resultados das avaliações em curso são alimentados de 

volta para a etapa de definição de contexto e o ciclo se repete. 
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FIGURA 14: AS/NZS ISO 31000 

 

Fonte: Standard New Zealand 

 

Essa estrutura é muito semelhante a NBR ISO 31000, a estrutura brasileira de 

gestão de riscos que de maneira geral é bastante semelhante as demais estruturas 

de ERM globais. Outra maneira representada na Figura 14, descreve a estrutura em 

forma de processo contínuo. 
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FIGURA 15: NBR ISO 31000 

 

 

Fonte: ABNT NBR ISO 31000 

 

3.2.2.8 RESOLUÇÃO BACEN 2554/98 

 

O Banco Central do Brasil (Bacen) em 24 de setembro de 1998, através da 

Resolução 2554 determinou às instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a implantação e a implementação de controles internos voltados para as 

atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, 

operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas 

aplicáveis. Ou seja, a implementação de ‘sistema de controles internos para as 

atividades desenvolvidas e para os sistemas de informações, bem como para garantia 

o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. Essa resolução está 

em linha com a SOx e Basileia. (Bacen, 2015; LA ROCQUE, 2007) 
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3.2.2.9 KonTraG  

 

Em 1998, o parlamento alemão edita a Lei sobre o Controle e da Transparência 

nos Negócios (KonTraG – Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 

Unternehmensbereich, em alemão), é uma lei que visa melhorar a governança 

corporativa das empresas alemãs. A lei exige o estabelecimento de um sistema de 

alerta e gestão de risco antecipado. Em essência, os artigos da lei alemã implicam 

que todas as áreas de riscos e potenciais riscos são identificados como parte de um 

mapeamento. A avaliação por riscos e seus efeitos são analisados individualmente e 

em sua interação com o todo da empresa. As respostas ao risco são introduzidas 

neste documento: aceitar, reduzir ou eliminar. Por conseguinte, desenvolver um 

sistema que quantifique e monitore através indicadores, emitindo relatório com alertas 

antecipados de situações em risco. 

A ideia de que o KonTraG é um modelo de ERM é captada por LOBO e BODO 

(2000) dizendo que na prática, é um modelo suficiente para identificar, avaliar, 

gerenciar e monitorar riscos, como também é importante reconhecer e explorar 

oportunidades. O centro de visão não deve ser exclusivamente de um sistema de 

gestão de riscos, mas sim em oportunidades. Assim, um sistema de alerta precoce 

atraente que detecta não só os riscos, mas também identifica as oportunidades para 

toda a empresa, bem como setorizados.   

  O KonTraG aborda de maneira ampla e robusta os conceitos e diretrizes para 

o gerenciamento de riscos corporativos e como um sistema de gestão de risco, usa 

oportunidades. Pode ser configurado em sete etapas: 1. Definição da estratégia; 2. 

Identificação dos riscos existentes; 3. Revisão dos riscos; 4. Gestão; 5. Relatórios; 6.  

Controle; e, 7. Acompanhamento. (LA ROCQUE, 2007 p.41; KONTRAG, 1998) 

A interpretação da lei é que a identificação dos riscos deve sempre se relacionar 

com a estratégia da empresa, caso contrário, pode-se ignorar os riscos realmente 

existenciais. Incêndios, danos causados pela água ou acidentes operacionais são 

preocupação naturais de uma empresa. A verdadeira ameaça para a existência da 

empresa consiste antes no fracasso da estratégia corporativa, por exemplo, quando a 

evolução do mercado não é diagnosticada. (KONTRAG, 1998) 
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3.2.2.10 SARBANES-OXLEY (SOX)  

 

A Lei Sarbanes-Oxley, também apelidada de SOx ou ainda de Sarbox (em 

inglês Sarbanes-Oxley Act), é uma lei federal norte-americana assinada a 30 de julho 

de 2002 por iniciativa do senador Paul Sarbanes (Democrata de Maryland) e pelo 

deputado Michael Oxley (Republicano de Ohio). Esta lei surgiu como resposta aos 

inúmeros escândalos empresariais de grandes proporções ocorridos na época, que 

abalaram a confiança dos investidores e causaram grandes impactos nos mercados 

de valores mobiliários. Motivada por escândalos financeiros corporativos (dentre eles 

o da Enron, que acabou por afetar drasticamente a empresa de auditoria Arthur 

Andersen), essa lei foi redigida com o objetivo de evitar o esvaziamento dos 

investimentos financeiros e a fuga dos investidores causada pela aparente 

insegurança a respeito da governança adequada das empresas. (GITMAN e 

PEARSON, 2010; SOX, 2002) 

A Lei Sarbanes-Oxley foi criada com o objetivo de prevenir possíveis fraudes 

nas demonstrações financeiras, garantir a transparência e a credibilidade das 

informações divulgadas na tentativa de reconquistar a confiança dos investidores. A 

Lei Sarbanes-Oxley prevê a criação nas empresas de mecanismos de auditoria e 

segurança confiáveis, definindo regras para a criação de comitês de supervisão às 

suas atividades e operações, formados em boa parte por membros independentes, 

por forma a mitigar os riscos de negócio, evitar a ocorrência de fraudes ou assegurar 

que existam meios de as identificar quando ocorrem, garantindo a transparência na 

gestão das organizações. Esta Lei veio tornar explicitamente responsáveis os 

Administradores Executivos e Financeiros por estabelecer e monitorizar a eficácia dos 

controles internos em relação aos relatórios. (SOX, 2002) 

A Sarbanes-Oxley aplica-se a todas as organizações, sejam elas norte-

americanas ou estrangeiras, que tenham ações registadas na SEC – Securities and 

Exchange Commission.  Requisitos da lei:  

 Controlar a criação, edição e versionamento dos documentos em um ambiente 

de acordo com os padrões ISO, para controle de todos os documentos relativos 

à seção 404;  
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 Cadastrar os riscos associados aos processos de negócios e armazenar os 

desenhos de processo; 

 Utilizar ferramentas como editor de texto e planilha eletrônica para criação e 

alteração dos documentos da seção 404; 

 Publicar em múltiplos websites os conteúdos da seção 404; 

 Gerenciar todos os documentos controlando seus períodos de retenção e 

distribuição; 

 Digitalizar e armazenar todos os documentos que estejam em papel, ligados à 

seção 404. 

A Seção 404 determina uma avaliação anual dos controles e procedimentos 

internos para emissão de relatórios financeiros. Além disso, o auditor independente 

da companhia deve emitir um relatório distinto, que ateste a asserção da 

administração sobre a eficácia dos controles internos e dos procedimentos 

executados para a emissão dos relatórios financeiros. (SOX, 2002) 

 A SOX recomenda que a estrutura de controles internos a ser utilizada pelas 

empresas seja baseado no COSO. (LA ROCQUE, 2007 p.41) 

  

3.2.4 Arquitetura ERM 

 

 A partir dos modelos conhecidos, anteriormente apresentados, como COSO 

ERM, AS/NZS, ISO e, também dos aspectos conceituais como Basileia e KonTraG é 

possível organizar todos os elementos em cadeia que ao final resultem em uma 

arquitetura de ERM. O modelo demonstrado na Figura 16 é o sugerido pelo CAS. 

Nesse painel é possível verificar os riscos em uma empresa pode ter e os prioriza, 

estruturados em tabelas que demonstram a natureza do evento e sua origem. Pode-

se concluir que é um inventário de riscos e a partir dele exercer o gerenciamento de 

riscos, como um processo contínuo de avaliação dos riscos – identificação, análise, 

avaliação e tratamento dos riscos. 
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FIGURA 16: PAINEL DE CONTROLE – CAS 

 

 

Fonte: CAS, 2003.  

 

 

Para Padovezi e Bertolucci (2013, p. 181) as empresas progridem por 

atenderem ao gerenciamento baseado em valor. As necessidades do gerenciamento 

de risco empresarial estão crescentemente relacionadas como o desempenho 

operacional e crescimento do valor do acionista, bem como, conformidade e 

prevenção. 
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FIGURA 17:  ETAPAS NA PROGRESSÃO DO GERENCIAMENTO DO RISCO 

 

Fonte: Padovezi e Bertolucci (2013, p. 181) 

 

De maneira geral o processo de gestão do risco é um alinhamento entre a 

estratégia e o apetite ao risco. 

 

FIGURA 18: VISÃO COMPARATIVA DO PROCESSO REATIVO FACE AO 

PROCESSO PROATIVO DE GESTÃO. 

 

Fonte: Gestão de riscos – abordagem de conceitos e aplicações. (CAVALCANTI, 

2009). 
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O mapeamento, análise e controle do risco, conforme demonstrado na Figura 

18, é denominado de processo proativo. Enquanto que ao contrário, o cotidiano de 

uma empresa refletida em um processo reativo consiste em atuar nas demandas 

emergenciais, sanar crises e imprevistos, e corrigir problemas, ou seja, sem controle 

efetivo sobre os riscos.  

Segundo La Rocque (2007, p. 15) para mapear, analisar e decidir a alocação 

de recursos, na etapa de identificação dos riscos, deve-se priorizar por natureza e 

origem e nas etapas de avaliação e mensuração dos riscos, por relevância, sempre 

associados aos objetivos estratégicos da organização. 

Para melhor entendimento, a criação de uma matriz que considere esses 

aspectos de origem e natureza dos riscos, conforme demonstrado na Figura 19. 

 

FIGURA 19: EXEMPLO DE CATEGORIZAÇÃO DE RISCOS 
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Fonte: La Rocque (2007, p. 17) 

 

 A origem dos eventos, por exemplo, pode ser classificada como interna ou 

externa. Os eventos de origem externa são ocorrências associadas ao ambiente 

macroeconômico, economia e negócios, competição e movimentos de mercado, meio 

ambiente, político, social, tecnológico, etc., ou seja, são eventos que a organização 

não consegue intervir diretamente e a ação é sempre reativa. Para os eventos de 
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origem interna são aqueles originados pela própria organização, em seus processos, 

quadro social e tecnológico. Como, por exemplo, infraestrutura, processos, produção 

e tecnologia. (LA ROCQUE, 2007 p. 18; PADOVEZI e BERTOLUCCI, 2013, p. 199).  

 Para La Rocque (2007, p. 18) quanto a natureza dos riscos, da mesma forma 

que a origem dos eventos, é importante classificar de modo ordeiro que faça sentido 

na interação com a origem. Cabe ressaltar que os riscos podem pertencer a categorias 

distintas e em alguns casos poderão se encaixar em duas ou até mesmo em todas as 

categorias concomitantemente. Os tipos de riscos pela natureza mais comumente 

utilizados são de natureza: estratégica, operacional, financeira e conformidade. 

Conforme sugerido pelo COSO II ERM, separando os riscos pela natureza é possível 

construir uma matriz como inventário de riscos. 

 Os riscos estratégicos estão associados à tomada de decisão da alta 

administração e podem gerar perda substancial no valor econômico da organização, 

como por exemplo planejamento inadequado, movimento lento em relação aos 

concorrentes ou leitura incorreta do ambiente macroeconômico. (LA ROCQUE, 2007 

p. 18). Para Jorion (1997) são resultado de mudanças fundamentais no cenário 

econômico ou político. Estão ligados diretamente ao planejamento estratégico da 

organização e determinam como que a empresa enfrenta as origens de riscos 

externos capazes de interferir na sustentabilidade do negócio. 

 Os riscos operacionais (business risks) referem-se às perdas potenciais 

resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles defeituosos ou 

falha humana, a qual inclui o risco de execução, correspondente a situações em que 

as operações não são executadas, resultando, às vezes, em atrasos onerosos ou em 

penalidades. Em termos gerais o risco de execução relaciona-se a qualquer problema 

na operação de back office, que gere a impossibilidade de a empresa dar continuidade 

às suas atividades de negócio. (JORION, 1997 p. 15-16) 

Para o risco operacional, também deve ser considerado como boas práticas ou 

políticas bem definidas que permitam a empresa continuar a operar frente a qualquer 

infortúnio, falhas operacionais, riscos de processo ou interrupção na integridade da 

cadeia de valor. (CROUHY, GALAI e MARK, 2007, p. 284-285). Os riscos operacionais 

estão associados à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, 

deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas. Assim como, 
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de eventos externos como catástrofes naturais, greve, atos terroristas. Ou seja, todo 

evento que possa afetar, reduzir ou interromper as atividades de uma organização.  

 Jorion (1997, p. 13) divide os riscos de natureza financeira em cinco tipos: 

mercado, de crédito, de liquidez, operacionais e legais. O que em ampla literatura é 

feita a distinção entre riscos financeiros e de conformidade. Os riscos de conformidade 

estão ligados a aspectos de regulamentação, legislação e controles internos. 

Os riscos de conformidade estão relacionados à gestão da organização por má 

fé de seus administradores, sendo a fraude o principal dos eventos. Aspectos de 

governança também são avaliadas nesse item – transparência, confiabilidade das 

informações, legitimidade política, entre outras situações. Bem como o tratamento 

jurídicos e regulatório que interferem ou podem interferir na organização. No caso de 

cooperativas, o ato cooperado é um diferencial do setor e, por exemplo, qual o risco 

que pode implicar na sustentabilidade de uma cooperativa caso não tenha essa 

condição.  

Embora todas as outras naturezas de riscos, descritas anteriormente, sejam 

mensurados e avaliadas como potencial risco de perdas monetárias, para os riscos 

financeiros são aqueles relacionados diretamente a esse aspecto, como fluxo de 

caixa, estrutura de capital, investimentos, retornos adequados, commodities, juros, 

moedas, liquidez, orçamentos, etc.  

 

QUADRO 5: EXEMPLO DE TIPOS DE RISCOS 

Riscos de perigo: 

Incêndio, vendaval e outros danos materiais / perigos naturais, 

Roubo e outros crimes, lesões corporais, 

Interrupção de negócios, 

Doença e incapacidade (incluindo acidentes de trabalho e doenças), e 

Reclamações de responsabilidade. 

 

Riscos Financeiros: 

Liquidez (fluxo de caixa, custo de oportunidade, captação de recursos), 

Crédito (inadimplência, rating, downgrade), 

Macroeconômicos (inflação, juros, câmbio, commodities), e 

Preço (valor de ativos, custos, prazo). 

 

Riscos Operacionais: 
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Operações comerciais (recursos humanos, desenvolvimento de produtos, 
capacidade, eficiência, produto / serviço falho, gestão de canais, gestão da 
cadeia de suprimentos, ciclo do negócio), 

Capacitação (liderança, mudança de prontidão), 

Tecnologia da informação (relevância, disponibilidade), e 

Informações / relatórios de negócios (orçamento e planejamento, informações 
contábeis, avaliação de investimento, tributação). 

 

Riscos Estratégicos: 

Danos à reputação (marca registrada / erosão da marca, fraude, a publicidade 
desfavorável) a concorrência, 

Implementação da estratégia (tendências demográficas e sociais / culturais, 
inovação tecnológica e disponibilidade de capital) e 

Tendências regulatórias e políticas. 

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptada do CAS, 2003. 

 

Com a classificação dos riscos quanto a origem e natureza é necessário avaliar 

os riscos. Medindo qual seu potencial efeito. Essa medida é possível de ser 

determinada por dois aspectos, probabilidade e impacto. Através de um gráfico a 

exposição ao risco, podem ser mensuradas definindo seu grau de probabilidade e de 

impacto, como por exemplo: baixo, médio e alto. 

É possível ter duas respostas frente aos diversos riscos em que as empresas 

estão expostas, que após identificados e analisados, é possível – evitar ou aceitar. 

 

I. Evitar – é a decisão de não dar continuidade frente ao risco analisado. Exemplo: 

venda de ativos, encerramento das atividades de uma UEN.  

 

Para Padoveze e Bertolucci (2013, p. 229) ao evitar determinado fator de risco 

consistem em desvincular a organização da atividade sujeita a tal fator. Para Steinberg 

et al (2003, p. 54) a resposta evitar sugere que ou o custo de outras respostas 

excederia o benefício desejável, ou nenhuma opção de resposta foi identificada para 

reduzir impacto e probabilidade a um nível aceitável. 

 

II. Aceitar – é a decisão de ao conhecer o risco analisado e tratá-lo da seguinte 

maneira: 1) reter; 2) reduzir; 3) transferir; 4) compartilhar; e, 5) explorar. 

1) Reter: manter o nível atual do risco, tolerância ao risco; 
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2) Reduzir: mitigar o risco, tomar ações que visem a minimizar a probabilidade 

e/ou impacto; 

3) Transferir: pode ser feito através do seguro de um risco; 

4) Compartilhar: pode ser feito quando se protege de um risco, como hedge e 

outsourcing por exemplo; e, 

5) Explorar: ao conhecer o risco em que a empresa está inserida e tomar a 

decisão aumentar o nível de exposição. 

 

Com um sistema de gerenciamento de riscos corporativos em pleno 

funcionamento dentro das organizações é importante que realize revisões contínuas. 

Outra forma de medir o ERM quanto a sua eficácia dentro da organização é realizar 

um diagnóstico capaz de captar aspectos relevantes do gerenciamento de riscos. Aon 

International, empresa global de riscos corporativos, desenvolveu Índice de 

Maturidade em Riscos que avalia objetivamente as práticas observáveis e as 

estruturas relacionadas a governança corporativa, processos de tomada de decisões 

da diretoria, e gestão de riscos. Esta ferramenta aprimora pesquisas anteriores e 

recursos similares de natureza mais subjetiva, e também complementa normas 

publicadas e outras ferramentas de referência com recomendações práticas para 

aprimoramento.  

Para desenvolver o Índice de Maturidade em Riscos, a Aon reuniu uma equipe 

de especialistas no assunto. Usando tais conhecimentos, e com as informações 

recebidas através de centenas de respostas à Pesquisa de 2010 de Gestão de Riscos 

Corporativos da Aon, a equipe elaborou 10 declarações de melhores práticas, que 

abrangem governança corporativa, processos de tomada de decisões pela diretoria, 

e práticas de gestão de riscos. 

O Índice de Maturidade em Riscos aborda uma variedade de atividades e 

estruturas específicas, e mede a execução e implementação observável, não a 

percepção da diretoria quanto à sua solidez. Perguntas objetivas respaldam uma 

metodologia de pontuação que atribui pontos com base na frequência, consistência, 

natureza formal e integração de tais práticas, estruturas e qualidades. As respostas 

enviadas produzem pontuações de 1.0 a 5.0 sobre 40 componentes detalhados de 

melhores práticas, que vão desde a compreensão dos riscos e gerenciamento dos 
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riscos pelo Conselho ao desenvolvimento de critérios para avaliação de riscos, e 

incorporação de informações sobre os riscos nos processos de planejamento 

estratégico. Tais pontuações resultam numa Avaliação de Maturidade em Riscos que 

classifica uma organização de acordo com a constância de maturidade em riscos, e é 

comparável entre todos os setores, áreas geográficas e outras características 

demográficas. Os participantes também recebem de imediato, comentários de 

qualidade sobre abordagens para melhorarem a sua Avaliação. Com ou sem outra 

análise e interpretação da Aon, tal feedback por si só é valioso para uma organização 

que esteja buscando a identificação de seus pontos fortes e oportunidades para 

melhorar a sua estrutura de gestão de riscos. 

 

FIGURA 20: INDICE DE MATURIDADE – AON  

 

Fonte: AON Risk Solutions, 2013. 

 

3.2.4.1 CARACTERÍSTICAS QUE LEVAM AO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

CORPORATIVOS 

 

O processo de gerenciamento de riscos corporativos demonstra um conjunto 

de características comuns que devem ser consideradas para a construção de um 

modelo de ERM. Pois, fornece uma estrutura lógica para conectar todas as áreas de 
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uma empresa de modo atraente em formar um todo integrado. Etapas desse 

processo: 1) riscos; 2) pressões externas; 3) portfólio; 4) quantificação; 5) limitações; 

e, 6) risco como oportunidade. (CAS, 2003)  

 A primeira característica é a do risco em si, como já foi conceituado 

anteriormente, com o avanço da gestão de riscos e modelos de ERM tem efetivamente 

colaborado para o aumento do número e da interação dos riscos enfrentados pelas 

organizações. Riscos de perigo, crédito, legal, patrimonial, etc. Mesmo com a 

crescente preocupação em gerenciamento de riscos, sempre haverá situações que 

surgirão dentro do ambiente dos negócios, riscos passados já conhecidos e 

quantificados e riscos que surgirão para serem analisados, quantificados e tratados. 

Além do monitoramento contínuo do processo de gestão de riscos. (CAS,2003) 

 A segunda característica é de que a gestão de riscos corporativos evolui a cada 

novo evento negativo acontecido, testes de estresse, falhas, fraudes, catástrofes ou 

mesmo novos mercados e negócios que avançam com o desenvolvimento da 

Economia e do ambiente de negócios. Com isso o aumento de pressões externas na 

interação das empresas com o mercado. Por parte de bancos, clientes, fornecedores, 

agências reguladoras, governos, investidores, credores, cooperados, etc. Às 

exigências externas fazem com que os modelos sejam adaptados e aprimorados. 

(CAS, 2003) 

 Como terceira característica dentro do processo de gestão de riscos 

corporativos é a visão holística dos riscos. Com o ERM, estes conceitos foram 

generalizados além dos riscos isolados, em muitos casos tido somente como riscos 

financeiros, para um modelo de interação com todos os tipos de riscos que uma 

organização está exposta. O chamado risco de carteira (portfólio risks) não é somente 

a soma de riscos individuais, além disso, é a integração dos riscos individuais em um 

todo, de forma coletiva, organizada e sistematizada. Nesse momento começa a se 

desenhar o ERM. Uma abordagem holística ajuda a dar às organizações uma 

verdadeira perspectiva sobre a magnitude e importância dos diferentes riscos.  

 Todas as características são encadeadas, uma após a outra, a próxima 

característica é a da quantificação. Estabelecer métricas comuns capazes de 

quantificar um risco. Para tanto existem vários modelos. Os mais fáceis de quantificar 

são os riscos financeiros, que por sua natureza quantitativa é possível estabelecer 
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métricas de fácil entendimento. Os riscos de natureza qualitativa nem sempre são 

facilmente transformados em forma quantificável, como os riscos operacionais e 

estratégicos. Porém existem técnicas e modelos capazes de fazê-los. Para os riscos 

operacionais existem uma ampla variedade de riscos, muitos dos quais são 

influenciados por pessoas e que ainda não tem histórico de estudos, para estes riscos 

existe um vasto campo de estudos pela frente. (CAS, 2003) 

 Nesse ponto, segundo Steinberg et al. (2003, p. 48-49) apontam que a 

incerteza de eventos potenciais é avaliada a partir de duas perspectivas – 

probabilidade e impacto. Probabilidade representa a possibilidade um dado evento 

ocorrer, enquanto que o impacto representa seu efeito. As estimativas para 

probabilidade e impacto são frequentemente determinadas a partir da observação de 

eventos passados, que podem oferecer uma base mais objetiva do que estimativas 

inteiramente subjetivas. Para a avaliação dos riscos, podem ser usados tanto métodos 

qualitativos quanto quantitativos.  

 Steinberg (2003) menciona que quanto ao uso de métodos quantitativos, 

podem ser utilizados ferramentas como: 

 Benchmarking – algumas companhias usam a técnica para avaliar o impacto e 

a probabilidade de eventos potenciais no segmento; 

 Modelos probabilísticos – exemplos incluem Value at Risk (V@R), cash flow at 

risk, earnings at risk e o desenvolvimento de distribuições de perda de crédito 

e operacionais; 

 Modelos não probabilísticos – usam premissas subjetivas ao estimar o impacto 

de eventos sem quantificar a probabilidade associada. Exemplos incluem 

medidas de sensibilidade, testes de estresse (stress testing) e análise de 

cenários. 
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FIGURA 21: MAPA DE RISCOS 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (COSO II ERM, 2004; Ifac, 1999; Famá, Cardoso e 

Mendonça 2002) 

 

 A metodologia Ifac (1999) tem o propósito de avaliar qualitativamente o impacto 

de risco em escalas, bem como a probabilidade. Para o impacto em escala “alto” afeta 

financeiramente a organização, por exemplo em perdas significativas monetárias, 

inviabilizando a continuidade da organização em seus objetivos 

estratégicos/operacionais ou poderia haver impacto político ou comunitário. O impacto 

“médio” as perdas financeiras afetariam a organização em média intensidade. E, o 

impacto mínimo seria de pequena monta, não inviabilizando as operações da 

organização. Quadro 6. 
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QUADRO 6: AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

Avaliação Descrição Indicadores 

Alta  Provável 

Possibilidade de ocorrer, 

por exemplo, uma vez por 

ano ou em uma chance de 

acontecer acima de 25% 

Potencial para ocorrer 

várias vezes nos próximos 

dez anos 

Ocorreu nos últimos dois 

anos 

Típico em operações 

dessa natureza devido a 

influências externas 

Moderada Possível 

Possibilidade de ocorrer 

em um período de dez 

anos ou em uma chance 

de acontecer menor que 

25% e maior que 2% 

Poderia ocorrer mais de 

uma vez nos próximos de 

anos 

Pode ser de difícil controle 

devido a algumas 

influências externas 

Existe histórico de 

ocorrência na organização 

Baixa Remota 

Improvável de ocorrer 

num período de dez anos 

ou com chance de 

acontecer menor do que 

2% 

Nunca aconteceu no país 

Uma ocorrência seria 

surpreendente 

Fonte: Adaptado de Ifac (1999, p. 19). 

 

 Outra metodologia de quantificação de riscos é a proposta por Famá, Cardoso 

e Mendonça (2002), que além de impacto e probabilidade, é importante definir uma 

relação de causa e efeito. Para os autores deve-se procurar verificar, por exemplo, o 

impacto de certa medida nos lucros, na imagem da empresa, na participação de 

mercado, no futuro dos negócios, além de mensurar, embrionariamente, custos e 

benefícios para administrar esse risco. Quadro 7. 
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QUADRO 7: MATRIZ DE DECISÃO NA GESTÃO DO RISCO 

Tipo de Risco Insucesso no lançamento de um novo produto 

Responsável Área de Novos Produtos 

Probabilidade de Ocorrência 60% 

Grau de Impacto Alto 

Perdas Estimadas R$ 3 milhões 

Possíveis Redutores do 

Risco 

Melhorias nas pesquisas de mercado e revisão da 

estratégia de lançamento 

Causa e Efeito O insucesso do produto deve gerar perdas de 

receitas futuras e na geração de caixa, além dos 

impactos comerciais 

Fonte: Famá, Cardoso e Mendonça (2002, p. 42) 

  

O tipo de risco corresponde à fase de identificação dos fatores de risco e a 

probabilidade corresponde a determinação de ocorrência. Quadro 8. 

 

QUADRO 8: PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE INSUCESSO 

Variável e 

quantidades 

Quantidade de 

Produtos 

Objetos de 

Pesquisas 

Produtos 

Desenvolvidos 

e Lançados no 

Mercado 

Produtos que 

Obtiveram 

Sucesso no 

Mercado 

Probabilidade 

História de 

Ocorrência de 

Insucesso no 

Lançamento 

Quantidade 100 40 16 60% 

Fonte: Famá, Cardoso e Mendonça (2002, p. 43) 

  

 Os autores definem que o grau de impacto procura avaliar em caso o evento 

analisado ocorresse, o nível do impacto nos negócios atuais e futuros da organização, 

tanto do ponto de vista estratégico quanto financeiro. Também em escala de alto, 

médio e baixo. Quadro 9. 
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QUADRO 9: ESTIMATIVA DE PERDAS 

 

Valor atualizado do investimento: 

Valor presente dos fluxos de caixa futuros: 

Total das perdas estimadas 

R$ 

1,1 milhões 

1,9 milhões 

3,0 milhões 

Fonte: Famá, Cardoso e Mendonça (2002, p. 43) 

  

 Para este exemplo os autores mostram as perdas que estimam os impactos 

nas receitas, nos lucros e, principalmente na geração de caixa da empresa. 

Analisando pelo conceito de viabilidade econômico financeiro como: valor presente 

líquido, custo de oportunidade, projeção de resultados, etc. Os autores calcularam a 

perda máxima esperada, o quanto de prejuízo o projeto poderia resultar. 

 A metodologia da Análise de Modos de Falha e Seus Efeitos ou FMEA – Failure 

Mode and Effect Analysis foi criada pela NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) em meados de 1960, com o objetivo de buscar de forma sistemática 

falhas potenciais em sistemas, processos ou serviços, identificar seus efeitos, suas 

causas e definir ações. Nesta época foi utilizada como método de análise preventivo 

dos potenciais modos de falha do projeto Apolo. Em 1972, a Ford introduziu o seu uso 

na indústria automotiva, e logo após foi desenvolvida tornou-se referência no controle 

do risco operacional nas atividades industriais. (BONANONI et al, 2010; FERNANDES 

e REBELATO, 2006; HELMAN e ANDERY, 1995) Figura 22.  
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FIGURA 22: ESQUEMA GRÁFICO DO FMEA PARA O GERENCIAMENTO DE 

RISCOS CORPORATIVOS 

 

Int. = Interno 

Ext. = Externo 

RPN = Risk Priority Number 

Fonte: Adaptado de Barth et al. (1998, p. 3-15) 

 

 A metodologia prevê índices de severidade e efeito potencial de falha, que são 

as situações de extrema gravidade. Padoveze e Bertolucci (2013, p. 224-225) 

adaptaram a tabela de severidade, justificando que é necessário levar em conta 

dimensões corporativas que o modo de falha pode afetar. Os alvos de impacto no 

gerenciamento de riscos corporativos que devem ser levados em conta são: a) 

Financeiro/econômico – fluxo de caixa, valor para o acionista, lucro; e, b) 

Estratégico/operacional – político, comunidade, imagem, participação no mercado, 

viabilidade, objetivos da organização. Abaixo no Quadro 10. 
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QUADRO 10: ÍNDICE DE SEVERIDADE FMEA  

EFEITO 

CRITÉRIO 

NOTA 

Financeiro/econômico Estratégico/operacional 

Perigoso 

sem 

advertência 

Viabilidade 

econômico/financeira da 

organização 

comprometida. Sem 

advertência. 

Viabilidade estratégica 

comprometida. Não 

atendimento à legislação 

vigente. Sem advertência. 

10 

Perigoso 

com 

advertência 

Viabilidade 

econômico/financeira da 

organização 

comprometida. Com 

advertência. 

Viabilidade estratégica 

comprometida. Não 

atendimento à legislação 

vigente. Com advertência. 

9 

Muito alto Queda acentuada e 

prolongada do valor das 

ações. Lucratividade e 

fluxo de caixa fortemente 

comprometidos. 

Perda acentuada e 

prolongada de mercado. 

Imagem/objetivos 

fortemente comprometidos. 

8 

Alto Queda acentuada do valor 

das ações. Lucratividade e 

fluxo de caixa muito abaixo 

do planejado. 

Perda acentuada de 

mercado. Imagem/objetivos 

comprometidos. 
7 

Moderado Queda momentânea no 

valor das ações. 

Lucratividade e fluxo de 

caixa abaixo do planejado. 

Perda acentuada, mas 

momentânea, de mercado. 

Prejuízo momentâneo de 

imagem/objetivos não 

completamente atendidos. 

6 

Baixo Oscilação além dos 

esperado no valor das 

ações. Lucratividade e 

fluxo de caixa abaixo do 

planejado. 

Pequena perda 

momentânea de mercado. 

Leve prejuízo momentâneo 

de imagem/objetivos não 

completamente atendidos. 

5 

Muito baixo Oscilação além do 

esperado no valor das 

ações. Lucratividade e 

Pequena perda 

momentânea de mercado. 

Desempenho pouco abaixo 

dos objetivos. 

4 
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fluxo de caixa pouco 

abaixo do planejado. 

Menor Valor das ações inalterado. 

Lucratividade e fluxo de 

caixa pouco abaixo do 

planejado 

Desempenho pouco abaixo 

dos objetivos por curto 

período de tempo. 
3 

Muito 

menor 

Valor das ações inalterado. 

Impacto quase 

imperceptível na 

lucratividade e no fluxo de 

caixa. 

Desvio temporário e quase 

imperceptível dos objetivos. 

2 

Nenhum. SEM EFEITO. SEM EFEITO. 1 

Fonte: Adaptada por Padoveze e Bertolucci, 2013 p. 225. 

 

A quinta característica é quanto a sua limitação. Processos, ferramentas e 

procedimentos estabelecidos nesta visão não se limitam ao seguro ou até mesmo 

instrumentos de proteção ao risco da indústria financeiras, mas sim são comuns a 

muitas organizações. O compartilhamento de informações tem sido ajudado pela 

tecnologia, mas talvez o mais importe, essas práticas são transferíveis entre 

organizações. (CAS, 2003) 

Outro ponto a destacar é a relação custo x benefício, a gestão de determinado 

risco ou a resposta dada a ele se torna inviável do ponto de vista econômico, onde o 

que se resta a fazer é aceitar o risco em si. Um exemplo é o seguro de frota, onde em 

alguns casos, deixar de fazer o seguro é a alternativa mais coerente.  

Para Padoveze e Bertolucci (2013, p. 241) geralmente, é mais fácil lidar com o 

custo. Entretanto, em alguns casos, e pode ser difícil quantificá-los. Por exemplo, 

tempo e esforço, ou a administração de certos fatores internos, como o compromisso 

da gerência com valores éticos ou a competência de colaboradores que conduzem 

classificação de eventos e avaliação de riscos.  Na avaliação do benefício pode 

envolver critérios ainda mais subjetivos, como certos fatores internos que podem ser 

considerados na avaliação de benefícios potenciais: a probabilidade de ocorrência de 
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eventos indesejados, a natureza do evento, e o efeito financeiro ou potencial que o 

evento possa ter sobre a organização. 

Mesmo com o compartilhamento de informações e o desenvolvimento de 

ferramentas de gestão de riscos e modelos de ERM, existe a questão de 

benchmarking. A aplicação de um modelo ou ferramenta de avaliação e tratamento 

de risco atende às características de determinada indústria, não cabendo no todo ou 

parcialmente à outra. Como no caso das cooperativas agroindustriais, os modelos de 

ERM existentes são genéricos, sem levar em conta as particularidades do sistema 

cooperativista. Logo, a falta de benchmarking para comparação de modelos é um 

limitante a disseminação do mesmo. 

Por último, a sexta característica que define um ERM, que ao conhecer o risco 

pode-se torna-lo como uma oportunidade. Um risco que por ser desconhecido não o 

é explorado. No passado recente, as organizações tendem a assumir uma postura 

defensiva no sentido de riscos, vendo-os como situações a serem minimizadas ou 

evitadas. Cada vez mais, as organizações têm reconhecido o risco como 

oportunidade, com potencial de criação de valor. Em essência, há uma percepção de 

que o risco não é completamente evitável e, na verdade, a assunção de risco é um 

meio para a vantagem competitiva. (CAS, 2003) 

 

3.2.4.2 FATORES CHAVE PARA O SUCESSO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

CORPORATIVOS  

 

 Assim como o ERM reúne um conjunto de características que o conduzem para 

um gerenciamento de riscos corporativos eficaz existem fatores que são considerados 

chave para o sucesso da gestão de riscos corporativos em uma organização. 

 A alta administração dá legitimidade a unidade de controle do risco 

 A unidade de controle de risco é independente das UEN. Ex: Comitê de Riscos, 

Chief Risk Office – CRO 

 Os relatórios emitidos pela área de controle de riscos são utilizados pela 

gestão. 

 Os modelos utilizados para mensuração de risco da empresa: 
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o Capturam todos os riscos envolvidos. 

o São compreendidos e utilizados com facilidade, ou seja, fazem parte da 

cultura da empresa. 

 A verificação da consistência, oportunidade e confiabilidade das fontes de 

dados usadas para executar modelos internos, e que as fontes de dados são 

independentes. 

 Assegurar a acurácia da validação e cálculos de transformação do risco, com 

a verificação do modelo por meio de frequentes testes de apoio. Ex: testes de 

estresse e análise de cenário. 

 Para classificar a qualidade da gestão de riscos de uma empresa será preciso 

validar suas políticas, metodologias e infraestrutura para o controle do risco. 

 

Na cultura da organização deve estar inserida a gestão de riscos corporativos. 

Assim como uma gestão forte tem componentes de governança corporativa e 

planejamento estratégico, deve-se fazer parte destes componentes a gestão de 

riscos. E para que isso ocorra a alta administração deverá estar alinhada com a área 

de controle do risco, seja um comitê, setor, gerência ou outro órgão formal de gestão 

de riscos.  

Em linha com essa proposta a organização deve se preparar, primeiramente 

conhecer o que é risco e a importância de o controlar. Importante trazer o relato da 

experiência adquirida ao longo dos anos nos Estados Unidos por Crouhy, Galai e Mark 

(2007, p. 17) onde afirmam que toda empresa que inicia um processo de gestão de 

riscos, tem nos primeiros dias, a gestão de risco como uma função específica 

fragmentada e carente de rigor analítico. E na maioria dessas instituições, havia uma 

impressão contagiante de que os gestores de risco desempenhavam um papel 

relativamente sem importância no negócio como um todo. 

Outro ponto importante é que a área de controle de riscos seja independente 

dos demais setores, para assim evitar conflito de interesses. Nesse momento o papel 

da alta administração se mostra, mais uma vez, fundamental. A além de garantir a 

legitimidade de tal setor também reforça o compromisso de toda a organização com a 

gestão de riscos. E pode evitar possíveis problemas de disputas de poder ou até 

mesmo conflitos de agência. Onde áreas tradicionalmente acostumadas com nível 
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elevado de responsabilidade, como por exemplo a área financeira se sinta 

desprestigiada por haver um setor com mesma autonomia ou até mais que a área 

financeira goza dentro da organização.  

 A área de gestão de riscos deve ser acessível e estar como parceira das demais 

áreas. Além de que seus controles sejam de fácil entendimento e descomplicados do 

ponto de vista técnico. Não adianta de nada haver rigoroso e complexo controle para 

os riscos, se ao medi-los e adotá-los não façam sentido para aqueles que efetivamente 

o devem conhecer e aplicar. Ao transformá-los em uma padronização comum, quanto 

a metodologia e terminologia, ás áreas envolvidas – de gestão e controle até a área 

de origem – devem ter a percepção de que as dinâmicas dos negócios podem fazer 

com que exijam mudanças, testes de estresse e análise de cenários devem ser 

captados por todos os envolvidos.  

 Uma cultura de gestão de riscos só é possível se houver uma declaração formal 

para tal. Começando pelas políticas emitidas pela alta administração, específicas para 

o tema, padronizadas dentro de uma metodologia e com infraestrutura disponível para 

a gestão de riscos aconteça efetivamente. Ou seja, um ambiente de promoção e 

disseminação da cultura de gestão de riscos para toda a organização.  
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4 ANALISES E DISCUSSÕES DOS DADOS 

 

4.1 QUESTIONÁRIO 

 

4.1.1 Análise dos dados 

 

A primeira pergunta, Apêndice 1, foi formulada para entender o porte da 

cooperativa respondente e estabelecer uma relação entre o porte e a gestão de riscos.  

No Gráfico 1 mostra a relação percentual das respostas ficou composta da 

seguinte maneira: 47,6% são cooperativas com faturamento até R$ 500 mil; 14,3% 

são cooperativas com faturamento entre R$ 500 mil e até R$ 1 bilhão; 9,5% são 

cooperativas com faturamento entre R$ 1 bilhão e até R$ 1,5 bilhões; 9,5% são 

cooperativas com faturamento entre R$ 1,5 bilhões e até R$ 2 bilhões; e, das 

cooperativas que responderam ao questionário 19% tem faturamento superior a R$ 2 

bilhões por ano. 

 

GRAFICO 1: PERGUNTA 1 – FAIXA DE FATURAMENTO ANUAL? 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

A segunda pergunta do Apêndice 1 foi feita para posicionar o número de 

colaboradores das cooperativas respondentes e entender se o número de 

colaboradores influencia de alguma forma em a cooperativa realizar gestão de riscos 

corporativos ou não.  



86 
 

No Gráfico 2 mostra a relação percentual das respostas ficou composta da 

seguinte maneira: 57,1% das cooperativas responderam que tem até 500 

colaboradores; 9,5% das cooperativas tem na faixa de 500 mil até 1.000 colaborares; 

9,5% das cooperativas tem na faixa de 1.000 até 1.500 colaboradores; e, das 

cooperativas que responderam ao questionário 23,8% tem número superior a 2 

colaboradores. Interessante notar que nenhuma das cooperativas respondentes do 

questionário se situou na faixa entre 1.500 até 2.000 colaboradores. 

 

GRAFICO 2: PERGUNTA 2 – NÚMERO DE COLABORADORES? 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

A terceira, conforme Apêndice 1, pergunta foi feita para identificar o perfil do 

respondente, seu cargo atual dentro da cooperativa e partir dessa pergunta se quanto 

maior o cargo o nível de conhecimento corresponde ao entendimento do tema de 

gestão de riscos corporativos. 

O Gráfico 3 mostra que a maioria dos respondentes ocupam o cargo de 

gerência, sendo 52,4%; os que ocupam o cargo de presidência foram 19%. Importante 

destacar que essas duas primeiras posições entre os respondentes atendeu a 

expectativa da pesquisa, pois foi direcionada a estes. Para os cargos de 

coordenadores ou supervisores as respostas corresponderam a 9,5%. Juntamente 

com os que ocupam outros cargos, além dos perguntados, foram 9,5% dos 

respondentes. Para estes o pesquisador leva a concluir que a pesquisa foi 

redirecionada pelo presidente da cooperativa ou o principal executivo da área 
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financeira, podendo ter respondido ao questionário qualquer outro colaborador com 

cargo diferente ao que foi direcionado intencionalmente em primeiro e-mail, desde 

contadores, controlers, secretárias, etc. Aqueles que ocupam o cargo de diretor ou 

superintendente foram responsáveis 4,8% das respostas; e os outros 4,8% ocupam o 

cargo de analista ou assistente. 

 

GRAFICO 3: PERGUNTA 3 – CARGO DO RESPONDENTE? 

 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

A quarta, Apêndice 1, pergunta foi feita para identificar se o respondente tem 

conhecimento mais aprofundado sobre o tema ou somente o conhecimento superficial 

no entendimento do que é risco. 

Como essa pergunta é de múltipla escola, deu a possibilidade de o respondente 

escolher mais de uma resposta. Para essa pergunta tiveram 26 respostas, o que nos 

leva a considerar que dos 21 respondentes, 5 assinalaram mais de uma resposta para 

definir a palavra risco. Na parte introdutória deste estudo e também na revisão de 

literatura notou-se que a palavra incerteza é a mais utilizada para definir risco, além 

de, também, perigo e oportunidade. Nesse questionário o maior número de respostas 

foi para a palavra incerteza, dessas 13 respostas; a palavra perigo, logo em seguida, 

teve 9 respostas; e a palavra oportunidade foram 4 respostas restantes. A palavra 

ganho certo não teve nenhuma resposta. O que nos mostra que o conhecimento em 
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relação a palavra risco não é tão superficial pelas cooperativas. Um conhecimento 

mais aprofundado por parte das cooperativas é percebido nessa pergunta. 

 

GRAFICO 4: PERGUNTA 4 – QUAL A MELHOR PALAVRA QUE DEFINE RISCO? 

     

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

A quinta pergunta do Apêndice 1 determina saber se a cooperativa está 

preocupada com a gestão de riscos e qual o seu interesse em aprofundar o 

conhecimento na gestão sobre o tema. 

Dos respondentes 61,9% diz que a sua cooperativa está mais preocupada e 

tem interesse na gestão de riscos. Esse percentual nos mostra que da amostra a 

grande maioria vê como crescente e necessário a abordagem ao tema de gestão de 

riscos, mostrando a relevância, importância, interesse e a preocupação para que isso 

aconteça. Outros 23,8% dos pesquisados disseram que o interesse é o mesmo de 

anos anteriores. Com isso pode-se afirmar que já existe o interesse e a preocupação 

sobre o tema, porém não se pode dizer que isso significa que a cooperativa estabelece 

algum tipo de gestão formal para o tema de gerenciamento de riscos. Dos 

respondentes, 9,5% não saberia informar. Nessa resposta nota-se que o tema de 

gestão de riscos é ainda desconhecido por algumas cooperativas. E, os outros 4,8% 

restantes disseram que o interesse foi menor que em anos anteriores. Uma preliminar 

análise sobre esse percentual de respondentes, pode-se dizer que já existe ou existiu 
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algum tipo de gerenciamento de riscos nessas cooperativas e por algum motivo foi 

descontinuado. 

 

GRAFICO 5: PERGUNTA 5 – AO LONGO DOS ANOS QUAL TEM SIDO O 

INTERESSE DE SUA COOPERATIVA EM SE PREOCUPAR COM O 

GERENCIAMENTO DE RISCOS? 

 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

Para a pergunta seguinte, conforme Apêndice 1, a sexta pergunta pedia que o 

respondente escrevesse, não obrigatório, o que entende ser a sigla ERM. Assim, 

estabelecer a conexão de que o respondente conhece além de riscos, o 

gerenciamento de riscos corporativos, ou sistema que acomode todo o tema.  

Das 21 respostas possíveis, somente 17 pessoas responderam, outras 4 

deixaram em branco. Das que responderam pode-se afirmar que 11 estão corretas. 

Desses 5, responderam exatamente como “enterprise risk management”. Outros 3, 

como “gerenciamento de riscos corporativos”. Para 2 respondentes, como “gestão de 

riscos corporativos”. E, para 1 respondente como “sistema de gerenciamento de 

riscos”.  Tiveram 5 pessoas que escreveram “não” como resposta, o que se pode 

afirmar que o respondente não sabe o que significa a sigla ERM. E teve uma resposta 

que não se concluir como correta, pois o respondente escreveu como resposta para 

a sigla ERM sendo “controle de finanças com inteligência”. Em termos percentuais 
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afirma-se que 52,38% dos respondentes ao questionário, ou seja, mais da metade 

entende o que é a sigla e consequentemente o significado dela. 

 

GRAFICO 6: PERGUNTA 6 – VOCÊ SABERIA DIZER O QUE É A SIGLA ERM? 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

A próxima pergunta, Apêndice 1, tenta extrair do pesquisado o seu 

entendimento mais aprofundado sobre riscos, se ele tem a visão comum de que risco 

está ligado diretamente a área financeira, não deixando de ser correta essa afirmação. 

Ou tem a visão de que além da área financeira, agora mais próximo do conceito de 

ERM que congrega a definição de risco corporativo como um todo. Essa pergunta é 

de múltipla escolha, ou seja, é possível marcar mais de uma resposta ou mesmo todas 

as respostas, se assim o pesquisado entender. 

 Com 21 respondentes, o total de respostas possíveis seria de 84. Foram 27 

respostas marcadas. Como o esperado a resposta de que a área Financeira é a que 

mais representa o risco teve 17 respostas, seguida pela área Estratégica com 8 
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respostas e para as áreas de Operações e de Conformidade, com 1 resposta para 

cada. As respostas dessa pergunta refletem com propriedade o entendimento de risco 

pelas cooperativas respondentes e quando estabelecida a conexão com a pergunta 

anterior “Você saberia dizer o que é a sigla ERM?”, fica claro que o entendimento 

sobre riscos é perfeitamente compreendido, porém o contexto de gestão de riscos ou 

mesmo ERM – gestão de riscos corporativos, ainda não é totalmente assimilada. A 

percepção de que isso ocorre é dado pela baixa quantidade de marcações nas 

respostas possíveis de Operações e Conformidade. 

 

GRAFICO 7: PERGUNTA 7 – QUANDO VOCÊ PENSA EM GESTÃO DE RISCOS, 

QUAL A ÁREA QUE MAIS TE REPRESENTA ESSE TEMA? 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

E a última pergunta do Apêndice 1 é para saber se as cooperativas possuem 

área formal de gestão de riscos. Se a resposta for “sim” abre uma próxima pergunta, 

diretamente ligada a essa, de múltipla escolha, para o respondente marcar quais os 

principais riscos que essa área formal gerencia. Caso a resposta seja “não” é 

encerrado a pesquisa com texto de agradecimento pela participação. 

Das cooperativas que se dispuseram a responder o questionário, ou seja, das 

21 respostas que foram obtidas com a pesquisa, 81% declararam que não tem área 

formal para gestão de riscos. Dessa resposta, não significa dizer que a cooperativa 

não gerencia riscos no seu dia-a-dia, porém nos remete a considerações iniciais deste 

estudo em que se afirma a abordagem das cooperativas agroindustriais em gerenciar 

o risco de modo individual ou pontual a determinado risco. Esse percentual de 



92 
 

respostas nos mostra, ainda, de inexistir nas cooperativas uma estrutura integrada de 

gerenciamento de riscos corporativos, de modo abrangente, coletivo e sistematizado. 

 

GRAFICO 8: PERGUNTA 8.1 – SUA COOPERATIVA POSSUI ESTRUTURA 

FORMAL DE GESTÃO DE RISCOS? 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  

 

 Como comentado acima, a pergunta seguinte só existe se o respondente 

marcar como “sim” a resposta anterior. Feito isso, a questão aberta para respostas 

pergunta quais são os principais riscos que a cooperativa gerencia, podendo ser 

marcada mais de uma opção, ou todas se for o caso. Das 21 respostas, somente 4 

cooperativas responderam ter estrutura formal de gestão de riscos, ou seja, 19% do 

total de cooperativas respondentes. Foi dado a possibilidade de marcar 51 tipos de 

riscos gerenciáveis, ou seja, das 4 respostas poderíamos ter o total de 204 marcações. 

Esses riscos propostos, são partes do estudo conduzido nessa dissertação, já 

demonstrado anteriormente em painéis tanto COSO (FIGURA 11: CATEGORIAS DE 

EVENTOS, p. 52) e CAS (FIGURA 16: PAINEL DE CONTROLE, p. 65), que serviram 

de livre inspiração.  

Na pesquisa obteve-se 81 marcações de respostas. O tipo de risco com 

“cooperados” foi assinalado pelas 4 cooperativas respondentes. Importante destacar 

que para essa resposta, todas as cooperativas estão preocupadas com a razão de ser 

que as tornaram cooperativas, o seu quadro associativo. Como forma de continuidade 

desta pesquisa, seria de aprofundar os estudos especialmente nesse item e conhecer 
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como é feita a forma de gerenciamento de riscos com cooperados. Entendendo como 

é o tipo de gerenciamento próprio para esse evento, cada uma à sua maneira, 

relevância e particularidade. Assim como, 4 respostas para o tipo de risco “fluxo de 

caixa”, que mostra a preocupação com a gestão dos recursos, principalmente com a 

liquidez da cooperativa.  Cabe ressaltar que esse tipo de risco é preponderantemente 

financeiro, nos remetendo a ideia inicial de que riscos está ligado a área financeira, 

como foi visto na pergunta 7. 

Tiveram 3 respostas para os tipos de riscos “planejamento estratégico”, 

“clientes”, “fornecedores”, “qualidade”, “liderança”, “governança – desempenho do 

conselho”, “responsabilidade social corporativa”, “ética”, “fraude”, “commodities”, 

“crédito” e “endividamento”. Obteve-se 2 respostas para os tipos de riscos “instituições 

financeiras”, “colaboradores”, “ambiente macroeconômico”, “cadeia de valor – 

originação”, “cadeia de valor – produção”, “continuidade de negócios”, 

“desenvolvimento e treinamento”, “empréstimos e financiamentos”, “seguro”, 

“planejamento tributário e fiscal” e “orçamento anual”. Somente uma reposta para os 

tipos de riscos “planejamento de tecnologia de informação – TI”, “previsão e cenários”, 

“comunidade”, “planejamento de estoque”, “logística”, “planejamento”, “vendas”, 

“marca”, “percepção do consumidor”, “cultura”, “recrutamento, seleção e retenção”, 

“integridade, estrutura e segurança em TI / acesso”, “disponibilidade e continuidade 

em TI”, “planejamento de desastres”, “jurídico”, “escrituração contábil e gerencial” e 

“controle interno”. Das possíveis marcações, não tiveram nenhuma resposta para os 

eventos tipos de riscos “estrutura organizacional”, “expansão global”, “órgãos 

públicos”, “competição”, “fornecer integridade em cadeia”, “marketing”, “gestão da 

informação e propriedade intelectual”, “taxa de juros”, “moeda” e “outros”. Nesse 

último evento “outros” seria possível descrever qual tipo de risco seria gerenciável, 

além dos que foram propostos. 
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GRAFICO 9: PERGUNTA – QUAIS OS PRINCIPAIS RISCOS QUE A COOPRATIVA 

GERENCIA? 

 

Fonte: Questionário elaborado pelo autor. Google docs.  
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4.2 ENTREVISTAS 

 

4.2.1. Coleta e Análise dos dados 

 

A coleta dos dados ocorreu durante o mês de junho 2016. O perfil dos 

entrevistados foi estabelecido a partir de suas atividades, cargos ou funções que direta 

ou indiretamente se relacionam com a tipificação da matriz de riscos. Primeiramente 

o pesquisador entrou em contato cada entrevistado, por meio pessoal, telefônico ou 

por correio eletrônico. Previamente foram contatadas 15 pessoas, das quais 11 

responderam prontamente estarem dispostas a participar. No entanto, durante a 

confirmação de datas e horários para as entrevistas 3 pessoas declinaram, a 

posteriori, por diversos motivos. Restando 8 entrevistas a realizar, que se concluíram.  

Foram conduzidas as 8 entrevistas estruturadas, conforme roteiro descrito no 

Apêndice 3. Dessas, 7 foram aceitas como validas. Uma foi excluída, pelas respostas 

serem consideradas evasivas e passarem ao redor das perguntas, por vezes, não 

correspondendo ao que foi perguntado. Quadro 11. 

 

QUADRO 11: PERFIL DO ENTREVISTADOS 

*nome codificado. 

NOME* CARGO OU FUNÇÃO FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

Entrevistado 1 Auditor Interno Ciências Contábeis 

Entrevistado 2 Assessora de Cooperativismo Engenheira Agrônoma 

Entrevistado 3 Controller Ciências Contábeis 

Entrevistado 4 Coordenador de Gestão da Qualidade Engenheiro de Alimentos 

Entrevistado 5 Gerente de Negócios  Engenharia Agrícola 

Entrevistado 6 Coordenador de Tecnologia Ciências da Computação 

Entrevistado 7 Coordenador de Gestão de Pessoas Ciências Contábeis 
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Conforme o Apêndice 3, o roteiro das entrevistas foi dividido em 6 partes: i) 

Perfil do entrevistado; ii) Conhecimento geral do entrevistado perante o risco; iii) 

Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza denominada ESTRATÉGIA; 

iv) Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza denominada 

OPERAÇÕES;  v) Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza 

denominada CONFORMIDADE; vi) Percepção do entrevistado quanto aos riscos de 

natureza denominada FINANCEIRO; e, vii) Percepção do entrevistado quanto aos 

riscos de natureza denominada COOPERATIVISMO. 

 Em linhas gerais, na forma de realizar um roteiro da entrevista comentado, as 

perguntas foram elaboradas no sentido de observar ao longo da entrevista a 

construção de uma arquitetura em ERM. Um modelo que seja de fácil entendimento e 

viabilidade para o gerenciamento de riscos corporativos, desde a concepção, 

implementação e gestão. O entrevistado foi orientado a responder sempre como “na 

sua visão”, dessa forma as respostas tiveram como início: “na minha visão...”, “eu 

penso que...”, “acho que...”, e assim por diante. 

 Para o bloco de perguntas “ii) Conhecimento geral do entrevistado perante o 

risco”, pretende-se obter do entrevistado o nível de entendimento perante o tema, 

além do conceitual quanto ao o que é risco. Indo além do básico e tratando o tema já 

a partir desse conhecimento prévio. Na primeira pergunta “a) Como deve ser 

disseminada a cultura de gestão de riscos em uma organização?” As respostas de 

todos os entrevistados foram no sentido de que alta administração deve estar 

presente. Para o Entrevistado 4 “o comprometimento da alta direção e os conselhos, 

diretorias, ...”.  

 Na pergunta seguinte “b) Quais temas merecem uma discussão aprofundada?” 

a maioria das respostas foi direcionada a questão financeira, mas também a 

estratégia, operações e conformidade. Pode-se inferir que a arquitetura do modelo 

COSO está presente na visão dos entrevistados, coincidindo as respostas com a 

proposta do modelo em suas dimensões de análise, conforme demonstrado 

anteriormente no item 3.2.2.4.  O Entrevistado 1, disse “Eu acho que análise de 

impacto mesmo, tanto financeiro quanto de imagem, que também vai gerar o 

financeiro.” Nesse sentido vê-se que a primeira preocupação é no sentido financeiro, 

porém o que se destaca nessa resposta é a preocupação com o risco de imagem. 

Pode ser classificado nos demais itens também. Essa matriz mostra que um mesmo 
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tipo de risco pode estar ao mesmo tempo em outros de natureza diferentes. O 

Entrevistado 7 comenta o seguinte: “Hoje quando se fala em gestão de risco, tem um 

maior foco em financeiro e risco de crédito. Eu entendo que no cenário atual, na 

economia, está certo, temos que pensar nisso. Olhando para um outro lado, eu 

também vejo que o foco pode ser na questão dos riscos corporativos, analisando as 

amplitudes do trabalho, risco de operações, seja processo interno, pessoas ou 

sistemas.” Para o Entrevistado 4 também é relevante a questão financeira “eu acho 

que um tema é o financeiro, mas uma avaliação de crédito, pegar toda essa questão 

financeira, que envolve tanto essa gestão da carteira de clientes, a gestão para a 

liberação de créditos, todas essas questões, isso eu acho que nesse momento, 

especificamente é algo bem relevante.”. Evidencia-se nas respostas que o principal 

entendimento sobre riscos é com o foco financeiro, já observado no questionário 

anteriormente. 

Para a próxima pergunta “c) Como deve ser avaliada a relação entre risco e 

oportunidade?” Induz o entrevistado a explorar mais a linha tênue entre perda e ganho. 

Como destaca o Entrevistado 1 “Toda vez que a gente vai fazer uma análise de risco, 

vai sempre para o lado negativo, o que pode impactar na continuidade ou no resultado 

do negócio. Mas muitas vezes você vai encontrar, sim, algo que possa ser visto da 

forma positiva, se você souber trabalhar com aquele risco, souber entendê-lo e trazê-

lo a seu favor, é uma linha bem tênue, por isso que continuo falando que precisa ser 

preditivo, precisa ser antes da implementação do planejamento. Porque daí você vai 

tratá-lo mesmo como oportunidade também, não só como a parte negativa.” Para o 

Entrevistado 3 “para que se possa fazer uma avaliação entre risco e oportunidade, 

tem que se ter algum mecanismo, formas de mensuração. Qual que é o tamanho do 

risco, qual que é o tamanho da oportunidade. E de preferência que isso esteja em 

alguma política interna da empresa, assim, para saber a que tipo de risco aquela 

empresa está disposta a correr. Para que por decisão de um ou de outro gestor, às 

vezes não coloque em risco a operação.” O Entrevistado 7 cita “Normalmente quando 

falamos em risco, pensa-se que é uma coisa ruim, mas há uma frase que diz: “sem 

risco, não há retorno”, então, as incertezas sobre as operações, situações do 

mercado, nós estamos continuamente expostos a riscos, e diferentes riscos. Então a 

gente tem que definir uma forma de gestão para mensurar esses riscos, e se eles 

estiverem elevados, deixar em patamares aceitáveis, e assumir riscos para que 



98 
 

possamos fazer a diferença. Existem riscos que se não forem tão agressivos e 

estiverem em patamares aceitáveis, nós podemos aceita-los ou conviver com eles, 

para ter a possibilidade ganho, crescimento e desenvolvimento.” As respostas 

mostram que os entrevistados tem entendimento comum em que além de perdas tem-

se que ter uma visão além, risco não é somente algo ruim e, como já mencionado 

anteriormente, ao gerenciá-lo pode se transformar em oportunidade. Outra análise é 

que se completa com a questão de avaliar o risco em matriz de probabilidade e 

impacto e sexta característica que levam ao ERM, oportunidade, destacado no item 

3.2.4.2. 

Na pergunta “d) Qual deve ser o apetite adequado a riscos de uma 

organização?” é tentar estabelecer um padrão quanto ao limite de tolerância ao risco 

que seja comum aos entrevistados. Seja por grau de formação, cargo, experiência ou 

mesmo idade. Segundo o Entrevistado 5 “Eu vejo que essa questão de limitação, ela 

tá muito ligada à questão da profissionalização de uma entidade. Quando há 

percepção das necessidades de ter controles de assumir riscos, entre aspas, 

calculados é grande limitação pra essa busca. Eu vejo também que risco e essa 

percepção são importantes. Risco não é só perdas são oportunidades que estão aí 

disponíveis pra você tirar os seus proveitos né.” Interessante analisar essa resposta, 

que também remete a primeira pergunta e vê-se que a percepção de que risco não é 

somente perda e transforma-se em oportunidade de ganho, o entrevistado soube 

passar isso diretamente. O Entrevistado 1 disse “O apetite tem que ir até onde a 

instituição, a empresa, a cooperativa vai com ação à continuidade dela, com ação ao 

impacto do resultado e ao impacto que o cooperado, no nosso caso específico, vai 

receber. Então precisa avaliar até onde que esse apetite não vai influenciar 

diretamente no negócio como um todo. Porque nós não temos um só sócio que vai 

tomar uma decisão.” Forte presença cooperativista nessa resposta, preocupação de 

que a Cooperativa não é de um único sócio, pessoa ou dirigente, e sim de todos os 

cooperados.  

A pergunta “e) Como devem ser estabelecidos os limites de tolerância a riscos 

que pautam os controles e a supervisão das operações?” tenta entender do 

entrevistado além do conceitual e como ele vê o controle efetivo das operações de 

gestão de riscos. Segundo o Entrevistado 1 “É uma linha de tornar burocrático demais 

em função de se evitar ou mitigar o risco e inviabilizar a operacionalização. Então tem 
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que se analisar até onde que vai ser... o custo-benefício de se mitigar o risco, 

previamente o risco, e do outro lado se realmente é necessário para evitar uma grande 

perda.” Para o Entrevistado 7 “Eu entendo que os limites da tolerância têm que ser 

financeiros. Temos que mensurar e ir enquadrando, tanto quanto estamos expostos 

ao risco. Vai ter o gerenciamento, fazemos então um mapeamento, como eu falei, e 

dentro desse mapeamento em uma matriz cartesiana, vamos classificar em riscos 

altos, médios e baixos. Haverá uma classificação em valor monetário até para ver a 

questão da continuidade na empresa, e o quanto essa operação representa risco e 

oportunidade para desenvolver o negócio.” Pode-se inferir que nessa resposta uma 

matriz de impacto e probabilidade pode ser construída, ou uma técnica demonstrada 

na parte 3.2.4 de Arquitetura em ERM, na figura Mapa de Risco.  

A pergunta “f) Quando se fala em riscos, você o vê de maneira isolada dentro 

da organização ou global e integrada ao planejamento estratégico?” leva o 

entrevistado a discutir se é possível ir além do gerenciamento de risco para uma única 

situação e isso possa estar dentro de um todo, a visão holística aparece. A 

Entrevistada 2 nos diz que “Precisa ser integrado. Por mais que nem toda organização 

já realize esse estudo essa gestão de risco, mas é extremamente importante que seja 

integrado e que sejamos cientes disso, porque por muitas vezes, pode no acaso o 

planejamento estratégico da organização trazer respostas há alguns riscos que 

diretamente acontece ou poderia acontecer, mas se somos cientes disso e trazemos 

o planejamento estratégico da maneira a efetivamente melhorar a organização, trazer 

ganhos, aí a validade é maior. De outra resposta, agora responde a uma hipótese de 

pesquisa de que o gerenciamento de riscos ocorre de forma isolada em cooperativas, 

para o Entrevistado 5 “Eu vejo que são de maneiras isoladas. Do que eu vejo, do que 

eu consigo entender cada um entende de uma forma e busca mensurar isso de forma 

muito isolada, não vendo isso das cooperativas, ver isso como um todo dentro da 

instituição e que possa fazer conexões pra tá amarrando toda essa relação.”  

A próxima pergunta, “g) Como devem ser considerados os riscos de maneira 

ampla? Está ligada a pergunta anterior tentando revelar pelo entrevistado a integração 

dos riscos de modo sistêmico. Para o Entrevistado 7 “Temos que considerar o risco 

como uma vantagem competitiva. A partir do momento que sabemos do risco, e até 

aquele patamar que podemos assumir, traçamos ações de planejamento e execução 

para eliminar ou mitigar esse risco, mas sempre dentro dos limites de tolerância.” Em 
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linha com a pergunta a Entrevistada 2 diz “Eu penso que deve ter um passo a passo 

assim, pra chegar no planejamento estratégico. Então, envolver todas as possíveis 

pessoas que percebem os riscos, porque por mais que todos nós estamos sujeitos a 

riscos em qualquer momento da nossa vida, nem sempre a gente percebe aquele 

risco, então buscar de maneira estratégica dentro da organização, dentro da 

cooperativa quais são as possíveis pessoas que percebam os riscos e aí trazer elas 

pra fazer um compilado dos riscos. E aí após isso entender se a alta administração se 

é o conselho a própria diretoria também compreendem da mesma forma ou se a visão 

é diferente. Se a visão for diferente vejo que temos aí um grande risco. É importante 

que a gente esteja alinhada, a percepção das pessoas que estão envolvidas com o 

conselho e diretoria.” 

A última pergunta direta desse bloco é “h) Que métodos e ferramentas você 

entende adequado para o gerenciamento de riscos? Essa pergunta busca trazer o 

conhecimento do entrevistado em relação aos tipos de ERM existentes. Segundo o 

Entrevistado 7 “Mas eu entendo que é da visão holística que temos que fazer o 

gerenciamento. Tem o COSO, e dentro disso aí, tem algumas metodologias.” O 

COSO, visto anteriormente na seção 3.2.2.4.  

 Na sequência da entrevista foi definido como processos críticos, por se tratar 

de identificar e definir o que pode ser considerado como relevante para o 

gerenciamento de riscos em uma organização. Desde o levantamento dos riscos até 

o seu tratamento, ou seja, quais respostas seria possível para determinado risco. A 

pergunta seguinte foi, a) quais são os macroprocessos que devem ser identificados 

como relevantes na fase de levantamento dos riscos? Para o Entrevistado 1 disse que 

“Eu acho que análise de impacto mesmo, tanto financeiro quanto de imagem, que 

também vai gerar o financeiro. É pura e simplesmente fazer aquela classificação do 

risco de maior impacto, menor impacto dentro de uma estrutura de gestão de riscos.” 

Conforme a literatura vista em COSO no ítem 3.2.2.4. Figura Estimativa da 

Probabilidade e do Impacto.  

 Outra questão, b) no processo de há um claro alinhamento entre o perfil de 

riscos e os valores e cultura corporativa? Essa pergunta tenta extrair do entrevistado 

quanto a cultura organizacional estar preparada ou voltada ao apoio e consciência 

quanto aos riscos e sua aceitação. Para a Entrevistada 2, nos respondeu assim “Se a 

cultura da organização não permite enxergar os riscos e trabalhar em cima deles quer 
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seja aceitando ou evitando, enfim na medida em que for tomada aí provavelmente não 

vale a pena nem levantar os riscos. É muito importante esse alinhamento.” O 

Entrevistado 7 citou que “Hoje temos valores e é muito forte a transparência. Então 

essa forma de tratar essa questão do risco, tem que estar dentro da transparência 

como estar dentro do dia-a-dia. Como a gente fala de valorização de pessoas, 

criatividade ou os outros valores que tem, o risco tem que estar irrigado aos valores. 

A pessoa tem que saber identificar e decidir se vai ou não vai assumir o risco, não 

isoladamente, em conjunto.”  

 Na pergunta seguinte, c) Quais são as opções críticas para mitigar os riscos 

relevantes? Nessa questão buscar trazer do entrevistado seu entendimento quanto às 

possíveis respostas ao risco. O Entrevistado 3 citou o seguinte “Eu acredito que 

praticamente todo risco tem alguma forma de você agir preventivamente. Seja desde... 

trazendo para a minha área, a minha área de controladoria, desde uma contratação 

de um seguro, que você vai estar compartilhando um risco aí, como através de... a 

gente vê uma constituição de uma provisão, pensando em riscos fiscais, trabalhistas, 

assim, ferramenta eu acho que existem para cada tipo de risco, um tipo de ação que 

pode ser tomada, mas sempre tem remédio. Se não tiver remédio, daí tem que evitar 

correr aquele risco.” O Entrevistado 1 disse que “Tanto de instrumentos financeiros, 

de seguro, quanto de instrumentos operacionais, gestão e parceria que possam 

atenuar ou mitigar esse risco.” 

 A última pergunta dentro do processo crítico diz respeito a comunicação dentro 

de uma organização. Como o entrevistado pode nos dizer a forma adequada de 

comunicar esse tema dentro da organização, se flui naturalmente ou deve ser 

coordenada por um setor, órgão ou outro fórum adequado. d) O perfil de riscos e seus 

benefícios devem ser devidamente comunicados para a organização? O Entrevistado 

4 cita que “Tem que estar claro que é algo que é um desejo que vem de cima, das 

grandes lideranças, que tem que se dar a devida importância. Não pode, na minha 

opinião, parecer que é um algo a mais, é um algo da rotina nossa, talvez o que nós 

precisamos é desmistificar o tema, [...] mas eu não tenho dúvida de que na minha 

atividade do dia a dia está relacionado. Então, assim, tem que ser algo natural. Ser 

traduzido, colocar nas ferramentas que já existem e inserir isso nas discussões, nos 

fóruns que já existem e não ser algo paralelo, algo novo [...]. Então isso, imagino que 

faça parte da gestão de risco. O que precisa é esse enriquecimento do tema. Então 
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acho que é inserir naquilo que já existe. Existe uma estrutura montada, é inserir isso 

aí. E aí, cada dia ir melhorando, ir caminhando.” 

 Na próxima etapa da entrevista diz respeito à governança em gerenciamento 

de riscos, para tentar identificar dos entrevistados se existe um entendimento comum 

quanto aos órgãos e organismos para se alocar o gerenciamento de riscos dentro da 

organização. A primeira pergunta nessa etapa é, a) Quais são os fóruns mais 

adequados para a tomada de decisão dos envolvidos? (comitê, conselho de 

administração, diretoria, etc? Nessa questão teve um padrão nas respostas, todos 

citaram que deveria haver um setor específico que se reportasse direto à alta 

administração. O Entrevistado 1 diz que “eu acho que em cadeias de estágios de 

análise, seria com uma área técnica, para mensurar e trabalhar para depois ir para 

um comitê técnico, puramente técnico, imparcial e multisetorial, multidisciplinar, e 

após isso, aí iria para instâncias maiores. Que seria, sim, um conselho de 

administração, na minha opinião. Ou um grupo de diretores específico para isso.” O 

Entrevistado 3 citou “eu penso que seria conselho de administração, o conselho fiscal 

e um comitê próprio, focado em gestão de risco. Mas assim, um comitê 

profissionalizado mesmo, que tenha foco nisso. De preferência com pelo menos um 

colaborador aí disponível para isso.” O Entrevistado 5 diz “como a gente citou essa 

questão de um gestor, eu acredito que teria que ser uma caixa do organograma muito 

específico pra esse assunto.” Também o Entrevistado 6 cita que “Eu acredito que seria 

dentro do comitê de risco e esse comitê se reportando para o conselho de 

administração. O conselho de administração, fiscal e as diretorias, vão ‘fazer o 

gerenciamento, mas o fórum mais adequado disso aí, seria o comitê de risco.” 

 Outra questão dentro da governança seria em definir ou delimitar 

responsabilidade, para isso a pergunta seguinte, b) Quais seriam os papéis e 

responsabilidades desses fóruns? Para o Entrevistado 6 comenta que “O comitê seria 

técnico, iria fazer o levantamento, a mensuração e apresentar o mapa com 

transparência, propor implantações. O conselho de administração e fiscal iria fazer o 

gerenciamento, iria ter a ciência do risco com base na estratégia e acompanhar a 

execução e trabalhos. A diretoria, iria fazer a implementação dos riscos colocando a 

parte do gerenciamento, colocando situações dentro do orçamento para que possa 

fazer acontecer.” Também para a Entrevistada 2, comenta que “Entendendo que 

quem percebeu os riscos e fez todo levantamento são pessoas, são outras pessoas e 
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o conselho e a diretoria, ela vem validar ou os demais gestores que levantaram os 

riscos o fizeram de maneira tal que o conselho e a diretoria percebam: “isso aqui já 

existia, a gente já deveria ter se percebido disso antes”. Mas uma vez que tá percebido 

hoje fazer todo um levantamento de custos e das possibilidades das ações e aí é 

conselho quem vai decidir se isso vai acontecer ou não.” 

 Na sequência das perguntas, c) Qual seria a composição desses fóruns? E, d) 

Quais seriam as alçadas? O Entrevistado 7 cita que   “O técnico, seria as áreas de 

responsabilidade em cima da sua área de trabalho, vamos dizer assim, seria o RH, 

ambiental, jurídico, financeiro, cada um ia analisar os riscos da sua área e ia 

compartilhar. [...] Isso aí seria de questões de alçadas, técnico, os limites de tolerância. 

 Eu entendo que o técnico iria mensurar, e a alçada dele seria dentro do que ele tem 

dentro do orçamento que ele tem autonomia. O conselho de administração vai aprovar 

ou não aquelas implementações mais custosas, que vai ser validado pelo gerente. A 

alçada do gerente, vai ser de fazer acontecer com que essas implementações mais 

custosas estejam dentro do orçamento para conseguir desenvolver os trabalhos.” 

 Outra pergunta, e) Quais são as políticas necessárias para a tomada de 

decisão ágil e eficaz? Buscar trazer do entrevistado a questão de boas práticas e 

conformidade em gestão de risco, se isso faz sentido e o entrevistado tem 

entendimento de que isso é importante. O Entrevistado 6 diz que “acho que o papel 

de um comitê nesse caso aí seria um papel interessante, uma figura interessante, 

desde que esse comitê tivesse autonomia pra decisão até uma determinada alçada, 

até um determinado ponto. Passando disso pra um nível um pouco mais alto que aí 

também não seria talvez um colegiado gerencial, mas estaria já a nível de, acho que 

assim, dois pontos, um comitê decisório naquilo que se tem uma alçada pra ele e uma 

escalação além dele pra poder trazer alguma coisa mais crítica.” Como já visto 

anteriormente no item 3.2.4.2 como fator chave seria a separação em uma área 

própria para gestão de risco, pessoa, setor ou em comitê e estruturando as políticas, 

normativos, regras e controles eficazes para que a decisão flua de modo mais 

assertivo e ágil. 

 A última pergunta desta etapa em governança, f) O modelo organizacional 

facilita a identificação, monitoramento e mitigação dos riscos relevantes?, tem como 

fundamento tentar identificar se algum modelo organizacional pode contribuir ou não 

para a melhor gestão de riscos. Podendo ter como possíveis respostas até mesmo 
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modelo cooperativista pela arquitetura natural estar voltada à governança, já 

comentado anteriormente no ítem 3.1. Para o Entrevistado 1 diz que "O modelo 

[cooperativista] organizacional atual, eu acho que dificulta um pouco. É um pouco 

engessado, um pouco hierarquizado. Acaba sendo um pouco mais direcionado a 

imediatismos de decisões, mas não se planeja”. De outra forma a Entrevistada 2 diz 

que “A cultura no final faz toda a diferença, porque se não temos pessoas entendendo 

deste assunto e entendendo de médio, curto e longo prazo, a gente vai ter dificuldade 

nas ações, inclusive ter realmente que efetivar o trabalho necessário. Penso que a 

gestão profissionalizada é mais adequada, porque aí as pessoas estarão conscientes 

e conseguindo argumentar com os demais que tenham todo o conhecimento e nós 

que trabalhamos com cooperados e também todos os cooperados, inclusive os que 

ocupam cargos de liderança nem todos eles tem o conhecimento necessário pra fazer 

essa gestão do risco. E a gestão profissionalizada nos garante isso. Nós temos 

profissionais na cooperativa porque leva essa informação para o conselho e consegue 

trabalhar essa comunicação pra que façam adesão e se comprometam na efetivação 

dos trabalhos a serem realizados.” 

 A próxima etapa da entrevista concentra em sistemas de controle, vê-se nesse 

roteiro comentado que induz ao entrevistado em etapas de entendimento, 

identificação, responsabilidades e controles e/ou sistemas (ERM). A primeira pergunta 

nesse sentido é, a) Qual seria um modelo de controle adequado para mensurar a 

exposição ao risco? O Entrevistado 5 tem uma resposta direta “o COSO pode ser uma 

metodologia já institucionalizada, aprovada que as empresas poderiam utilizar como 

devem existir outras.” O Entrevistado 7, complementa, “tem a ISO 31000, tem o COSO 

de identificação, e dentro disso aí, tem algumas metodologias.” O Entrevistado 6 diz 

que “existem sistemas hoje que são de ERM, de gerenciamento de risco mesmo que 

trazem todo esse papel de identificação, quantificação, fazemos toda essa análise de 

gravidade entre outras coisas, montando todo o plano de comunicação, montando 

toda uma análise de causa e efeito daquilo, todo impacto e você consegue controlar 

de uma forma um pouco mais sistêmica mesmo, de uma forma mais estruturada. 

Importante notar que o entrevistado citou a palavra ERM, que demonstrado 

pensamento sistêmico para o gerenciamento de riscos, e também falou em causa e 

efeito, demonstrado anteriormente no item 3.2.4. em QUADRO 7: MATRIZ DE 

DECISÃO NA GESTÃO DO RISCO. 
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 A pergunta na sequência é, b) Quais tipos de relatórios gerenciais que 

facilitariam a identificação, monitoramento e mitigação dos riscos? Nessa questão o 

sentido é tentar se aprofundar com o entrevistado de quanto ele conhece o modelo de 

ERM e quais e como poderia extrair relatórios desse sistema, que auxiliem no 

gerenciamento de riscos corporativos. O Entrevistado 7 cita que “acho que tem que 

ser um relatório de acompanhemos mesmo. Hoje eu não consigo visualizar ou 

precisar como é esse relatório, mas acho que tem ser um relatório de 

acompanhamento para ver se os riscos que foram mitigados ainda estão aumentando 

ou diminuindo.” O Entrevistado 1 diz que “ser relatórios de auto avaliação, de auditoria, 

de outros mecanismos para o suporte.”  O Entrevistado 5 comenta que “[o relatório é] 

um conjunto que ele parte do princípio de que as atividades, elas não podem ser 

distintas, não podem ser separadas, elas precisam ser vistas como um todo. Olhar 

para o financeiro, não olhar para processos, não olhar pra controles internos seria ficar 

com um pedaço do negócio na mão, correndo um risco muito grande de não ter um 

nada.” Nessa resposta demonstra a visão holística, identificada como princípio básico 

na visão holística, conforme definição de ERM pelo CAS, já visto anteriormente.  

 Na última pergunta, c) Você vê que um sistema de TI (Tecnologia da 

Informação) ajudaria nesse processo?, desta etapa teve unanimidade na resposta, 

todos apontaram que sim. O Entrevistado 5 complementa que “seria fundamental e 

eu não vejo nem como se não tiver um sistema com tecnologia de informação ligada 

a isso, não seria ágil o suficiente pra dar as respostas que o processo precisa.”   

A última etapa, conforme o Apêndice 3, quanto a percepção do entrevistado em 

relação ao risco, foi perguntado em relação a comunicação, tentando identificar mais 

uma vez a fluidez da comunicação dentro da organização em relação a riscos e se 

isto é institucionalizado ou parte de modo isolado dentro da área de gestão de riscos, 

diretoria ou outros setores. Se isso pode ser sistematizado dentro de um modelo de 

controle ou ERM. O Entrevistado 7 cita como a forma mais adequada de construir uma 

uniformidade conceitual quanto ao modelo dizendo que “Precisamos fazer um 

alinhamento do conhecimento. Fazer um nivelamento entre as pessoas envolvidas 

através de cursos, seminários e até de explicar para as pessoas o que é um 

gerenciamento de risco. Como eu falei na pergunta anterior, as vezes a gente pensa 

que o gerenciamento de risco é uma coisa ruim, mas temos que o encarar como se 

fosse um plano de negócio, como se fosse um desenvolvimento de negócio. Fazer 
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esse alinhamento e aí utilizar as ferramentas que tem de mensuração, para se criar 

uniformidade. Quando se mensura um risco em uma área e depois em outra, para ter 

a mesma metodologia, para depois podermos conseguir visualizar no mapa geral. 

A última pergunta é, o que você considera como mais importante para o 

sucesso do gerenciamento de riscos em uma organização? Entrevistado 1 diz que 

“Apoio e análise crítica. Sempre.” Entrevistado 2 comentou o seguinte: “O mais 

importante seria o comprometimento da alta administração. Sem isso todo um trabalho 

que os colaboradores fizeram que os gestores fizeram que as pessoas se motivaram 

a pensar nisso seria água a baixo.”, Para o Entrevistado 3 “O que eu considero mais 

importante, eu acho assim, primeiro a empresa, a organização estar disposta a fazer 

esse gerenciamento, saber da importância, acho que é a primeira coisa. E, na 

sequência, ela saber a quais riscos ela está disposta, fazer uma análise, um 

mapeamento desses riscos, quais são e quais os impactos que eles podem ter. Acho 

que a partir daí é possível fazer um gerenciamento adequado.” Segundo o 

Entrevistado 4 é “o comprometimento da direção.”. Para o Entrevistado 5 diz que “O 

sucesso uma vez vencido todas as etapas de aceitação do STAF, dos níveis 

gerenciais, o sucesso eu não tenho dúvida que seria a efetividade de assertividade 

nos negócios né, a previsibilidade, concretizar a previsibilidade do que a gestão de 

risco poderia dar de suporte.”. O Entrevistado 6 “Na minha visão o que seria crucial 

disso é realmente a alta direção ou sei lá o conselho de administração entender 

adequadamente o que, que isso tá envolvido lá dentro, o que, que tem envolvido nesse 

tipo de risco, o que, que realmente de uma forma talvez mais didática [...] e que 

impacto que isso tem né, o que é aquilo de verdade, pra que seja, pra que exista 

comprometimento da administração em fazer aquilo acontecer.” Entrevistado 7 “A 

decisão de assumir ou não o risco. O risco traz oportunidades, ele faz parte das 

nossas vidas, então a gente tem que analisar o risco de um estoque ou pessoa, se 

aquilo vale ou não dentro de uma matriz, dentro de, não da percepção de uma pessoa, 

mas sim do consenso do comitê.” Podemos inferir que o principal fator para o sucesso 

na gestão de risco de uma organização é o comprometimento da alta direção. Já 

anteriormente demonstrado no item 3.2.3.2. dos fatores chave para o sucesso. 
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4.2.2. Inventário de riscos – Cooperativismo  

 

Conforme o Apêndice 3, a etapa de percepção do entrevistado quanto aos 

riscos de natureza denominada Estratégia, Operações, Conformidade e Financeiro. 

Para os riscos dessas naturezas de um modo geral são conhecidos, bem como as 

possíveis respostas para eles. O que vale destacar é com relação a proposta deste 

trabalho quanto a matriz específica para o modelo cooperativo. Conforme Figura 23. 

 

FIGURA 23: INVENTÁRIO DE RISCOS COOPERATIVISMO 

NADA POUCO INDIFERENTE IMPORTANTEMUITO IMPORTANTE

RETER REDUZIR TRANSFERIR COMPARTILHAR EXPLORAR

Problemas do Cooperativismo

Carona (free rider)

Horizonte (horizons problem)

Portfolio

Custos de Influência

Controle

Teoria da Agência

Separação propriedade x controle

Incentivos ao agente

Mecanismos de controle do principal

Direitos de Propriedade

Uso, controle, rendimento, alteração

Economia dos Custos de Transação

Racionalidade Limitada

Oportunismo

Especificidade dos ativos

Incerteza

Frequencia

Fidelidade

COOPERATIVISMO EVITAR

GRAU DE IMPORTÂNCIA RESPOSTAS AO RISCO
ACEITAR

NATUREZA / TIPO

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.3. Base teoria riscos – cooperativismo  

 

Importante conceituar como foi concebida essa matriz e em explorar os riscos 

do cooperativismo é necessário conhecê-los e buscar o referencial na literatura já 

existente para estabelecer um paralelo entre os problemas versus os riscos do 

cooperativismo. Se existe assimetria ou simplesmente são opostos.  
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FFIGURA 24 – ESTRUTURA DE ANÁLISE 

 

Fonte: Ferreira (2014) 

 

 Ferreira (2015) desenvolveu uma estrutura de análise demonstrado na 

Figura 24, o qual considera ao centro a relação de fidelidade entre o cooperado e a 

cooperativa, diretamente influenciada por questões macro, meso e micro ambientais, 

as quais exercem forças negativas abordadas nas seguintes teorias: Economia dos 

Custos de Transação; Teoria da Agência; e Direitos de Propriedade. 

Conforme Furubotn e Pejovich (1972), a propriedade é importante, e que os 

direitos de propriedade de um ativo se dividem em três partes: o direito de usar o ativo; 

o direito de apropriar-se dos rendimentos dos ativos; e o direito de alterar a forma ou 

substância de um ativo. 
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Segundo Costa (2010), os direitos dos proprietários são separados em dois 

tipos distintos e complementares: direito ao resíduo e direito ao controle. O primeiro 

refere-se à prerrogativa do proprietário receber os ganhos e perdas geradas, 

denominados de ganhos ou lucros residuais. Em contraposição, o segundo dá ao 

proprietário autoridade, sujeita à regulação externa, para definir como os membros da 

organização deverão alocar os ativos a serem utilizados no sistema produtivo e os 

mecanismos de monitoramento, premiação ou punição dos agentes contratados para 

gerirem a empresa. 

Com os conceitos apresentados podemos definir três questões complexas 

sobre o tema: 

 Como definir o Direito de Propriedade? Ou seja, qual a abrangência da 

propriedade, quais são os reais direitos envolvidos; 

 Como alocar o Direito de Propriedade? Ou seja, quem realmente terá a direito 

de exercer a propriedade; 

 Como proteger o Direito de Propriedade? Ou seja, quais as medidas 

necessárias para garantir o exercício do direito de propriedade. 

Diante do exposto, fica clara a complexidade do tema e as questões 

relacionadas, pontos que potencialmente podem ficar mais complicados quando 

aplicação acontece em estruturas organizacionais complexas, mais especificamente 

no caso das cooperativas. 

Conforme Ferreira (2014), no caso das cooperativas, os proprietários são os 

membros associados e, por isso, possuem direitos de propriedade sobre uma 

empresa coletiva. A questão é que esses direitos de propriedade estão vinculados aos 

valores, princípios, leis, e estatutos das cooperativas e não ao montante de capital 

integralizado em quotas parte. 

Nesta linha Cook (1995) afirma que as cooperativas possuem seus direitos de 

propriedade vagamente definidos, o que ocasiona cinco peculiares problemas de 

governança: free rider (carona), horizonte, portfólio, custos de influência e controle. 

Com base nos conceitos apresentados e suas respectivas abordagens, serão 

apresentados com detalhes os problemas de governança em cooperativas com base 

nos direitos de propriedade seguindo a visão de Cook. 
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Um dos problemas estudados é o chamado problema de carona (free rider), 

onde os benefícios da cooperativa acabam por beneficiar também membros não 

cooperativados que não tem atividades e custos para com a organização, mas que se 

beneficiam dos resultados econômicos desta organização. Antes de compreender 

como acontece o primeiro problema free rider, é importante conhecer os dois tipos de 

agentes que geram este problema, o externo e o interno. Os agentes externos são os 

indivíduos não cooperados, os quais conseguem se beneficiar das vantagens que a 

cooperativa oferece sem qualquer contribuição. Os agentes internos são cooperados, 

os quais por serem novos ou por não realizarem transações como poderiam ou 

deveriam, acabam colhendo os frutos gerados pelos cooperados que tiveram 

atividades com a cooperativa e geraram resultado econômico. 

Sykuta e Cook (2001) diferenciam o carona externo do carona interno. O carona 

externo é aquele que capta o benefício como um não membro. Por outro lado, o 

carona interno é representado pelo cooperado novo que tem direito aos mesmos 

benefícios dos cooperados antigos, bem como pelos cooperados que apenas utilizam 

os benefícios da cooperativa, sem transacionar com a organização. 

O problema de free rider, ou carona, acontece quando os benefícios das 

cooperativas são utilizados também por indivíduos que não são cooperados ou por 

cooperados que não participam na geração dos resultados, ou seja, oportunistas que 

não tem atividades com a cooperativas ou que não transacionam com a cooperativa 

como poderiam e deveriam, e mesmo assim colem resultados econômicos. 

Cook (1995) menciona que o problema do carona (free rider), é caracterizado 

pelo fato de que os benefícios da cooperativa acabam sendo aproveitados também 

por não cooperados, que não têm atividades e custos para com a organização, mas 

que se beneficiam dos seus resultados econômicos. 

Esta problemática, além do aproveitamento de oportunistas, tem maior impacto 

devido a contaminação do comportamento dos demais cooperados, pois estes 

enquanto membros ativos acabam não percebendo vantagem em manter suas 

atividades junto a cooperativa, entendem que os resultados são de acesso a todos, 

então acabam reduzindo suas transações com a cooperativa, e consequentemente 

prejudicando os resultados da cooperativa, um efeito contínuo que pode comprometer 
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a existência da organização. Ou seja, risco potencial que deve ser analisado e tratado 

adequadamente. 

Bialoskorski Neto (2004) destaca que o problema do carona é importante uma 

vez que, se percebido por outros agentes, não produz incentivos à participação na 

cooperativa, já que a participação gera custos de participação, e os benefícios são 

públicos e comuns. 

Outro problema é o do horizonte (horizon problem), Bialoskorski Neto (2004) 

reforça que esse problema é caracterizado pelo fato no qual há uma perspectiva 

temporal diferente entre os resultados gerados (residual claims), entre aquele que 

investiu na organização, ou de forma fiduciária ou em atividade econômica, não se 

beneficie integralmente de seus resultados. Ou seja, o valor do capital social subscrito 

pelo associado novo entrante poderá não espelhar por inteiro o valor da empresa, e 

tenderá a ser menor que os investimentos em atividades, feitos pelos sócios mais 

antigos. O problema do horizonte, também acontece durante o processo decisório das 

cooperativas quanto aos investimentos a serem realizados, pois pelas características 

específicas do modelo cooperativista, quando as decisões são voltadas a maiores 

investimentos consequentemente as receitas residuais serão reduzidas 

proporcionalmente, fazendo com que os cooperados acabem optando por 

investimentos de menor horizonte ou em menor quantidade, buscando rendimentos 

maiores a curto prazo, não levando em consideração as necessidades da 

organização, bem como os resultados econômicos futuros. 

Cook (1995) destaca que o problema do horizonte ocorre quando os direitos 

sobre as receitas residuais de um ativo são menores que sua vida produtiva, ou seja, 

quando há um descompasso temporal entre a vida útil de um ativo e a apropriação 

das receitas residuais por ele geradas. Ainda, este problema provoca desincentivos à 

realização de investimentos de longo prazo, principalmente ao se considerar os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, publicidade e propaganda e em outros 

ativos intangíveis. 

Este problema acontece por decisões geradas de interesses particulares dos 

cooperados, pois todos têm conhecimento das suas obrigações e direitos na 

cooperativa, bem como sabem os impactos das regras relacionadas com este tipo de 
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organização, e acabam privilegiando suas necessidades individuais de curto prazo do 

que o bem maior da cooperativa por longo prazo. 

Tem também o problema de portfólio (portfolio problem), que está diretamente 

relacionado com o problema anterior em relação a questão dos investimentos. Neste 

novo problema as questões estão ligadas ao portfólio que será definido para a 

cooperativa, ponto que gera a necessidade de investimento, ponto crítico já 

apresentado, e também alinhamento com as atividades dos cooperados, os quais 

preferem dispor de recursos financeiros para projetos que além de atender as 

necessidades da cooperativa também possam atender prioritariamente seus 

interesses pessoais relacionados a sua atividade produtiva, novamente fazendo com 

que os possíveis ganhos da cooperativa sejam reduzidos. 

Conforme Cook (1995), o problema do portfólio ocorre devido à impossibilidade 

dos cooperados ajustarem o seu portfólio de ativos na cooperativa para corresponder 

com suas preferências de risco pessoal, devido à não transferência e liquidez, bem 

como pela falta de instrumentos financeiros de apreciação das quotas-partes nas 

cooperativas. 

Ainda Cook e Iliopoulos (1998) completam, com isso, subgrupos de cooperados 

tendem a fazer pressão na organização para reorganizar o portfólio de investimentos 

da cooperativa, mesmo que um portfólio de menor risco implique retornos mais baixos 

para a organização. 

Já Pivoto (2013) afirma que o problema do portfólio surge pela dificuldade da 

cooperativa em alinhar as suas estratégias de investimento e negócios, às estratégias 

de investimento dos cooperados, devido a sua estrutura dos direitos de propriedade. 

Ainda neste problema temos a influência dos princípios cooperativistas, pois 

todos são iguais nos processos decisórios e com o mesmo peso, uma pessoa um 

voto, e isso possibilita que aconteçam agrupamentos por interesses, os quais podem 

influenciar nas decisões da cooperativa, atendendo os interesses particulares do 

grupo, deixando as necessidades da organização em segundo plano, comprometendo 

seus resultados e até a continuidade da cooperativa. 

Bialoskorski Neto (2004) afirma que o problema de portfólio ganha relevância 

pelo fato de que como os direitos de decisão são igualitários, poderá haver uma 
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diferença entre as expectativas de portfólio individuais, de cada um dos membros, e 

as que são efetivamente adotadas pela sociedade cooperativa. Assim, poderá haver 

investimento realizado com fundos comuns, indivisíveis, que pode não espelhar o 

montante de retorno e risco que determinado membro tem como expectativa. 

Ainda Pivoto (2013) lembra ainda que o problema do portfólio está ligado às 

percepções sobre o risco e sobre os negócios alternativos em que a cooperativa 

deveria se envolver. Com isso, o melhor portfólio para a cooperativa pode não ser o 

mesmo para todos os cooperados. 

O problema com custos de influência, também está ligado aos anteriores, pois 

descreve situações nos processos decisórios complexos das cooperativas, onde por 

fragilidade do sistema e por condutas inadequadas, cooperados individualmente ou 

agrupados realizam campanhas visando influenciar as decisões da organização de 

acordo com interesses particulares, não priorizando o que seria melhor para a 

cooperativa, novamente sendo prejudiciais em relação aos resultados que poderiam 

ser alcançados. 

Segundo Cook (1995), se a cooperativa está engajada em uma ampla gama de 

atividades, os diversos objetivos de seus membros podem levar a tentativas de 

influências que sejam danosas para o empreendimento como um todo. 

Os impactos deste problema estão ligados também na relação entre os 

cooperados, onde principalmente os opositores das decisões tomadas podem entrar 

em conflito com os demais, questionando os interesses, e também cobrando 

resultados. Estes custos de influência podem ser maiores ou menores nas 

cooperativas conforme as três variáveis abaixo: i) a existência de uma autoridade 

central; ii) os tipos de procedimentos nas tomadas de decisões; e, iii) o grau de 

homogeneidade ou conflito de interesses entre os membros cooperados. 

Conforme Lazzarini, Bialoskorski Neto e Chaddad (1999) vale citar que a perda 

de bem-estar será condicionada não apenas pela aceitação de um projeto que pode 

ser ineficiente, mas também pelos custos de influência incorridos pelo grupo de 

interesse. 
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Por fim o problema do controle, onde as características cooperativistas já 

apresentadas anteriormente entram em conflito com a delegação da gestão devido a 

duas questões centrais. 

Primeiramente, particularmente no Brasil, as organizações cooperativistas 

demonstram características de falta de preparo e experiência nas suas gestões, pois 

existe a tendência de que os próprios cooperados assumam os cargos de gestão 

conforme o tempo, considerando questões como conhecimento na área de atividade 

ou tempo na cooperativas, mas não necessariamente um perfil ou preparo para 

gestão, fazendo com que os processos decisórios sejam frágeis devido a possibilidade 

de erros estratégicos e influências dos interesses particulares de quem detém a 

gestão. 

Na mesma linha Zylbersztajn (2002) afirma que as cooperativas no Brasil 

apresentam a característica de não profissionalização da gestão, ou seja, na maioria 

dos casos os próprios cooperados assumem funções diretivas na empresa, não 

havendo a completa separação entre a propriedade e o controle. 

Para Bialoskorski Neto (2012), a participação do cooperado na gestão pode 

levar à ineficiência na cooperativa, na medida em que, nas assembleias ou decisões 

de caráter econômico dentro da cooperativa, o cooperado tende a se posicionar como 

usuário da organização e não como proprietário. 

Segundo Bialoskorski Neto (2001c), para definir governança corporativa em 

cooperativas é preciso separar propriedade e gestão, onde no Brasil, o presidente-

membro é frequentemente o CEO da cooperativa, principal agente das mesmas 

relações contratuais, acumula na maioria das vezes a presidência do conselho, a 

presidência da organização, e é o principal diretor executivo. O direito de controle 

formal é aquele previamente definido em contratos ou leis. Assim, esse direito é 

definido como aquele alocado formalmente pelos proprietários, seus detentores 

originais, a seus representantes escolhidos por eleição ou nomeados para controlar a 

empresa (COSTA, AZEVEDO e CHADDAD, 2012). 

Para Staatz (1987) o comprometimento dos associados vem do princípio de 

participação dentro da cooperativa, por serem os principais usuários também desejam 

participar ativamente do processo de tomada de decisão, influenciando os membros 

dirigentes no dia-a-dia ou diretamente em assembleias. De outro modo, uma gestão 
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profissionalizada, a contratação de executivos para a administração da cooperativa, 

onde o papel do conselho de administração seria de participar das decisões 

estratégicas somente, deixando a gestão administrativa para os executivos. Em 

ambas as situações podem ocorrer o problema de agência (Fama e Jensen, 1983). 

A segunda questão é amplamente estudada na Teoria da Agência, onde as 

divergências entre os gestores e os cooperados acontecem quando os primeiros 

tendem a lutar pelos interesses da cooperativa, e os outros tendem a lutar pelos seus 

interesses particulares, gerando custos do conflito, realidade muito ligada aos 

conceitos de direito de propriedade, visto que os cooperados são os proprietários e 

não aceitam que indivíduos delegados por estes para cuidar de seus interesses 

tomam decisões contrárias, considerando logicamente a visão unilateral de um 

cooperado. 

De acordo com Fama e Jensen (1983a), as organizações complexas deveriam 

promover a separação do processo decisório, garantindo que as decisões de controle 

e gestão não sejam realizadas por uma mesma pessoa ou órgão na empresa. Em 

consonância, ainda, os mesmos autores assumem que a essa divisão das decisões é 

explicada a sobrevivência das organizações, pois sua existência auxilia no controle 

do problema da agência originado pela relação de agência estabelecida entre 

proprietários e conselho de administração e em todos os níveis da organização, e 

portando, limita a possibilidade de os agentes expropriarem os detentores dos direitos 

sobre o lucro residual (principal). 

Assim, para Silva, Sousa e Leite (2011) pode-se pressupor que nenhuma 

separação entre propriedade e controle pode acontecer isenta de desalinhamento de 

interesses. Para Fama e Jensen (1983) manter o processo de decisão nas mãos de 

administradores que não tenham os mesmos interesses daqueles que tem direito aos 

resíduos (proprietários) acarreta na necessidade de controle dos problemas da 

agência por meio de sistemas de decisões, que dividem o controle das decisões 

importantes em todos os patamares da organização. Nesse sentido Chaddad (2007) 

corrobora a teoria da agência em cooperativas, uma vez que os proprietários não 

participam diretamente da administração da empresa cooperativa, há a possibilidade 

de o gerente tomar decisões que não necessariamente contribuam para o 

desempenho da empresa, mas que aumentem seus benefícios privados. 
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Segundo Cook (1995), o problema do controle é introduzido pelos custos de 

agência associados à tentativa de prevenir divergências de interesses entre os 

proprietários (principal) e os gestores (agentes) nas cooperativas. Os custos de 

agência são aqueles custos em que os cooperados incorrem quando delegam o 

controle a um gestor. 

Assim Pozzobon (2011) afirma que estes custos resultam do conflito vertical de 

interesses entre cooperados e gestores e estão ligados ao monitoramento do 

desempenho e do comportamento da gestão. 

Umas das formas de minimizar o conflito de agência é o papel do conselho de 

administração em avaliar o desempenho do agente, bem como formas de incentivo 

ao agente. Não dando espaço ao descaso – falta de acompanhamento do principal, e 

do oportunismo – agente. O total alinhamento e assimetria de informações são peças 

fundamentais para a resolução de possíveis problemas de agência. 

Por meio das análises apresentadas sobre os problemas relacionados com o 

cooperativismo, pode-se concluir que os princípios deste regem estas organizações 

não são as causas, mas sim os caminhos que possibilitam que os indivíduos ajam em 

benefícios próprios ou invés de promover o todo. 

Estas ações nem sempre são intencionais, racionais, pois como demonstrado 

ao longo dos problemas existem casos que as pessoas envolvidas no processo 

decisório nem sempre possuem as características necessárias, fazendo com que 

involuntariamente acabem guiando a cooperativa para caminhos tortuosos sem 

necessidade. Um exemplo simples pode ser o entendimento dos resultados e 

informações apresentadas nas assembleias. 

Ainda, inconscientemente, os cooperados podem tomar decisões, ou contribuir 

para tal, influenciados pelas necessidades individuais, pois ao analisarem as opções 

podem tender seu posicionamento pelo que mais conhece, precisa ou lhe chama a 

atenção. Este ponto também pode estar ligado ao anterior, despreparo, ou ainda por 

falta de informações globais da cooperativa em um formato entendível a todos os 

cooperados. 

Porém existem ações deliberadas prejudiciais as cooperativas, onde indivíduos 

preocupados exclusivamente com os interesses particulares imediatos, utilizam das 
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possibilidades que o modelo cooperativista apresenta, para individualmente ou em 

grupos, fazer com que o rumo da cooperativa o beneficie da melhor forma no tempo 

mais curto, sem qualquer preocupação com o todo ou continuidade da organização. 

Diante do exposto, o que se mostra é que a origem do problema está no 

indivíduo, e como não se pode controlar esta influência, e os princípios cooperativistas 

também permanecerão, cabe atuar em outra frente, nos direitos de propriedade, teoria 

da agencia e economia dos custos de transação, criando mecanismos para que as 

ações decisórias neste sentido tenham maior controle e monitoramento, bem como 

em seus resultados. Nessa mesma linha, agora em gestão de riscos corporativos, 

VON MARTIN DIETER HERKE (2005), diz que uma estrutura ideal de gestão de risco 

empresarial não existe e nunca existirá. Riscos residem, principalmente, no mau 

comportamento humano, falta de educação ou da organização. Trata-se de todos os 

envolvidos para fazer a gestão de risco consciente. Segundo Costa (2010), a melhor 

alocação dos direitos mitiga esses problemas, melhora o seu desempenho e, 

consequentemente, aumenta a probabilidade de sobrevivência das cooperativas. 

 

4.2.3. Resposta dos Entrevistados – Cooperativismo  

 

Carona (free rider) 

Entrevistada 2: “Então, relacionado ao carona entendemos que é um risco de muita 

importância e a resposta ao risco poderia estar na questão, na linha de reduzir o risco. 

Entendemos que tem muitos fatores e aí que pode ser trabalhado, mas seria a redução 

do risco aceitando fazê-lo reduzir.” 

Entrevistado 5: “O problema do carona, ele sempre vai existir. Como grau de 

importância dentro da cooperativa, minimizaria não sei você quer nota aí? Eu diria que 

é um grau baixo. [...] Por conta eu aceitaria esse risco. É uma coisa certa né, então 

isso vai existir, eu diria que eu aceitaria nessa condição o carona, porque ele vai 

existir.”  
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Horizonte (horizons problem) 

Entrevistada 2: Com relação a horizontes também é importante porque a vida da 

organização está em função das pessoas enxergarem isso, perceberem. Penso que 

talvez manter também como muito importante e precisamos compartilhar. Na linha do 

portfólio é importante só pensar melhor, porque o importante é ter o portfólio, então 

na questão do portfólio seria compartilhar. Os custos de influência e controle são 

também importantes e a resposta a ele seria através de se compartilhar também. 

Entrevistado 5: “Este é um processo mais amplo né. Isso num grau de importância 

maior, deslumbrar o futuro, ele tem um grau de risco muito mais elevado. [...] Conflitos 

de gerações, cooperado mais antigo que não visualiza o futuro dentro da cooperativa, 

um cooperado mais novo que é imediatista né? Esse a gente tem um grau, porque 

este tá ligado tem uma proximidade muito grande com a sustentabilidade do negócio 

né, então esse seria um ponto relevante aí dentro da entidade, dentro da cooperativa.” 

 

Portfolio 

Entrevistado 5: “A diversificação e do que eu pude ter percepção de tanto ler e estudar 

e ver, a diversificação, ela entra muito pra questão de agregar valor e dar suporte aos 

associados. Então, muitas das cooperativas e também a nossa, ela vem buscar trazer 

resultados, ela vem buscar agregar valor ao associado. Então, só que se tem os 

riscos. Você tem que vencer barreiras que talvez à gente não esteja acostumado a 

vencer. Há desconhecimentos de onde isso foi feito de uma forma muito abrupta. A 

estrutura muitas vezes, não está preparada pra ter essa diversificação toda e aí você 

tem que pensar em mão de obra, tem que pensar em estrutura financeira, você tem 

que está pensando nos conflitos que irão aparecer que serão conflitos de interesses 

que alguns vão ter entendimento que é bom, alguns vão ter o entendimento que não 

é bom, mas não é bom pra ele, mas pode ser bom pra cooperativa, mas pra ele não 

é um bom negócio, então ele vai ser uma resistência dentro do processo.” 

 

Teoria da Agência 

Entrevistada 2: “Com relação a separação a propriedade do controle é um risco muito 

importante e a resposta a ele seria através da redução. Com relação a incentivo ao 



119 
 

agente, ele é um risco importante e a resposta a esse risco seria através de 

compartilhar. E quanto ao grau de importância ao mecanismo de controle do principal, 

também é um risco importante e também optaria por trazer a resposta com redução. 

Entrevistado 5: “(problemas entre o agente e o principal) vai existir dentro não da 

cooperativa como qualquer entidade, ele vai existir, mas eu vejo que o sistema, os 

sistemas quando bem controlados e aí eu vejo que gestão de risco no setor de gestão, 

ele pode ser um divisor dentro desse processo. Porque por mais que gestores com 

alguns interesses diferente dos proprietários ou proprietários com interesses distintos 

até mesmo da entidade é um setor de gestão de risco poderia ser um divisor, um 

norteador pra minimizar e a própria teoria dos controles minimizam essa face das 

empresas.” 

 

Economia dos Custos de Transação 

Entrevistada 2: “Eu entendo que racionalidade limitada é muito importante, ele coloca 

em risco o tempo de vida da organização e traria como resposta a esse risco a 

redução. Quanto ao oportunismo também é muito importante e como resposta seria 

evitar. Especificidades dos ativos é importante e traria como resposta a redução. 

Incerteza como muito importante e como resposta seria evitar. A frequência é 

importante e como resposta reduzir. Relativo à fidelidade seria muito importante e a 

resposta seria evitar. 

Entrevistado 5: “O que aparentemente dentro de cooperativas os custos de transações 

seriam mais baixos, seriam custos que não teriam, não seriam de um risco elevado, 

mas a relação do cooperado com a cooperativa, ela tem sido cada vez mais 

empresarial do que de cooperação e eu vejo que hoje ela tem o mesmo ou ainda até 

mais um grau de necessidade desta avaliação junto à entidade como um todo e a 

cooperativa seus sócios.” 

Entrevistado 5: Fidelidade. “Pensar em cooperativa sem fidelidade, eu vejo que é 

pensar em uma outra estrutura, porque é uma associação livre, essa liberdade por ser 

uma associação livre de direitos claros, ela não teria necessidade da infidelidade, ela 

poderia ser resolvida de outra forma. É que ela vem junto com a infidelidade vem à 

necessidade de ser o carona, de ser quem vai usufruir de forma diferente do sistema 

e aí de certa forma aproveitar de outros para o seu benefício próprio. Então, fidelidade 
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tem um grau de importância muito grande e vejo que gerir risco, dar segurança, ter 

transparência aumenta o grau de fidelidade.” 

Entrevistado 5: “o risco que mais poderia ter dentro do sistema cooperativo que eu 

vejo que o mais importante à gente tratou é realmente o risco, a não sustentabilidade 

do negócio, ficar a mercê do associado, do proprietário, administrando para o 

associado sem ver a entidade ao longo como um projeto no futuro muito maior é um 

risco para as cooperativas. Quando um conselho ou administração não percebe este 

viés de associados deslocando no sentido do cooperativismo é um risco pra 

instituição.” 

 

4.3 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo será apresentado a metodologia como forma de estudo de caso 

utilizado pela pesquisa. O estudo de caso foi conduzido como instrumental, com 

intenção de verificar os requisitos utilizados e a aplicabilidade dos métodos e técnicas 

em gestão de riscos corporativos desenvolvidos por uma cooperativa agroindustrial.  

Como a natureza da pesquisa é exploratória, descritiva e analítica, pois se 

propõe a entender como foi processo inicial até o estágio atual de como a cooperativa 

se encontra quanto a gestão de riscos corporativos. Além de descrever situações 

concretas e estabelecer quais as relações existentes na cooperativa com a literatura 

bibliográfica e documental, bem como sua complexidade em relação aos requisitos 

levantados e utilizados. E, como isso pode ser entendido e empregado por outras 

cooperativas com características semelhantes. 

A cooperativa estudada foi intencionalmente escolhida por ser do ramo 

agroindustrial e por possuir área formal em gestão de riscos corporativos, cumprindo 

assim os objetivos propostos e delimitados nesse estudo. Para que não tenham 

rótulos ou questionamentos fora do tema em gestão de riscos corporativos a 

identidade da cooperativa objeto do estudo de caso permanecerá anônima, designada 

como Cooperativa X. 

A Cooperativa X foi fundada no ano de 1951, possui sede na região 

denominada de Campos Gerais. Sua área de atuação é no Centro-Sul do Estado do 
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Paraná e Sul do Estado de São Paulo. No ano de 2015 teve faturamento bruto de R$ 

2,26 bilhões. Toda a estrutura funcional conta com 2.304 colaboradores e 849 

cooperados, com unidades de negócios divididas em Operações – corporativa, 

agrícola, carnes, leite, batatas, feijão e novos negócios – e, Industrial – carnes, leite e 

batatas. Segundo relatório anual da Cooperativa X, o seu compromisso é o de 

coordenar, desenvolver e fomentar as atividades dos cooperados estando presente 

em todos os elos da cadeia produtiva e na agregação de valor. Com esse faturamento 

posiciona entre as 10 maiores cooperativas do Estado do Paraná. Cabe destacar que 

essa cooperativa no ano de 2015 foi reconhecida na categoria Ouro de Excelência em 

Gestão, a única do Agronegócio Cooperativista brasileiro a ser ganhadora nessa 

categoria e também figurou como destaque no prêmio de Melhoria Contínua destinada 

a cooperativa que obteve a maior evolução em relação ao ciclo anterior do Prêmio 

Sescoop de Excelência em Gestão, promovido pelo Sescoop, OCB e FNQ (Fundação 

Nacional da Qualidade).   

Na história recente da Cooperativa X pode-se destacar três momentos 

principais. O primeiro desde a sua fundação até meados dos anos 2000, que 

essencialmente produzia commodities, além da prestação de serviços aos 

cooperados. O segundo momento é quando começa a conquistar mercados pela 

qualidade de seus produtos, principalmente no leite. Tendo como clientes grandes 

players globais do mercado de alimentação. A partir desse segundo momento a 

percepção de alcançar mercados maiores com a industrialização de seus produtos e 

alianças estratégicas na produção de alimentos com os requisitos exigidos pelos 

clientes. De todos esses momentos, podemos destacar que a evolução significativa 

se deu no momento da industrialização, principalmente no aumento do número de 

colaboradores, seu quadro associado nos últimos 10 anos permanece em equilíbrio, 

conforme comparativo demonstrado na Figura 25. 
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FIGURA 25: COMPARATIVO ENTRE COOPERADOS E COLABORADORES 

 

Fonte: Relatório Anual – Cooperativa X. 

 

 Em análise ao crescimento anual da Cooperativa X, pode-se concluir que seu 

crescimento médio dos últimos 10 anos em faturamento foi de 19% ao ano. Teve 

crescimento constante nesse período, conforme demonstrado na Figura 26. 

 

FIGURA 26: FATURAMENTO BRUTO ANUAL 

 

Fonte: Relatório Anual – Cooperativa X. 

 



123 
 

A Cooperativa X possui Conselho de Administração composto por nove 

membros, sendo sete membros eleitos em assembleia e dois membros que são 

executivos contratados. Dessa composição, os Diretores Presidente, Vice-Presidente 

e Secretário, são membros eleitos em assembleia geral para um mandato de três 

anos, e outros dois Diretores – Operações e Industrial, que são profissionais 

contratados em regime de CLT, formando a chamada Diretoria Executiva. Completam 

o Conselho de Administração, outros quatro membros conselheiros vogais, também 

eleitos em assembleia geral para o mesmo período de mandato. 

Para o Conselho Fiscal, conforme estipulado na legislação cooperativista, é 

constituído por três membros efetivos e três membros suplentes, todos eleitos em 

assembleia geral, para mandato em período igual ao do Conselho de Administração, 

ou seja, três anos com eleições anuais para renovação de, no mínimo, 1/3 de seus 

integrantes. 

Dentro da estrutura organizacional, na Cooperativa X, existem os Comitês 

Setoriais que são comitês formados por cooperados eleitos em assembleia para 

representar o setor a que estão integrados. Participam, ainda, do comitê um membro 

do conselho de administração e o gerente da área de negócios. O comitê setorial é o 

órgão de representação de classe dos associados e consultivo da administração, que 

conforme o Estatuto Social da Cooperativa X em seu capítulo VII – Dos Comitês 

Setoriais art. 55 § 1º, diz que os comitês setoriais não possuem qualquer poder de 

gestão ou deliberação administrativa. Cabe aos comitês setoriais fazer o papel de 

trazer os anseios dos cooperados do setor que representam para discussões com o 

Conselho de Administração, bem como as diretrizes do Conselho de Administração 

contam com os Comitês Setoriais para o apoio com a base de cooperados. Para cada 

área de negócios existe um Comitê Setorial, o número de participantes de cada comitê 

pode ser formado por até dez membros, conforme deliberação do Conselho de 

Administração. O mandato dos membros dos Comitês Setoriais é três anos, assim 

como o Conselho de Administração, com eleições anuais para renovação de, no 

mínimo, um membro, permitida a reeleição somente para dois mandatos 

consecutivos. Cada comitê elege seu coordenador que terá direito de proferir voto de 

desempate. 

Os Diretores – Operações e Industrial, são executivos contratados diretamente 

pelo Conselho de Administração e a esses executivos cabe a gestão da cooperativa, 
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para o desenvolvimento e compartilhamentos das estratégias, coordenando as 

execuções das ações e prestando contas ao Conselho de Administração. Sempre com 

foco nos negócios desenvolvidos pela cooperativa, estabelecendo metas e buscando 

resultados. Os diretores executivos reportam-se à Diretoria Executiva semanalmente 

e ao Conselho de Administração em pelo menos uma reunião mensal. 

Todos esses conselhos, órgãos e gestores executivos formam o Conselho 

Estratégico da Cooperativa X. Que tem por objeto definir a missão, visão, valores, 

políticas e estabelecer os objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Em 

análise de macro ambiente, começando pelas áreas de negócios, debatendo e 

discutindo as particularidades de cada setor, até convergir e integrar em um formato 

único para toda a Cooperativa. O Conselho Estratégico reúne-se em duas 

oportunidades anuais. Com essa estrutura mista – membros eleitos e executivos 

contratados – podemos notar um modelo profissionalizado na gestão da Cooperativa 

X, onde executivos estão à frente dos negócios administrando o dia-a-dia da 

cooperativa. 

A preocupação da Cooperativa X com o gerenciamento de riscos sempre 

existiu, porém de maneira fragmentada e isolada. Cada risco em que a cooperativa 

estava exposta seria analisado pelo gestor responsável, cabendo somente a ele a 

decisão em gerenciar o risco específico em sua unidade de negócio dentro da 

cooperativa. Para Crouhy, Galai e Mark (2007, p. 31) as firmas não se prostram inertes 

quando são confrontadas por riscos nos negócios, mas reagem de diversas maneiras 

tradicionais, como manter estoques de matérias-primas ou produtos acabados, 

assinando contratos de fornecimento de longo prazo a um preço fixo. Isso é gestão 

de risco, mas é também a clássica tomada de decisões em negócios. 

 Foi no ano de 2009 que a Cooperativa X teve início em formalizar sua 

preocupação com a gestão de riscos, onde o gestor da área financeira apresentou 

projeto de gerenciamento de riscos ao colegiado gerencial da cooperativa. Esse 

projeto teve o objetivo de cumprir a meta para o PLR – Programa de Participação nos 

Resultados. Evidência encontrada nos relatórios internos da Cooperativa X e também 

no acordo coletivo de PLR assinado com o Sindicato para aquele ano. O projeto previa 

o gerenciamento de riscos financeiros a que a cooperativa estava exposta, tesouraria, 

crédito, moeda e commodities. O que no ano seguinte foi dado início as premissas 

que nortearam o projeto, tendo o risco de crédito como principal foco. Foi reunido os 
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fragmentos que compunham a análise de crédito a cooperados, como o já existente 

Comitê de Crédito e suas normas. Foram revisadas essas normas, bem como 

estruturado, formalizado e desenvolvido ferramentas para a correta análise do crédito, 

além do estabelecimento de alçadas e segmentação de carteiras.  

Pode-se notar que assim como em outras empresas a gestão de riscos inicia-

se fragmentada, carente de metodologia e padronização. A Figura 27, mostra as 

características de modelos de gestão de riscos. Iniciando pelo modelo fragmentado, 

o mais natural nas empresas. Passando pelo modelo holístico – uma visão do todo, 

porém, ainda sem uniformização. E o último estágio, como sendo um modelo 

integrado – metodologia única, padronização abrangente, sistematizada por toda a 

empresa. Esse estágio também pode-se dizer que a empresa ao atingir estará em um 

grau superior de maturidade em sua gestão de riscos. (IBGC, 2008; AON, 2013) 

 

FIGURA 27: CARACTERÍSTICAS DOS MODELOS DE GESTÃO DE RISCOS 

 

Fonte: IBGC, p. 10. Gestão integrada de riscos: Série Estudos de Casos, 2, 29 p. 
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 No ano de 2012, tiveram dois fatores que impulsionaram o desenvolvimento de 

uma área formal para a gestão de riscos dentro da cooperativa. Sendo o primeiro uma 

crise vivenciada pelo gestor financeiro, no tocante a conformidade nos procedimentos 

operacionais de determinado setor. Que desencadeou na criação de um mini comitê 

de crises dentro da área, onde o gestor da área junto com os analistas sêniores de 

cada setor pôde discutir a crise, propor soluções e resolver o problema. Foi algo 

pontual, para aquele momento, o mini comitê não teve continuidade após o fato. Mas 

o sucesso desenvolvido por esse mini comitê deu as condições e argumentos 

necessários ao gestor financeiro em propor algo maior, além do setor financeiro, algo 

para toda a cooperativa.  

O segundo momento foi naquele mesmo ano, no final de 2012, a cooperativa 

alterou sua estrutura organizacional e essa estrutura conta com dois executivos 

contratados que são responsáveis pela gestão executiva da cooperativa. Nesse 

momento o diretor de Operações propôs a revisão no planejamento estratégico da 

cooperativa e junto com outras propostas, incluiu o gerenciamento de riscos 

corporativos como estratégia de valor à cooperativa. 

No ano de 2013 foi um ano de início das discussões para estruturar e debater 

qual a melhor maneira de desenvolver o gerenciamento de riscos corporativos na 

cooperativa. Dentre as propostas iniciais, haviam duas possibilidades. A contratação 

de um gestor específico para a área, um CRO – chief risk officer ou cargo similar que 

desse foco e especificamente tivesse como atividades a gestão de riscos. E outra 

proposta, a criação de um comitê responsável pelo gerenciamento de riscos. Como a 

Cooperativa X tem uma forte cultura em governança e conhece os mecanismos de 

trabalho desenvolvidos pelos diversos comitês existentes, optou-se naquele momento 

pela estrutura de um Comitê de Gerenciamento de Riscos Corporativos. 

Os comitês estudam assuntos de sua competência e preparam propostas para 

o conselho de administração, do qual fazem parte. Quando o conselho de 

administração constitui comitês para melhor desempenhar o seu papel de orientação 

e supervisão do direcionamento estratégico dos negócios e da ação dos gestores. O 

Comitê de Riscos tem o escopo de sua atuação voltada para a identificação dos riscos 
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decorrentes das estratégias e atividades que a empresa desenvolve. (LA ROCQUE, 

2007, p. 44) 

Na Figura 28 mostra a estrutura organizacional da Cooperativa X, como 

mencionado anteriormente, e a posição do Comitê de Riscos, liderado pela área 

Corporativa e que contempla todas as unidades estratégicas de negócios – UEN, se 

reportando ao Conselho de Administração. 

 

FIGURA 28: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E POSICIONAMENTO DO COMITÊ 

DE GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS 
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Fonte: Relatório Anual Cooperativa X, adaptado pelo autor. 

 

Para o ano seguinte, em 2014, coube a área de gestão de pessoas iniciar os 

trabalhos de estruturação desse comitê. Escolhendo as pessoas que o comporiam e 

alicerçar toda a estrutura que pudesse servir aos trabalhos a serem desenvolvidos 

pelo comitê. Teve-se como escolha os gestores da área corporativa e assessores da 

Cooperativa X, composto pelos setores: Assessoria Ambiental; Assessoria de 

Cooperativismo; Assessoria Jurídica; Auditoria; Controladoria; Financeiro; Gestão de 

Obras; Gestão de Pessoas; Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho – SEESMT; Sistema de Gestão Integrada – SGI e 

Tecnologia da Informação – TI.  
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As primeiras reuniões com esse comitê discutiram-se a necessidade de buscar 

conhecimento sobre o tema, já que nem todos os membros o conhecem ou são de 

áreas afins como financeiro e auditoria. Outra proposta feita pelo comitê foi o de 

contratar consultoria externa especializada, que pudesse auxiliar na estruturação, 

definição de escopo, implementação e desenvolvimento dos trabalhos deste comitê. 

O treinamento também foi buscado com consultoria especializada, onde o consultor 

realizou curso para conceituar o tema de gestão de riscos. Todos os participantes do 

comitê participaram desse treinamento. Foram estabelecidos contatos com empresas 

especializadas em gestão de riscos, a maioria delas são empresas de auditoria – que 

tem a estrutura de ERM em seu escopo de trabalho, tais como KPMG, Deloitte, PwC 

etc. Além de consultorias como AON International e BDO. Nesses contatos foi 

solicitado às empresas orçamento para a realização dos serviços. Devido ao alto custo 

dos orçamentos, na casa dos milhões de reais, pedido pelas empresas o Comitê 

reportou a Diretoria da Cooperativa que de início conduziria os trabalhos de modo 

interno, sem o auxílio de empresas de consultoria externa. Pois, a base que tiveram 

no treinamento realizado, que tiveram a oportunidade de conhecer os conceitos 

teóricos e se ambientar com o tema, calibrar o linguajar comum e apresentar as 

considerações e atividades práticas desenvolvidas pelo Comitê. Com isso, avaliaram 

que poderiam ter condições de realizar o trabalho internamente. 
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FIGURA 29: EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS NA 

COOPERATIVA X 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

O ano de 2015 foi o de efetivamente desenvolver os conceitos aprendidos 

anteriormente e colocar em prática toda a experiência adquirida desde o início de 

formação do Comitê. Com isso a materialização de um trabalho que se tornou 

permanente dentro da Cooperativa X e que contribuirá para o aperfeiçoamento da 

gestão, como uma ferramenta indispensável para desenvolvimento sustentável. 

Com as diretrizes da Diretoria o Comitê definiu que seu objetivo de identificar, 

analisar, avaliar, tratar e monitorar as categorias de risco relevantes para a 

Cooperativa e o grau de coordenação e integração em toda a organização, incluindo 

a adoção de métricas de risco comuns. Emitindo relatórios e pareceres, objetivos e 

consultivos, para o acompanhamento da alta administração como: Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e Diretorias. O Comitê de Riscos ressalta que não tem 

caráter executivo, cabe as áreas de negócios o acolhimento do parecer, 

recomendações e implementação.  

ano descrição

2013 Criação de Comitê de Riscos Corporativos

Definição dos membros do Comitê de Riscos. Treinamento e definições de atividades.

1 relatório produzido pelo Comitê de Riscos Corporativos.

2014

2015

2009 Projeto de Gestão de Riscos apresentado pela área financeira da Cooperativa

2012

1) Mini Comitê de Gestão de Crises da área financeira da Cooperativa. 2) Mudança na estrutura 

organizacional da Cooperativa, gestão de riscos dentro do planejamento estratégico da 

Cooperativa, como proposta de geração de valor.
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As funções e atribuições definidas para o Comitê de Riscos foram:  

a) Identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar as categorias de risco relevantes 

para a Cooperativa;  

b) Coordenar e integrar os riscos mapeados em toda a Cooperativa; 

c) Estabelecer as políticas, metodologias e infraestrutura para o controle do risco, 

incluindo a adoção de métricas de risco comuns; 

d) Emitir pareceres em caráter informativo e consultivo, incluindo a recomendação 

do Comitê de Riscos, para a alta administração, como: Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e Diretorias.  

e) Apoiar as áreas de negócios no mapeamento de riscos para assegurar a 

acurácia da validação e cálculos de transformação do risco; 

f) Promover a normatização do Comitê;  

g) Participar na avaliação de novos negócios da Cooperativa, emitindo parecer 

quanto aos riscos envolvidos. 

 

O funcionamento do Comitê de Riscos definiu regras quanto ao seu 

funcionamento operacional: 

i. O Comitê de Riscos tem um coordenador e um secretário, que presidirão as 

reuniões, respectivamente; 

ii. Reuniões mensais, sempre na penúltima quinta-feira de cada mês ou 

extraordinariamente quando convocado; 

 

QUADRO 12: SETORES ENVOLVIDOS E RISCOS MAPEADOS 

 

Fonte: Comitê de Riscos Cooperativa X, 2015. 

ÁREA SIGLA # ESTRATÉGIA OPERAÇÕES CONFORMIDADE FINANCEIRO

Assessoria de Meio Ambiental AMA 14 9 5

Assessoria de Cooperativismo ACO 3 2 1

Assessoria Jurídica JUR 8 3 5

Auditoria AUD 1 1

Controladoria CON 15 1 1 13

Financeiro FIN 15 2 1 3 9

Gestão de Obras GEO

Gestão de Pessoas GEP 15 2 13

SEESMT SMT 6 6

Sistema de Gestão Integrada – SGI SGI 2 2

Tecnologia da Informação NTI 26 3 23

105 7 45 26 27
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O Comitê de Riscos começou a elaborar o perfil de riscos envolvidos nos 

negócios em que a Cooperativa X atua, e também pode elaborar o perfil naqueles em 

que tenha intenção em atuar, listando todos os riscos a que a cooperativa está 

exposta, classificá-los em agrupamentos, após analisar minuciosamente os riscos e 

determinar qual a melhor alternativa ou estratégia frente ao seu quadro de riscos. Para 

a execução desse processo foi necessário a interação com todas as áreas da 

cooperativa, participando efetivamente da construção do mapa de riscos da 

cooperativa.  

Para a etapa de definição e classificação dos riscos corporativos, existem 

amplas metodologias e estruturas, o que o Comitê de Riscos entende como adequado 

para a Cooperativa X e que também é comumente utilizado seria em definir uma matriz 

contendo a natureza dos riscos, dividido em 04 (quatro) grandes áreas: estratégia, 

operações, conformidade e financeiro. Esse modelo é baseado em COSO II ERM, e 

também teve como inspiração o modelo do CAS Figura 16.  

A arquitetura através de metodologia e desenvolvimento para implementação 

levou-se em conta a priorização de dois aspectos como origem e natureza. A origem 

do risco é associada ao tipo de risco, que pode ser classificado também como evento. 

É importante esclarecer que a quantificação será de ordem financeira, independente 

da natureza do risco. Do mesmo modo pode haver classificação dessa natureza como 

qualitativa (bens intangíveis, marca, reputação, etc). 

Primeiramente foi feito inventário dos riscos levantados por cada área 

participante do Comitê, conforme Figura 30. Esse quadro teve como base ou 

inspiração o modelo COSO II ERM. 
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FIGURA 30: INVENTÁRIO DE RISCOS  

 

Fonte: Comitê de Riscos Cooperativa X, 2015. 

 

 Após a elaboração do inventário de riscos, e decidido em consenso pelo 

Comitê. Foi analisado cada evento no seu detalhe. Pelo que nota-se a técnica 

utilizada, com algumas adaptações foi o modelo proposto pelos autores Famá, 

Cardoso e Mendonça (2002). Nessa matriz é possível classificar o tipo de risco, 

responsável, probabilidade de ocorrência, grau de impacto, perdas estimadas, 

possíveis redutores do risco e sua causa e efeito, anteriormente descritos. 

O exemplo extraído do relatório de gestão de riscos da Cooperativa X, foi para 

o evento de risco de crédito. As cooperativas do ramo agro operam fortemente na 

concessão de crédito aos seus cooperados, o crédito tem relevância, sendo 

considerado um insumo, seja no crédito de custeio para a condução de uma safra ou 

crédito para investimentos diversos que aumentem a capacidade de produção do seus 
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Dinâmica de Mercado Recrutamento, Seleção e Retenção Responsabilidade Planejamento Tributário e Fiscal

Competição Desenvolvimento e Treinamento Litígio Orçamento Anual
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ESTRATÉGIA OPERAÇÕES CONFORMIDADE FINANCEIRO
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cooperados. Se a cooperativa estiver alavancada em crédito aos seus cooperados 

estará diretamente exposta aos riscos além de crédito, de liquidez, clima, mercado e, 

consequentemente, financeiro. Uma boa gestão da carteira de crédito poderia ser o 

mitigador desse tipo de risco. Feita essa análise, para a decisão de conceder 

empréstimos, o próximo passo seria de enquadrar em metodologia de classificação 

de risco de crédito, ou seja, formar um rating para cada cooperado, atribuindo notas 

que o classifiquem quanto ao risco desse cooperado inadimplir. Figura 31. 

 

FIGURA 31: MODELO DE DECISÃO DA GESTÃO DO RISCO. 

 

Fonte: Famá, Cardoso e Mendonça (2002) e adaptado pelo Comitê de Riscos. 

 

No exemplo da Figura 31 o tipo de risco foi identificado de natureza Financeira, 

para o evento Liquidez e Crédito, o tipo de risco o de Crédito da carteira de 

financiamento com cooperados, como responsável pela classificação, análise e 

controle o setor financeiro. A probabilidade de ocorrência foi estabelecida por métodos 

quantitativos, calculada pela inadimplência média histórica apresentada. O grau de 

impacto foi definido como a possível perda em escala dos negócios atuais e futuros 

da organização, além da perda financeira o impacto estratégico também deve ser 

analisado. O Comitê de Riscos definiu que o grau de impacto em perdas é baixo se 

forem até R$ 500 mil, média de R$ 500 a R$ 1 MM e alto acima de R$ 1 MM. As 

perdas estimadas levam em consideração impacto financeiro no fluxo de caixa, ou 

seja, a perda de receita ou prejuízos diretos. Os possíveis redutores de risco são as 

medidas tomadas para evitar a exposição ao risco, como no exemplo em melhorar a 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO FINANCEIRO
NOMENCLATURA FIN 002 - Liquidez e Crédito

TIPO DE RISCO Risco de crédito - financiamentos com cooperados

RESPONSÁVEL Financeiro

PROBABILIDADE OCORRÊNCIA Baixa

GRAU DE IMPACTO Alto

PERDAS ESTIMADAS R$ 7.317.536,97

POSSÍVEL REDUTOR DE RISCO Rating de crédito, taxa de risco, garantias 

CAUSA E EFEITO

Causa: Problemas de produção (intempéries, pragas, 

manejo, etc), infidelidade do cooperado na entrega, 

problemas de mercado (preço), risco sistêmico de 

default.  Efeito: Podem gerar perdas de receita e geração 

de caixa para a Cooperativa, liquidez.
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análise de crédito, exigindo garantias, seguros ou mesmo transferência de risco ao 

direcionar o cooperado para outro agente financiador. A causa e efeito é o momento 

de refletir diretamente sobre o risco em si, explorando quais os fatores são possíveis 

de gerá-lo e seus efeitos caso se realizem. 

 

QUADRO 13 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO – RATING DE CRÉDITO. 

  

Fonte: Comitê de Riscos Cooperativa X, 20015. 

 

No exemplo acima, Quadro 13, o risco de crédito seria melhor avaliado sob os 

critérios de um sistema de classificação, que englobaria além da análise outros 

parâmetros como garantias e capacidade de pagamento. Além da formação de 

garantias e enquadramento para taxa de risco, que serve como um redutor de possível 

perdas. O risco climático é específico para a operação de crédito de custeio, que 

poderia ser mitigado com o seguro de safra. O modelo acima foi desenvolvido pela 

própria cooperativa, outras técnicas apresentadas anteriormente de quantificação do 

risco são diferentes dessa apresentada. Isso mostra que é possível desenvolver 

métricas a partir de uma realidade, o que resta saber é se esse evento passaria em 

um teste de estresse. 

Outro exemplo colhido do material de gerenciamento de riscos da Cooperativa 

X é diretamente ligado ao cooperativismo. A cooperativa o classificou como risco de 

conformidade, definindo sua nomenclatura em responsabilidade social corporativa. O 

tipo de risco analisado foi o equilíbrio entre o lado econômico e o social da cooperativa. 

Atribuindo a responsabilidade para esse risco o conselho de administração e a 

diretoria. Em escala de probabilidade o definiu como baixa e impacto como alto. Isso 

CLASSIFICAÇÃO

A+ A B C D E

1 CADASTRO 10% 100%

2 COMPORTAMENTO 30% 100% > 95%

3 CAPACIDADE DE PAGAMENTO 30% 100% > 95%

4 ANÁLISE PATRIMONIAL 30% 100%

< 100% < 85% < 70% < 60%

> 85% > 70% > 60% > 40%

DENOMINAÇÃO EXCELENTE ÓTIMO BOM RAZOÁVEL RUIM PÉSSIMO

Notas: 

A+  =  O associado deverá atingir 100% em todos os itens.

A    =  < 100% e > 85%, desde que os itens 2 e 3 sejam superiores a 95% e demais itens acima de 85%.

B    =  < 85% e > 70%, a média dos itens deverá ser superior a 70% e inferior a 85%.

C    =  < 70% e > 60%, a média dos itens deverá ser superior a 60% e inferior a 70%.

D    =  < 60% e > 40%, a média dos itens deverá ser superior a 40% e inferior a 60%.

E    =  < 40%, índice deverá ser inferior a 40%.

< 40%

ITENS PARTICIPAÇÃO

MÉDIA 100%
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significa que se houver um conflito de interesses entre os cooperados e a cooperativa, 

pelos motivos de a cooperativa estar preocupada com o lado empresarial da 

organização, traduzindo em competitividade e gestão profissionalizada e do outro lado 

os cooperados cobrando uma postura mais próxima com a filosofia cooperativista e a 

identidade da própria cooperativa. Ou seja, manter o equilíbrio entre crescimento 

econômico por meio da viabilidade e resultados, e preservando lado social de buscar 

remuneração justa aos cooperados. Figura 32. 

 

FIGURA 32: CLASSIFICAÇÃO DO RISCO POR EVENTO – COOPERATIVA X 

 

 

O conjunto de cada evento classificado será alocado em outra matriz, a que 

chamamos de mapa de risco. Essa matriz no eixo vertical será o grau de impacto e 

no eixo horizontal a probabilidade do evento. Para qualquer modelo proposto sempre 

estará avaliando impacto x probabilidade, para um evento de risco qualquer, quanto 

maior o impacto e maior a probabilidade, tanto quanto será maior o risco representado 

nesse evento e será foco de concentração de análise e tratamento a esse tipo de 

risco. Figura 33. 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO CONFORMIDADE
NOMENCLATURA FIN 014 - Responsabilidade Social Corporativa

TIPO DE RISCO Equilíbrio entre o econômico e o social

RESPONSÁVEL Alta Administração - Conselho e Diretoria

PROBABILIDADE OCORRÊNCIA Baixa

GRAU DE IMPACTO Alto

PERDAS ESTIMADAS

POSSÍVEL REDUTOR DE RISCO
Educação corporativa e cooperativa e participação dos 

sócios

CAUSA E EFEITO

Causa: Procupação com o lado empresarial da 

Cooperativa - competitividade e gestão profissional X 

preocupação com a filosofia e a identidade da 

cooperativa. Efeito: Viabilidade econômica x 

desenvolvimento social.
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FIGURA 33: MAPA DE RISCO. 

 

 

Fonte: Comitê de Riscos Cooperativa X, 2015. 

 

 

A matriz utilizada pelo Comitê de Riscos é a adaptada de Padovezi/Bertolucci 

(2013), Famá, Cardoso e Mendonça (2002) e Ifac (1999), nessa matriz o eixo vertical 

demonstra o impacto e o eixo horizontal a probabilidade. Para facilitar a compreensão 

foi dividido em quadrantes de baixo – médio e alto, tanto para impacto quanto para 

probabilidade. Como mencionado anteriormente. O Comitê de Riscos tem mapeados 

105 riscos considerados relevantes. Sendo 07 de Estratégia, 45 de Operações, 26 de 

Conformidade e 27 Financeiro. No mapa geral de riscos corporativos da Cooperativa 

X, Figura 34. 
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FIGURA 34: MAPA GERAL DE RISCOS CORPORATIVOS DA COOPERATIVA X 

  

Fonte: Comitê de Riscos Cooperativa X, 2015. 

 

 Dentro da matriz principal foram divididos em 9 quadrantes para: I) 

Probabilidade baixa e Impacto baixo; II) Probabilidade baixa e Impacto médio; III) 

Probabilidade baixa e Impacto alto; IV) Probabilidade média e Impacto baixo; V) 

Probabilidade média e Impacto médio; VI) Probabilidade média e Impacto alto; VII) 

Probabilidade alta e Impacto baixo; VIII) Probabilidade alta e Impacto médio; e, IX) 

Probabilidade alta e Impacto alto. 

Com essa distribuição os eventos identificados ficaram da seguinte maneira:  

41 de baixa, 34 de média e 30 de alta probabilidade, e 19 de baixo, 19 de médio e 67 

de alto impacto. Com essa matriz, também podemos ver a intensidade de cada evento, 

como um mapa de calor (heat map). 
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QUADRO 14: RESUMO GERAL DOS RISCOS CORPORATIVOS 

 

Fonte: Comitê de Riscos Cooperativa X, 2015. 

 

Foi apresentado relatório preliminar dos trabalhos do Comitê de Risco ao 

Conselho Fiscal da Cooperativa X, em 02-12-2015, destacando a parte conceitual, 

atribuições do referido Comitê e parte do foi realizado até então. O Conselho de 

Administração da Cooperativa X ao receber o relatório anual de riscos corporativos 

emitido pelo Comitê em 11-01-2016, pediu apresentação formal e o colocou na pauta 

de reuniões da Diretoria Executiva. Nessa apresentação, ocorrida em 02-02-2016, o 

Conselho de Administração instruiu o Comitê de Riscos em definir alçadas por grau 

de impacto e probabilidade, o qual se prontificou em ser alçada máxima no tratamento 

dos riscos de alta probabilidade e de alto impacto. 

O Comitê de Riscos ressalta que dentro dos riscos levantados não foram 

construídos eventos para os riscos gerados em disputas pelo poder, sejam de ordem 

política, diretiva ou executiva. Sempre existentes em todas as organizações, 

ostensivos ou velados que podem gerar riscos para a sustentabilidade da Cooperativa 

e que vão além de embates que envolvem o dia a dia. A permissão, falta de diligência 

ou mesmo a negligência de alguns atos que ao longo do tempo geram desgastes em 

equipes, desmotivação, perda de foco, entre tantas outras situações negativas ao 

ambiente corporativo dentro do relacionamento humano. Sendo uma situação em que 

todos perdem. 

PROBABILIDADE IMPACTO

BAIXA MÉDIA ALTA BAIXO MEDIO ALTO

Assessoria de Meio Ambiente AMA 14 0 9 5 0 3 5 6 4 1 9

Assessoria de Cooperativismo ACO 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 2

Assessoria Jurídica JUR 8 0 0 3 5 7 1 0 1 1 6

Auditoria AUD 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1

Controladoria CON 15 0 1 1 13 6 6 3 4 2 9

Financeiro FIN 15 2 1 3 9 9 3 3 1 1 13

Gestão de Obras GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestão de Pessoas GEP 15 0 2 13 0 8 3 4 8 1 6

SEESMT SMT 6 0 6 0 0 0 2 4 0 0 6

Sistema de Gestão Integrada – SGI SGI 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2

Tecnologia da Informação NTI 26 3 23 0 0 6 11 9 1 12 13

105 7 45 26 27 41 34 30 19 19 67

FINANCEIROÁREA SIGLA # ESTRATÉGIA OPERAÇÕES CONFORMIDADE
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O Comitê de Riscos, em seu relatório anual, esclarece que o desenvolvimento 

desse levantamento e elaboração do mapa de riscos por si só não darão ou trarão 

vantagem competitiva a cooperativa. Sem dúvida é um grande passo ao conhecer os 

riscos envolvidos, pois terá uma visão clara e, no mínimo, evitará erros que incorram 

em perdas potenciais, antes não evidentes. Além de realizar o inventário de riscos a 

que a cooperativa está exposta, o tratamento dado a esses dados é que definirá se a 

cooperativa estará gerando valor efetivamente. 
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4.4 DISCUSSÕES 

  

 Com base no conceitual teórico, bibliográfico e documental, além daquilo que 

foi apresentado como estudo de caso, modelos, ferramentas, técnicas, características, 

fatores e índice de avaliação do modelo, foram elencados os principais requisitos para 

a implantação de um ERM em Cooperativas Agroindustriais. 

 Assim como em etapas, o processo de levantamento de requisitos tem 

sequência lógica, onde a próxima etapa respeita a anterior e assim sucessivamente 

até que se renove em ciclo de perpetuidade. Podendo inserir elos à medida que se 

encaixarem para aperfeiçoar o processo. 

 O primeiro requisito deve ser aquele em que gera o fato, ou seja, deve existir a 

entidade empresarial. A organização existindo estará exposta a dinâmica dos 

negócios e por consequência aos diversos tipos de riscos, conceituados de ordem por 

natureza e origem. Se perceber isso de maneira espontânea estará um passo à frente, 

gerenciando o risco de modo proativo, caso contrário, se for por um problema ou crise 

existente estará reagindo a estes. 

 A próxima etapa é a organização declarar qual sua resposta ao risco, se o 

aceita ou o evita. Ao aceitar, buscar a melhor forma de o administrar, podendo reter, 

reduzir, transferir, compartilhar e explorar. As diversas respostas e interação dos 

riscos com o todo da organização criarão um ambiente chamado de sistema. O 

conjunto de riscos individuais que podem ou não interagir entre si e que geram 

incertezas e coloca em situações de riscos podendo comprometer a sustentabilidade 

de toda a organização.  

 Com características e elementos em comum é possível construir uma estrutura 

capaz de tratar de maneira eficiente, como um sistema. O ERM reunirá as etapas de 

estabelecer contexto, identificar, analisar, quantificar, integrar, avaliar e tratar os 

riscos, sempre os revisando e monitorando. Ter uma estrutura que de forma à gestão 

de riscos e seja o elo entre a política e às áreas de negócio que efetivamente 

interagem com os riscos expostos. Até essa etapa o que está sendo proposto é o que 

já existe. O sistema cooperativista é complexo, a relação dos cooperados com a 

cooperativa é estabelecido por diversas situações, sendo ao mesmo tempo o 

proprietário, fornecedor, cliente e, até mesmo, dirigente. Acrescenta-se aquilo que já 
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existe em ERM a complexidade do sistema cooperativista. Incluindo em uma tabela 

de riscos, ou inventário de riscos, o risco por natureza de cooperativismo, conforme 

demonstrado na Figura 35. E abaixo a ela, os eventos, tipificados pela origem do 

cooperativismo. 

 

FIGURA 35: PROPOSTA DE INVENTÁRIO PARA UMA COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL 

 

  

  

Planejamento e Alocação Recursos Fornecimento / Cadeia de Valor Governança Mercado Problemas do Cooperativismo

Estrutura Organizacional Origem Desempenho do Conselho Taxa de Juros Carona (free rider)

Planejamento Estratégico Produção Transparência Moeda Horizonte (horizons problem)

Planejamento de TI Planejamento de Estoque Responsabilidade Social Corporativa Commodities Portfolio

Previsão e Cenários Fornecer integrida em cadeia Custos de Influência

Expansão Global Qualidade Código de Conduta Liquidez e Crédito Controle

Logística Ética Fluxo de caixa

Reputação com Stakeholders Marketing Fraude Financiamento Teoria da Agência

Cooperados Planejamento Indicadores Separação propriedade x controle

Clientes Continuidade de Negócios Jurídico e Regulamentação Crédito Incentivos ao agente

Fornecedores Vendas Comércio Seguros Mecanismos de controle do principal

Instituições Financeiras Marca Segurança

Órgãos Públicos Percepção do consumidor Ambiente Contabilidade e Controladoria Direitos de Propriedade

Comunidade Privacidade Escrituração Contábil e Gerencial Uso, controle, rendimento, alteração

Colaboradores Pessoas Integridade Relatórios

Cultura Contratual Controle Interno

Dinâmica de Mercado Recrutamento, Seleção e Retenção Responsabilidade Planejamento Tributário e Fiscal Economia dos Custos de Transação

Competição Desenvolvimento e Treinamento Litígio Orçamento Anual Racionalidade Limitada

Ambiente macroeconômico Liderança Internacional Oportunismo

Globalização Sustentabilidade Estrutura de Capital Especificidade dos ativos

Estratégia e Crescimento Conhecimento Endividamento Incerteza

Gestão da Informação Frequencia

Propriedade Intelectual Fidelidade

Tecnologia da Informação

Segurança em TI /  Acesso

Disponibilidade e Continuidade TI

Integridade e Estrutura de TI

Planejamento de desastres

ESTRATÉGIA OPERAÇÕES CONFORMIDADE FINANCEIRO COOPERATIVISMO
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

O presente estudo teve como objetivo levantar os requisitos para a implantação 

de ERM em cooperativas agroindustriais. Trazendo um estudo de caso para completar 

de forma empírica aquilo que foi conceituado em teoria. Também foi feito pesquisa 

para entender o nível em que as cooperativas agroindustriais do Estado Paraná estão 

em relação ao entendimento e gerenciamento de riscos corporativos. A etapa das 

entrevistas serviu para verificar o nível de entendimento dos especialistas em gestão 

de riscos e calibrar o entendimento teórico com a percepção de cada entrevistado. 

A revisão bibliográfica trouxe a história do risco e sua evolução, além de 

conceituar e mostrar exemplos de modelos e técnicas capazes de construir um 

sistema de gerenciamento de riscos corporativos ou ERM. Identificadas como 

aplicáveis, inclusive, às cooperativas agroindustriais.  

A pesquisa realizada com as cooperativas agroindustriais do Estado do Paraná, 

dentro do sistema Ocepar, mostrou aquilo até então era uma percepção de que a 

gestão de riscos corporativos é pouco conhecida ou inexpressiva dentro desse ramo 

do cooperativismo. O que pode-se inferir que foi evidenciado na pesquisa é a vontade 

de as cooperativas se inserirem nesse tema. 

O estudo de caso mostrou como uma cooperativa agroindustrial está se 

posicionando em relação ao gerenciamento de riscos corporativos, desde a sua 

concepção até a estrutura que permite tratar os riscos. Pode-se inferir nesse processo 

que o mito, de que o gerenciamento de riscos é algo complexo demais e somente se 

utiliza de modelos probabilísticos quantitativos, é somente um mito. Muitos dos 

eventos construídos e ferramentas utilizadas para a identificação e tratamento dos 

riscos é de fácil entendimento e, por vezes, de natureza qualitativa. 

Nas entrevistas conduzidas com pessoas ligadas ao meio cooperativista e de 

gestão de riscos, das mais diversas áreas de atuação e formação, pode-se extrair que 

todos os aspectos para a gestão de riscos corporativos são de entendimento que pode 

ser aplicado ao ramo cooperativista, em cooperativas agroindustriais. Se confirmando 

algumas hipóteses de pesquisa como que o gerenciamento de risco em cooperativas 

agroindustriais é feito de modo isolado, não integrado em estrutura formal ou no 

planejamento estratégico da cooperativa. Com isso demonstra a preocupação do 
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setor, das cooperativas e das pessoas envolvidas na gestão de riscos, porém ainda 

como preocupação sem atitudes prioritárias para que o tema tenha destaque. Outra 

hipótese, essa pode-se afirmar inconclusiva ou que não é verdadeira, é a de que a 

gestão de riscos é complexa. Os entrevistados responderam todas as perguntas com 

desenvoltura e não denotaram graus elevados de complexidade que pudesse afirmar.  

Por último os requisitos apresentados com uma proposta de inclusão no quadro 

geral de riscos, o tipo de risco de natureza do cooperativismo. O maior requisito, que 

ficou evidente dentro das entrevistas foi de que a cooperativa ou organização deve ter 

uma cultura de gerenciamento de riscos e isso deve vir da alta administração, inserido 

dentro do planejamento estratégico. 

 

FIGURA 36: CARACTERÍSTICAS QUE LEVAM AO ERM. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base em CAS, 2003. 

 

Outros requisitos como o conjunto de boas práticas e de governança são 

questões fundamentais para a gestão de riscos em uma organização. A formalização 

de uma estrutura não conflitante com os interesses das demais áreas e que se reporte 

a alta direção é outro requisito chave nesse processo. A partir deste a construção de 

políticas, metodologias e infraestrutura que originarão em um modelo sistêmico capaz 

de integrar todos os processos de gestão de riscos.  
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gerenciamento de 

riscos a que a 

empresa está 

exposta vem do 

público externo: 

investidores, 

agências de rating, 

credores, 

cooperados.

É necessário haver a 

situação de 

incerteza ou existir 

o risco, de qualquer 

natureza, diverso e 

individual.
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Formulário de pesquisa enviado para Diretor Presidente e principal 
executivo financeiro da cooperativa. 

 

DA PESQUISA 

1) Faixa de faturamento anual? (% de respondentes) 

(  ) < R$ 500 milhões 

(  ) > R$ 500 milhões e < R$ 1 bilhão 

(  ) > R$ 1 bilhão e < R$ 1,5 bilhões 

(  ) > R$ 1,5 bilhões e < R$ 2 bilhões 

(  ) > R$ 2 bilhões 

  

2) Número de colaboradores? (% de respondentes) 

(  ) < 500 

(  ) > 500 e <  1.000 

(  ) > 1.000 e < 1.500 

(  ) > 1.500 e < 2.000 

(  ) > 2.000 

  

3) Cargo do respondente? (% de respondentes)  

(  ) Presidente / CEO  

(  ) Diretor / Superintendente  

(  ) Gerente  

(  ) Coordenador / Supervisor  

(  ) Analista / Assistente  

(  ) Outro 

  

4) Qual a melhor palavra que define risco? (múltipla escolha) 

(  ) Perigo 

(  ) Oportunidade 

(  ) Incerteza 
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(  ) Ganho certo     

  

5) Ao longo dos anos qual tem sido o interesse de sua Cooperativa em se 
preocupar com o de Gerenciamento de Riscos? 

(  ) Maior 

(  ) O mesmo 

(  ) Menor 

(  ) Não saberia informar 

  

6) Você saberia dizer o que é a sigla ERM? (resposta descritiva) 

R: 

  

7) Quando você pensa em Gestão de Riscos, qual a área que mais te representa 
esse tema?  

(  ) Estratégico 

(  ) Operações 

(  ) Conformidade 

(  ) Financeiro 

 

  

8) Sua Cooperativa possui estrutura formal de Gestão de Riscos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

  

8.1) Quais os principais riscos que a Cooperativa gerencia? 

(  ) Estrutura Organizacional 

(  ) Planejamento Estratégico 

(  ) Planejamento de TI 

(  ) Previsão e Cenários 

(  ) Expansão Global 

(  ) Cooperados 

(  ) Clientes 

(  ) Fornecedores 
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(  ) Instituições Financeiras 

(  ) Órgãos Públicos 

(  ) Comunidade 

(  ) Colaboradores 

(  ) Competição 

(  ) Ambiente Macroeconômico 

(  ) Cadeia de Valor – Originação 

(  ) Cadeia de Valor – Produção 

(  ) Planejamento de Estoque 

(  ) Fornecer Integridade em Cadeia 

(  ) Qualidade 

(  ) Logística 

(  ) Marketing 

(  ) Planejamento 

(  ) Continuidade de Negócios 

(  ) Vendas 

(  ) Marca 

(  ) Percepção do consumidor 

(  ) Cultura 

(  ) Recrutamento, Seleção e Retenção 

(  ) Desenvolvimento e Treinamento 

(  ) Liderança 

(  ) Gestão da Informação e Propriedade Intelectual 

(  ) Integridade, Estrutura e Segurança em TI / Acesso 

(  ) Planejamento de Desastres 

(  ) Governança – Desempenho do Conselho 

(  ) Responsabilidade Social Corporativa 

(  ) Ética  

(  ) Fraude 

(  ) Jurídico 

(  ) Taxa de Juros 

(  ) Moeda 
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(  ) Commodities 

(  ) Fluxo de caixa 

(  ) Empréstimos e Financiamentos 

(  ) Crédito 

(  ) Seguro 

(  ) Escrituração Contábil e Gerencial 

(  ) Controle Interno e Relatórios 

(  ) Planejamento Tributário e Fiscal 

(  ) Orçamento Anual 

(  ) Endividamento 

(  ) Outro ________ 
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APÊNDICE 2 – Carta eletrônica enviada para apresentação do questionário 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

Venho solicitar a importante cooperação em responder ao questionário do link abaixo. 
Trata-se de uma pesquisa acadêmica do Mestrado em Gestão de Cooperativas - 
PPGCOOP da PUC PR em parceria com o SESCOOP. 

 

Seguindo os preceitos éticos, informo que sua participação será absolutamente 
sigilosa, não constando seu nome ou qualquer outro dado referente a sua pessoa ou 
sua Cooperativa que possa identificá-lo(a) no relatório final ou em qualquer publicação 
posterior sobre esta pesquisa.  

 

Portanto, pela natureza da pesquisa ser estritamente acadêmica, sua participação não 
acarretará qualquer dano à sua pessoa ou sua Cooperativa. Será um breve 
questionário de 9 perguntas que não levará mais do que 2 minutos do seu tempo para 
responder. 

 

Por favor, envie sua resposta até dia 18-03-2016. 

 

Agradeço muito a sua atenção e me coloco à disposição. 

 

Saudações Cooperativistas, 

 

Muito obrigado, 

 

Paulo Alberto Machinski 

(42) 8837-0756 
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APÊNDICE 3 – Roteiro de entrevistas com profissionais com a gestão de riscos. 

 

Entrevista a ser realizada com profissionais que de uma forma ou outra estão 

envolvidos com a gestão de riscos – especialistas, auditores, CRO – Chief Risk 

Officer, dirigentes de cooperativas e colaboradores envolvidos e conhecedores do 

tema. 

 

O roteiro das entrevistas será dividido em 6 partes: 

i. Perfil do entrevistado 

ii. Conhecimento geral do entrevistado perante o risco 

iii. Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza denominada 

ESTRATÉGIA 

iv. Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza denominada 

OPERAÇÕES 

v. Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza denominada 

CONFORMIDADE 

vi. Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza denominada 

FINANCEIRO 

vii. Percepção do entrevistado quanto aos riscos de natureza denominada 

COOPERATIVISMO 

 

I. PERFIL DO ENTREVISTADO 

a) Cargo ou função 

b) Formação acadêmica 

 

II. CONHECIMENTO GERAL DO ENTREVISTADO PERANTE O RISCO 

Na tua visão... 

a) Como deve ser disseminada a cultura de gestão de riscos em uma 

organização? 

b) Quais temas merecem uma discussão aprofundada? 

c) Como deve ser avaliada a relação entre risco e oportunidade? 

d) Qual deve ser o apetite adequado a riscos de uma organização? 

e) Como devem ser estabelecidos os limites de tolerância a riscos que pautam os 

controles e a supervisão das operações?  

f) Quando se fala em riscos, você o vê de maneira isolada dentro da organização 

ou global e integrada ao planejamento estratégico? 

g) Como devem ser considerados os riscos de maneira ampla? 

h) Que métodos e ferramentas você entende adequado para o gerenciamento de 

riscos? 
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Processos Críticos 

a) Quais são os macroprocessos que devem ser identificados como relevantes na 

fase de levantamento dos riscos? 

b) No processo de há um claro alinhamento entre o perfil de riscos e os valores e 

cultura corporativa? 

c) Quais são as opções críticas para mitigar os riscos relevantes? 

d) O perfil de riscos e seus benefícios devem ser devidamente comunicados para 

a organização? 

 

Governança de Gerenciamento de Riscos 

a) Quais são os fóruns mais adequados para a tomada de decisão em riscos 

corporativos? (comitê, conselho de administração, diretoria, etc? 

b) Quais seriam os papéis e responsabilidades desses fóruns? 

c) Qual seria a composição desses fóruns? 

d) Quais seriam as alçadas? 

e) Quais são as políticas necessárias para a tomada de decisão ágil e eficaz? 

f) O modelo organizacional facilita a identificação, monitoramento e mitigação dos 

riscos relevantes? 

 

Sistemas de Controle 

a) Qual seria um modelo de controle adequado para mensurar a exposição ao 

risco? 

b) Quais tipos de relatórios gerenciais que facilitariam a identificação, 

monitoramento e mitigação dos riscos? 

c) Você vê que um sistema de TI (Tecnologia da Informação) ajudaria nesse 

processo? 

 

Comunicação 

a) Qual seria a forma mais adequada de construir uma uniformidade conceitual 

quanto ao modelo de gerenciamento de riscos corporativos? 

b) Qual a melhor forma de explicitar e comunicar as responsabilidades e direitos 

decisórios? 

c) O que você considera como mais importante para o sucesso do gerenciamento 

de riscos em uma organização? 
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III. PERCEPÇÃO DO ENTREVISTADO QUANTO AOS RISCOS DE NATUREZA 

DENOMINADA ESTRATÉGIA 

 

NADA POUCO INDIFERENTE IMPORTANTEMUITO IMPORTANTE

RETER REDUZIR TRANSFERIR COMPARTILHAR EXPLORAR

Planejamento e Alocação Recursos

Estrutura Organizacional

Planejamento Estratégico

Planejamento de TI

Previsão e Cenários

Expansão Global

Reputação com Stakeholders

Cooperados

Clientes

Fornecedores

Instituições Financeiras

Órgãos Públicos

Comunidade

Colaboradores

Dinâmica de Mercado

Competição

Ambiente macroeconômico

Globalização

Estratégia e Crescimento

RESPOSTAS AO RISCONATUREZA / TIPO
ACEITAR

GRAU DE IMPORTÂNCIA

EVITARESTRATÉGIA

 

 

IV. PERCEPÇÃO DO ENTREVISTADO QUANTO AOS RISCOS DE NATUREZA 

DENOMINADA OPERAÇÕES 

NADA POUCO INDIFERENTE IMPORTANTEMUITO IMPORTANTE

RETER REDUZIR TRANSFERIR COMPARTILHAR EXPLORAR

Fornecimento / Cadeia de Valor

Origem

Produção

Planejamento de Estoque

Fornecer integrida em cadeia

Qualidade

Logística

Marketing

Planejamento

Continuidade de Negócios

Vendas

Marca

Percepção do consumidor

Pessoas

Cultura

Recrutamento, Seleção e Retenção

Desenvolvimento e Treinamento

Liderança

Conhecimento

Gestão da Informação

Propriedade Intelectual

Tecnologia da Informação

Segurança em TI /  Acesso

Disponibilidade e Continuidade TI

Integridade e Estrutura de TI

Planejamento de desastres

NATUREZA / TIPO

EVITAR

GRAU DE IMPORTÂNCIA RESPOSTAS AO RISCO
ACEITAR

OPERAÇÕES

 

V. PERCEPÇÃO DO ENTREVISTADO QUANTO AOS RISCOS DE NATUREZA 

DENOMINADA CONFORMIDADE 
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NADA POUCO INDIFERENTE IMPORTANTEMUITO IMPORTANTE

RETER REDUZIR TRANSFERIR COMPARTILHAR EXPLORAR

Governança

Desempenho do Conselho

Transparência

Responsabilidade Social Corporativa

Código de Conduta

Ética 

Fraude

Jurídico e Regulamentação

Comércio

Segurança

Ambiente

Privacidade

Integridade

Contratual

Responsabilidade

Litígio

Internacional

Sustentabilidade

NATUREZA / TIPO GRAU DE IMPORTÂNCIA RESPOSTAS AO RISCO

EVITAR
ACEITAR

CONFORMIDADE

 

VI. PERCEPÇÃO DO ENTREVISTADO QUANTO AOS RISCOS DE NATUREZA 

DENOMINADA FINANCEIRO 

NADA POUCO INDIFERENTE IMPORTANTEMUITO IMPORTANTE

RETER REDUZIR TRANSFERIR COMPARTILHAR EXPLORAR

Mercado

Taxa de Juros

Moeda

Commodities

Liquidez e Crédito

Fluxo de caixa

Financiamento

Indicadores

Crédito

Seguros

Contabilidade e Controladoria

Escrituração Contábil e Gerencial

Relatórios

Controle Interno

Planejamento Tributário e Fiscal

Orçamento Anual

Estrutura de Capital

Endividamento

ACEITAR
FINANCEIRO

NATUREZA / TIPO GRAU DE IMPORTÂNCIA RESPOSTAS AO RISCO

EVITAR

 

VII. PERCEPÇÃO DO ENTREVISTADO QUANTO AOS RISCOS DE NATUREZA 

DENOMINADA COOPERATIVISMO 

NADA POUCO INDIFERENTE IMPORTANTEMUITO IMPORTANTE

RETER REDUZIR TRANSFERIR COMPARTILHAR EXPLORAR

Problemas do Cooperativismo

Carona (free rider)

Horizonte (horizons problem)

Portfolio

Custos de Influência

Controle

Teoria da Agência

Separação propriedade x controle

Incentivos ao agente

Mecanismos de controle do principal

Direitos de Propriedade

Uso, controle, rendimento, alteração

Economia dos Custos de Transação

Racionalidade Limitada

Oportunismo

Especificidade dos ativos

Incerteza

Frequencia

Fidelidade

COOPERATIVISMO EVITAR

GRAU DE IMPORTÂNCIA RESPOSTAS AO RISCO
ACEITAR

NATUREZA / TIPO
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Do que foi proposto até aqui, algum outro risco que gostaria de comentar? 

 

Quais suas considerações finais? 

 


