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RESUMO 

O tema que norteia este trabalho é a efetividade da comunicação da governança 
corporativa na percepção dos associados da Certel Energia, situada no município de 
Teutônia - RS. A presente monografia tem como objetivos específicos compreender 
como a comunicação, dentro do sistema de governança, influencia a percepção do 
associado em relação à gestão da Cooperativa1; analisar a compreensão do 
associado perante as mensagens que recebe da Cooperativa; e analisar a percepção 
e o entendimento dos associados da Cooperativa sobre governança cooperativa. Para 
a definição do estudo, foi realizado um estudo de caso, com uma pesquisa qualitativa, 
que envolveu entrevistas presenciais, semiestruturadas, com um roteiro de 13 
perguntas, com 29 associados e o gerente de relações institucionais da Cooperativa. 
O estudo trouxe o entendimento de que a efetividade da comunicação da Cooperativa 
afeta a percepção do associado, pois este recebe as informações da empresa, mas, 
em contrapartida, não possui o entendimento necessário sobre seus direitos e deveres 
dentro do sistema de governança corporativa. Conforme análise, a causa deste 
fenômeno se atrela ao serviço de qualidade oferecido aos seus associados, causando 
satisfação pela gestão da Cooperativa, não havendo a necessidade de instigar mais 
informações. 
 
Palavras-chave: Comunicação. Percepção. Governança. Cooperativa. 
 

                                            
1 Optei por escrever com maiúscula a inicial quando me referi à Certel Energia. 
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1 INTRODUÇÃO 

É importante que uma organização se assegure de várias ferramentas de 

comunicação que possibilitem o acesso a todos os dados necessários às partes 

interessadas. Silva (2010) complementa que é necessário estabelecer um eficiente 

sistema de comunicação, visando ao alinhamento das partes componentes do 

sistema. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC destaca que os 

líderes das organizações atuais possuem preocupações referentes à comunicação e 

à percepção da organização/marca. Em uma organização para que haja comunicação 

entre as partes interessadas, é importante que o sistema de governança seja efetivo 

(IBGC, 2015). 

Governança corporativa nos dias atuais, conforme Silva (2015) é um sistema 

que engloba todos os componentes de uma organização, como as áreas da gestão, 

liderança, finanças, economia, ética empresarial, direito, entre outras, para que essas 

áreas conversem entre si. Assim, este estudo de caso objetiva analisar a efetividade 

da comunicação de uma Cooperativa de Distribuição – Certel Energia, para a 

divulgação de suas práticas de governança corporativa. “A adoção das boas práticas 

da governança corporativa traz inúmeros benefícios às corporações, 

independentemente do seu tamanho ou estrutura de capital” (IBGC, 2019, texto 

digital). 

A Certel Energia é uma cooperativa de distribuição de energia elétrica situada 

no município de Teutônia – RS, no Vale do Taquari. Atualmente, conta com mais de 

65 mil associados. Nesse sentido, Martins (2017) explica que organização cooperativa 

difere de empresa capitalista, pois os cooperados são os ativos da cooperativa. 
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Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB explica que o sócio deve participar 

de forma ativa na organização, principalmente no controle e na fiscalização dos 

processos (OCB [2019a]). Quando se fala em governança corporativa, IBGC (2017) 

afirma que a divulgação da informação entre as partes interessadas deve ser 

transmitida de forma que facilite o entendimento. Lembra-se que as “[...] informações 

entre os elementos principais deste sistema, devem ser divulgadas, para um melhor 

entendimento entre as partes interessadas” (IBGC, 2017). 

1.1 Tema 

A comunicação dentro do sistema de governança corporativa contribuí para o 

sucesso da gestão nas organizações. Para se manterem competitivas no cenário 

global, as organizações devem se assegurar da existência de um programa de 

comunicação eficaz, interno e externo, com assuntos relacionados aos dados 

financeiros até conteúdos institucionais (IBGC, 2017). 

Governança corporativa é um sistema que relaciona acionistas, diretoria e 

conselho administrativo visando à transparência e excelência em todos os processos 

existentes. Para que isso ocorra, é primordial que haja comunicação entre todas as 

partes envolvidas com o cumprimento de regras impostas pelo sistema (SILVA, 2010).  

Muitos problemas empresariais – como má gestão, conflitos humanos e 

acidentes – são decorrentes da falta de comunicação e informação detalhada 

(MATOS, 2014). Comunicação empresarial se caracteriza por envolver o seu público 

interno e externo, provendo uma imagem de solidez nas relações humanas com a 

inclusão de colaboradores e sociedade. A comunicação não é de responsabilidade de 

um setor distinto da empresa, mas de todos que fazem parte dela (MATOS, 2014). 

A forma como a comunicação é feita e sua qualidade na governança 

corporativa é diretamente refletida na percepção que os sócios terão da organização 

(IBGC, 2017). A comunicação empresarial assume um compromisso de proporcionar 

o elo de comunicação com seus Stakeholders, colocando em prática o modelo de 

gestão que se compromete com a ética, transparência e profissionalismo (BUENO, 

2014). 
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Para Alencastro (2017), a percepção nas organizações atrela-se ao 

cumprimento do código de ética, pois é necessário que os valores corporativos 

estejam divulgados de forma clara para que sejam compreendidos pelos receptores. 

Ventura (2009) afirma que as práticas de governança corporativa são utilizadas 

no controle interno das organizações. Seibel (2010) complementa que as pessoas que 

fazem parte da cooperativa precisam ter claros seus direitos e deveres e como 

empregá-los na execução junto ao estatuto da instituição.  

Ausência ou falta de informações confiáveis gera desconfiança. Esta 
percepção desencadeia uma busca, nem sempre feita de maneira correta, 
por informações de todas as fontes possíveis. Reside aí o perigo de se perder 
o controle da comunicação (IBGC, 2017, p. 43). 

Assim, o tema que norteia este trabalho é a efetividade da comunicação da 

governança corporativa da Certel Energia, na percepção dos associados. 

1.2 Problema 

Martins (2017) destaca que, nas organizações cooperativas, os cooperados 

participam das decisões da organização, bem como dos resultados financeiros, 

diferentemente da lógica de uma empresa capitalista. “O cooperativismo é uma 

filosofia que visa a unir ações econômicas e sociais em busca de uma qualidade de 

vida com possibilidades de tornar o mundo um lugar mais íntegro para todos” (OCB, 

[2019b], texto digital). 

De acordo com Crúzio (2005), as decisões nas cooperativas ocorrem através 

do voto do associado em assembleia, sendo que cada sócio tem o mesmo poder de 

voto, independentemente da quantidade de capital social de cada um. A 

representatividade dos associados com a cooperativa é “[...] a presença e a 

manifestação dos diversos conjuntos ou grupos legítimos de interesses quanto aos 

objetivos e às políticas da cooperativa” (VENTURA, 2009, p. 95). 

É aconselhável que as cooperativas desenvolvam um organismo de 

comunicação dentro da sua estrutura de governança e quadro social, de forma que 

essas informações incentivem a participação dos sócios nas decisões da cooperativa 

(OCB, [2019a]). “Essa evolução para uma sociedade mais participativa torna 
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imperativo que as organizações tenham uma comunicação efetiva e transparente para 

mitigarem riscos de imagem, crises e impactos nos negócios.” (IBGC, 2017, p. 12). 

IBGC (2017) ressalta que uma comunicação mal elaborada em uma 

organização cooperativa pode ser o início de um enfrentamento com as partes 

interessadas, revelando falta de transparência, perdendo credibilidade e afetando o 

futuro da cooperativa. 

Conforme IBGC (2015) é indispensável que os agentes de governança 

estabeleçam estratégias de comunicação alicerçadas no código de condutas da 

organização com o intuito de deixar informadas as partes interessadas e monitorar os 

padrões de conduta adotados.  

Partindo deste entendimento, como a comunicação da governança corporativa 

está sendo percebida pelos associados da Certel Energia?  

1.3 Objetivos 

Diante da questão apresentada neste estudo, definem-se os objetivos geral e 

específicos.  

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar a percepção do associado relativa à efetividade da comunicação da 

Certel Energia na divulgação de suas práticas de governança  

1.3.2 Objetivos específicos  

 Compreender como a comunicação, dentro do sistema de governança, 

influencia a percepção do associado relativa à gestão da Cooperativa. 

 Analisar a compreensão do associado perante as mensagens que recebe da 

Cooperativa. 

 Analisar a percepção e entendimento dos associados da Cooperativa sobre 

governança cooperativa. 
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1.4 Justificativa 

O assunto abordado neste estudo de caso é relevante, pois traz um olhar para 

dentro da Cooperativa, especificamente na efetividade comunicação realizada entre 

os associados e a Cooperativa. “A efetividade da comunicação de uma cooperativa 

melhoram [sic] a interação, constituindo um canal direto e efetivo entre as 

cooperativas e seu quadro social” (CERTEL, 2019, texto digital).  

As cooperativas visam interligar pessoas, incentivar a inovação e produzir 

resultados. “A comunicação desempenha um papel cada vez mais estratégico nas 

organizações, contribuindo para a criação de valor e a melhoria de resultados” (IBGC, 

2017, p. 7). Dessa forma, é importante que as cooperativas adotem um 

comportamento mais participativo, com meios em que o associado possa se informar, 

opinar e discutir sobre o andamento da cooperativa. “O aumento da confiança dos 

investidores e de todas as outras partes interessadas é, consequentemente, o 

incremento da fluidez de recursos para as organizações” (IBGC, 2017, p. 9). Para 

Menegon (2012), através da percepção, analisamos e damos sentidos a tudo que 

observamos no ambiente em que estamos inseridos, mas a nossa percepção condiz 

apenas com a nossa realidade; não condiz com a percepção da realidade de outras 

pessoas.  

Percebendo que está bem informado quanto aos fatores principais de uma 

cooperativa e que seu funcionamento ocorre de forma transparente, o associado se 

sentirá mais seguro em participar ativamente da cooperativa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, será tratada a comunicação como uma boa prática de 

divulgação da governança corporativa. A primeira parte, aborda a governança 

corporativa; a segunda parte, apresenta a efetividade da comunicação; na terceira 

parte é enfatizado o sistema cooperativo; e, na última parte, um entendimento sobre 

percepção. 

2.1 Governança corporativa 

Quanto à evolução histórica de governança corporativa, Silva (2010) explica 

que, nos anos 50, os princípios idealizadores de governança corporativa (mesmo sem 

essa denominação na época) surgiram através de acionistas controladores. Por volta 

dos anos 90, a disseminação de governança passou a ser mais aparente e, desde lá, 

ela já é muito percebida e o seu amadurecimento é acentuado. Silveira (2015) explana 

que governança corporativa é um conteúdo que engloba áreas da gestão, liderança, 

finanças, economia, ética empresarial, direito, entre outras. Relaciona de forma 

saudável acionistas, diretoria e conselho administrativo para que haja transparência 

nos resultados financeiros, possibilitando a execução dos direitos absolutos de cada 

sócio. “A boa governança corporativa proporciona aos proprietários (acionistas ou 

cotistas) a gestão estratégica de sua empresa e a monitoração da direção executiva” 

(SILVA, 2010, p. 28). 
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O IBGC (2015, p. 20) complementa a definição, ressaltando: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos 
de fiscalização e controle e demais partes interessadas.  

Andrade e Rosseti (2004) lembram que “governança corporativa” no ambiente 

empresarial é bastante recente e que, aparentemente, a primeira vez em que foi 

utilizada foi em 1991, e logo, em 1995, foi criado o primeiro código de melhores 

práticas de governança corporativa no Brasil, pelo IBGC. Segundo Andrade e Rossetti 

(2012), governança corporativa possui fortes fundamentos para se disseminar no 

mundo dos negócios, pois conduz, de certa forma, ao desenvolvimento macro e 

microeconômico. 

2.1.1 Conceitos e definições 

De acordo com o IBGC (2015), a governança corporativa amplia sua atenção 

para todas as partes que constituem uma organização. Assim, todos os núcleos que 

a compõem opinam sobre o melhor caminho a percorrer, já que ocorre uma mudança 

veloz no cenário global e entre outros fatores que podem ocasionar variações na 

tomada de decisão. “No exercício da governança corporativa, os temas tratados 

muitas vezes são subjetivos e ambíguos, o que demanda dos agentes de governança 

forte capacidade de avaliação, fundamentação e julgamento” (IBGC, 2015, p. 16). 

Para Silveira (2015, p. 10), quando se trata de conflitos de interesses: 

[...] é possível que as pessoas com poder decisório optem por cursos de ação 
que maximizam bem-estar pessoal ou o do acionista que o elegeu, em 
detrimento do melhor resultado para a companhia. 

No entendimento de Silva (2010), o sistema de governança corporativa visa 

alinhar presidência, diretoria, gerência e interesses dos acionistas (representados pelo 

conselho de administração). Para tanto, são organizados eventos reservados em que 

possa haver discussão sobre assuntos pertinentes à organização. 
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2.1.2 Boas práticas de governança corporativa 

Conforme Silva (2010), a contribuição para o desenvolvimento das boas 

práticas de governança corporativa no Brasil ocorreu a partir da criação do Instituto 

Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), no ano de 1995. 

Silva (2010, p.45) destaca:  

Em 1999, foi mudada a denominação do IBCA, para o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). Em maio do mesmo ano, foi divulgado o 
primeiro código de melhores práticas de governança, que provocou intenso 
debate sobre os principais modelos e práticas de governança, mas houve 
considerável evolução do ambiente institucional e empresarial em nosso país. 

E acrescenta: “Existem diversos documentos no Brasil e no mundo que 

relacionam quais deveriam ser as chamadas de boas práticas de governança 

corporativa” (SILVA, 2006, p. 63). 

São normas elaboradas por países (código Hampel, lei Sarbanes-Oxley, nova 
Lei das S.A., esta [sic] no Brasil), órgãos multilaterais (OECD), órgãos 
reguladores nacionais (CVM), bolsas de valores (Bovespa), investidores 
institucionais (Calpers, Tiaa-Cref, Previ e Petros), empresas (General Motors 
e Petrobras), órgãos de fomento (BNDS) e entidades sem fins lucrativos 
(IBGC) (SILVA, 2006, p. 63). 

Alencastro e Alves (2017, p. 67) ressaltam que, para uma boa conduta de 

gestão qualificada, é necessário que os empreendimentos estejam condizentes com 

o código de boas práticas de governança, visto que, assim, serão atendidas as 

expectativas de todas as partes interessadas. Agindo de forma contrária, colocam o 

negócio em risco, perdendo competitividade no ambiente em que estão inseridos.  

Slomski et al. (2008, p.10) indicam como princípios basilares de governança 

corporativa: 

[...] a transparência (disclosure); senso de justiça (fairness); a prestação de 
contas (accountability); o cumprimento das leis (compliance) e a ética (ethics) 
(ver figura1.1), trará [sic] ao investidor maior segurança e garantia de retorno 
[sic] maiores sobre seus investimentos e menor percepção de risco, visto que 
a incerteza atrelada ao investimento afigura-se menor. 

Esses princípios basilares são responsáveis por contribuir para a qualidade da 

gestão da organização, fácil acesso aos recursos, perpetuação no cenário econômico, 

juntamente com um bem comum (IBGC, 2015). 
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2.1.3 Comunicação no sistema de governança corporativa 

Para Silva (2012), em uma adequada política de divulgação de informação 

dentro do sistema de governança corporativa, as informações devem ser 

disseminadas em um mesmo intervalo de tempo para todos os públicos, pois a 

padronização da divulgação da informação vai de encontro às boas práticas de 

governança corporativa.  

De acordo com Silva (2012), o RI é o setor responsável por organizar e 

transmitir as informações com os diferentes públicos, acionistas, profissionais do 

mercado, órgãos reguladores, BV, entidades e instituições. De forma apropriada, com 

segurança e transparência na informação, o RI conduz esse contato com o mercado 

usando os recursos disponíveis. Os resultados da empresa devem ser informados em 

reuniões públicas com os investidores, que podem ser realizadas em diferentes 

regiões de abrangência da organização e várias vezes ao ano. 

Conforme Silva (2012), a forma participativa das reuniões realizadas conta com 

a possibilidade de participação do público, que pode formular perguntas a respeito do 

que foi explanado. As perguntas não precisam ser diretamente aos profissionais de 

RI, mas sim aos demais diretores. O feedback do público pode ser rico em sugestões 

de melhoria e críticas em relação aos processos e resultados, obtendo uma avaliação 

minuciosa das situações, que é uma importante contribuição para a organização e 

para o sistema de governança corporativa: 

[...] comunicação obrigatória, antes realizada somente por especialistas na 
área, agora tem uma participação ativa, opinativa e bem discutida de todas 
as áreas da organização, demandando informações mais claras e de fácil 
entendimento (IBGC, 2017, p. 12). 

2.2 Efetividade da comunicação 

De acordo com IBGC (2017), o principal interesse da comunicação de uma 

organização é que a informação chegue a todas as partes interessadas. Para que 

esse objetivo seja alcançado, a organização deve se valer de várias ferramentas a fim 

de que os dados cheguem em tempo real. IBGC (2017) ainda destaca que o objetivo 

de uma política de divulgação de informação é a forma transparente e programada da 
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informação, com extensa distribuição de dados e com fácil acesso. Em decorrência 

disso, promove confiança, competitividade e geração de valor à organização. 

Conforme OCB ([2019a], p.14), “[...] transparência é facilitar voluntariamente o 

acesso das partes interessadas às informações que vão além daquelas determinadas 

por dispositivos legais, visando à criação de um ambiente de relacionamento confiável 

e seguro”. “A informação disseminada de forma ampla, ágil e de linguagem clara, pode 

evitar discordância nas informações” (IBGC, 2017, p.38). “A organização deve tornar 

públicos atos e fatos relevantes, ou seja, informações e ações estratégicas, 

administrativas, técnicas, negociais, socioambientais, financeiras ou econômicas” (p. 

31-32). 

De acordo com IBGC (2017), a comunicação eficaz, dentro do sistema de 

governança corporativa, preservação da imagem, melhoria dos resultados e 

longevidade da organização. “O desconhecimento desse tema é inadmissível para as 

organizações com visão de longo prazo” (p. 48). 

Uma comunicação corporativa eficiente, segundo IBGC (2017, p. 14), 

[...] tem valor estratégico e pode ser uma vantagem competitiva. Os 
benefícios diretos e indiretos podem ser mensurados ao longo do tempo. 
Entre os resultados imediatos estão a melhora da percepção pública, a 
cobertura mais ampla por analistas de investimentos, a avaliação do valor de 
mercado mais aderente à realidade da organização e, no caso das 
companhias abertas, mais liquidez para as ações e a atração de maior 
quantidade de acionistas, inclusive investidores institucionais. 

IBGC (2017) ressalta que um dos elementos para assegurar a efetividade da 

comunicação nas organizações é o release, comunicado de imprensa, utilizado para 

auxiliar na disseminação de qualquer informação ao público interessado, por diversos 

meios de comunicação.  

IBGC (2017, p. 38) considera que as organizações no processo de 

disseminação da notícia devem: 

[...] enviar seus releases a agências de notícias e imprensa em geral, além de 
disponibilizá-los na página de relações com investidores no website da 
companhia. 



16 

2.3 Cooperativismo 

Segundo OCB ([2019a]), o cooperativismo é uma filosofia que visa unir ações 

econômicas e sociais em busca de uma qualidade de vida com possibilidades de 

tornar o mundo um lugar mais íntegro para todos. Ainda de acordo com OCB ([2019b]), 

a participação democrática conecta pessoas e compartilha resultados. 

Na concepção de Cenzi (2009, p.18), a palavra cooperativismo 

[...] pode ser tomada em duas acepções. Por um lado, designa o sistema de 
organização econômica que visa a eliminar os desajustamentos sociais 
oriundos dos excessos da intermediação capitalista; por outro, significa a 
doutrina corporificada no conjunto de princípios que devem reger o 
comportamento do homem integrado. 

Para Seibel (2000), o cooperativismo leva ao entendimento de que as pessoas 

acabam desenvolvendo ações, em prol da sociedade, com o intuito de sanar 

necessidades ou interesses em comum. Os princípios do cooperativismo, segundo 

Cenzi (2009), estão atrelados a ideais de cooperação, formulados e colocados em 

prática com a formação da primeira cooperativa na Inglaterra no ano de 1844. Com o 

passar dos anos, os princípios cooperativistas foram reformulados para condizer com 

o cenário atual. Cenzi (2009) caracteriza assim os princípios cooperativos: 

 Princípio de adesão voluntária: Liberdade de ingresso de qualquer 

indivíduo; 

 Princípio da gestão democrática por parte dos sócios: Todos os sócios 

possuem o mesmo direito dentro da cooperativa, isto é, um associado é igual 

a um voto; 

 Princípio da participação econômica dos sócios: Na cooperativa, o 

capital não é símbolo de poder, mas previamente definido em estatuto; 

 Princípio da autonomia e independência: Sócios cooperadores tomam as 

decisões da cooperativa e mantêm a autonomia, pois é uma sociedade de 

pessoas; 

 Princípio da educação, formação e informação: Através da educação, é 

possível estar em constante desenvolvimento cooperativo; 

 Princípio da cooperação entre cooperativas: A integração entre 

cooperativas é fundamental para o fortalecimento do cooperativismo; 
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 Princípio do interesse pela comunidade: As cooperativas trabalham em 

prol do desenvolvimento e interesse da sociedade. 

Por outro ângulo, Seibel (2000) explica que a educação cooperativa é um 

processo árduo, o trabalho deve ser de caráter revolucionário, pois a sociedade ainda 

pensa de forma individualista, contrapondo-se aos princípios do cooperativismo. 

2.3.1 Conceituando cooperativa 

Martins (2017) enfatiza que o cooperativismo transita em um fundamento 

diferente do de empresa capitalista, visto que os cooperados são ativos na 

cooperativa, participando das decisões e divisões de produtos financeiros. Os 

associados são donos da cooperativa e podem se favorecer de um novo estilo de vida 

que se alicerça na solidariedade e no cooperativismo. 

Büttenbender (2011) explica que a objetivação de lucro não faz parte do 

sistema cooperativo, mas promove rentabilidade nas atividades exercidas pelo 

produtor cooperado, proporcionando benefícios para ele e para a sociedade em que 

está inserido. 

Segundo Oliveira (2009, p. 4), as vantagens competitivas 

[...] das cooperativas devem estar baseadas em suas formas de interação 
para com seus clientes – cooperados e mercado em geral – e não, 
simplesmente, nas leis que sustentam sua constituição.  

Conforme Seibel (2000), as pessoas que fazem parte da cooperativa precisam 

ter claros seus direitos e deveres e saber como empregá-los na execução junto ao 

estatuto da instituição. 

2.3.2 Desenvolvimento das cooperativas no Brasil 

“No Brasil, o movimento cooperativista surgiu no fim do sec. XIX, reunindo 

funcionários públicos, militares, profissionais – liberais e operários, com o objetivo de 

atender suas necessidades” (MARTINS, 2017, p. 132). E a expansão do 

cooperativismo pelo Brasil, conforme Martins (2017), aconteceu com um modelo 
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autônomo de organização socioeconômica, que visava solucionar as necessidades 

dos seus membros:  

A representatividade cooperativa brasileira passou a ser feita, inicialmente, 
pela Associação Brasileira de Cooperativas - Abcoop e também pela União 
Nacional de Cooperativas - Unasco, cuja existência foi absorvida em 1969, 
pela criação da OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, a qual 
recebeu reconhecimento legal pela Lei 5.764/71 (CENZI, 2009, p.47). 

De acordo com Martins (2017), para a constituição de uma cooperativa no 

Brasil, são necessárias no mínimo sete pessoas físicas (chamadas de cooperados); 

e, como dado importante, as cooperativas são de grande significância nos estados 

brasileiros em que se fazem presentes, com participação importante no Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

Para amplificar a voz desse movimento socialmente organizado, existe um 
sistema com estrutura para atuar em todo o Brasil, em quatro vertentes bem 
claras – representação político-institucional, desenvolvimento da gestão das 
cooperativas, promoção da cultura cooperativista e, ainda, representação 
sindical. Este é o papel do Sistema OCB, com suas três entidades 
componentes – a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e a Confederação 
Nacional das Cooperativas (CNCoop), que atuam em conjunto com as 
organizações estaduais (OCB, [2019a], p. 11). 

“Desde 1970, o cooperativismo brasileiro conta com um ambiente favorável à 

sua atuação e crescimento, um cenário que vem sendo construído a partir de um 

trabalho participativo e estratégico, conduzido pelo Sistema OCB” (OCB, [2019a], p. 

11). 

2.3.3 Representatividade do sócio para uma cooperativa 

Conforme Crúzio (2005), cada sócio possui direito de voto nas decisões que 

lhe competem na cooperativa, votos esses solicitados em assembleias organizadas 

pela cooperativa. A representatividade dos associados com a cooperativa é “a 

presença e a manifestação dos diversos conjuntos ou grupos legítimos de interesses 

quanto aos objetivos e às políticas da cooperativa” (VENTURA, 2009, p. 95). “A 

participação dos associados nas assembleias pode ser avaliada tanto 

quantitativamente, ou seja, pelo número de associados presentes, quanto 
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qualitativamente, pela sua contribuição ao debate, às deliberações e à tomada de 

decisão” (p. 94). 

Como destacado por Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do 

Estado do Rio Grande do Sul (SESCOOPRS): “[...] em uma cooperativa, ganhamos 

força e espaço quando trabalhamos juntos, e a nossa receita de sucesso está 

justamente na união e no compartilhamento, seja ele de ideias, trabalho, desafios ou 

resultados” (SESCOOPRS [2019a], texto digital). 

É também momento relevante de prestação de contas e exercício de 

transparência pela administração, além de oportunidade valiosa para que os sócios 

possam contribuir com a organização, apresentando ideias e opiniões (IBGC, 2015, 

p. 29). “Assim como o Conselho de Administração representa o órgão central da 

Governança Corporativa, a Assembleia Geral representa o órgão máximo de onde 

devem advir as principais questões da empresa” (OLIVEIRA, 2011, p. 61). 

De acordo com IBGC (2015), os acionistas podem ser pessoas físicas ou 

jurídicas que fazem parte da nomenclatura da organização. Utilizam a assembleia 

geral para apresentação de resultados, de modo que possuem autonomia para avaliar 

o desempenho declarado.  

Na cooperativa são idênticos os que possuem a empresa (donos) e os que 
fazem uso dos seus serviços ou de suas instalações (usuários). Esta 
identidade é intencional, quer dizer, os sócios (donos) da cooperativa põem 
seu capital à disposição da empresa cooperativa com o objetivo de produzir 
um serviço que eles, os donos, necessitam, assumindo, então, a função de 
usuários (BENECKE, 1980, p. 83). 

Para a OCB ([2019a]), o cooperado deve participar como elemento ativo na 

fiscalização e no controle da organização, principalmente em eventos pré-

assembleias, assembleias gerais e prestações de contas junto à gestão da 

cooperativa.  

Os acordos entre os acionistas devem se manter na sede da instituição: 

“Sempre se manteve a disposição de livre ingresso neste tipo societário, tanto na atual 

legislação quanto na proposta” (CENZI, 2009, p. 99).  

Na visão de IBGC (2015), é fundamental que as divergências de pensamentos 

que possam existir entre os sócios e a administração da instituição sejam conduzidas 
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da melhor forma, sem que acarretem alguma interferência na performance da 

empresa frente aos seus resultados. 

Segundo a OCB ([2019a]), para que os cooperados possam contribuir 

eficazmente com a cooperativa, a instituição oferece educação e a formação de seus 

membros, dos representantes eleitos e dos colaboradores, para disseminar as 

vantagens da cooperação. 

2.3.4 Governança cooperativa 

Ventura (2009) salienta que as ferramentas de governança da cooperativa são 

úteis no controle interno das instituições, com legitimidade no momento de 

convocação dos sócios para decisões em assembleias. Para OCB ([2019b]), os 

esforços realizados pela cooperativa devem ser muito mais ligados aos 

esclarecimentos de informações, de forma efetiva aos cooperados, do que um simples 

edital de convocação para assembleias gerais. 

As assembleias gerais, para OCB ([2019a]), são o órgão soberano, utilizado 

para tomar decisões para o desenvolvimento da cooperativa e representado pelo 

Conselho de Administração. 

 OCB ([2019a]) explica que o Conselho de Administração eleito em assembleia 

é o principal elemento dentro do sistema de governança cooperativa, responsável pelo 

elo entre associados e gestão executiva. Para IBGC (2017, p.48), “É vital que a 

comunicação entre eles se dê de forma clara e contínua e que propicie condições para 

a tomada de decisões eficazes”. 

Conforme IBGC (2015, p.17), “Cada agente de governança, antes de assumir 

um ou mais papéis no sistema de governança, deve observar cuidadosamente os 

direitos, os deveres e as responsabilidades a ele associados, de modo a atuar com 

independência, diligência e proatividade”. 

A definição de diretrizes de governança cooperativa estabelece condições 
para que haja compartilhamento de práticas já usadas pelas organizações, 
disseminando e fortalecendo sua utilização. Também leva à indicação de 
caminhos para aprimorar aspectos estratégicos para boa governança 
(VENTURA, 2009, p. 68). 
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 OCB ([2019a]) ressalta que o modelo de governança cooperativa leva em 

conta todos os valores dos princípios do cooperativismo, de modo que assegure os 

interesses dos associados e a execução de boas práticas em uma gestão cooperativa.  

Dentro do sistema de governança corporativo, IBGC (2017) recomenda a 

disponibilização de relatórios periódicos em que constem informações sobre os dados 

econômico-financeiros, aspectos da atividade desenvolvida, eventuais riscos e os 

demais exigidos por lei. “O relatório deve ser claro, realista e conter todos os principais 

destaques da empresa, tanto positivos quanto adversos” (IBGC, 2017, p. 32). De 

acordo com OCB ([2019a], p. 19), a prestação de contas deve conter, além das 

demonstrações contábeis, o relatório de gestão e os planejamentos estratégicos e 

orçamentário, aprovados pelo Conselho de Administração/Diretoria. “As informações 

que devem ser divulgadas podem ter seu formato adaptado para o melhor 

entendimento de cada parte interessada” (IBGC, 2017, p. 26). 

A adesão a práticas de governança cooperativa, conforme OCB ([2019a]), 

objetiva manter um relacionamento de transparência entre a sociedade e a 

cooperativa, ser um facilitador no desenvolvimento e na preparação para a 

competitividade das cooperativas. Ainda conforme OCB ([2019a]), a governança 

cooperativa contribui para a permanência do modelo cooperativo, desenvolve a 

participação do cooperado em momentos decisórios, alcança bons resultados 

financeiros, inova em serviços prestados para o cooperado e pratica as obrigações 

sociais entre cooperativa e sociedade civil.  

OCB ([2019a]) informa que a contribuição das cooperativas na formação de 

seus membros, de certa forma está fazendo com que sejam participativos e 

contribuam com o desenvolvimento da mesma, vivenciando, assim, as vantagens da 

cooperação. 

2.4 Percepção  

Conforme Piaget (2013), a percepção pode ser concebida através de uma 

quantidade de ritmos sensoriais elementares que podem interferir entre si de várias 

formas na interpretação do meio.  
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A percepção é o conhecimento que adquirimos dos objetos, ou de seus 
movimentos, por contato direto e atual, enquanto a inteligência é um 
conhecimento que substitui quando intervêm os rodeios e aumentam as 
distâncias espaçotemporais [sic] entre o sujeito e os objetos (PIAGET, 2013, 
p. 91).  

Na visão de Menegon (2012), a percepção é a maneira pela qual interpretamos 

e damos sentido a tudo que vemos no ambiente, sendo percebida de formas diferentes 

por outros indivíduos. A forma como percebemos a realidade não é a percepção de 

todas as pessoas, e sim a nossa. 

Da mesma forma, Piletti (2013) explica que a percepção se dá através do 

conjunto de eventos e objetos na sua totalidade, e não de forma isolada, constituindo 

um sentido e uma ordem. Considera-se que, a cada momento em que visualizamos 

um objeto, temos uma concepção imediata, com a organização instantânea da 

percepção.  

2.4.1  Percepção do sócio dentro do sistema de governança de uma corporativa 

De acordo com Blok (2017), a busca por transparência nas organizações terá 

como resultado um sistema de informação em constante desenvolvimento, podendo, 

dessa forma, fornecer informações úteis na tomada de decisão de seus investidores, 

os quais podem, também, perceber o interesse da organização para com eles. 

Segundo IBGC (2017), o processo de comunicação dentro das organizações 

está sendo revisado, pois o ato de comunicar-se dentro das organizações pode trazer 

riscos para a imagem e reputação, visto que o compartilhamento de informações é 

realizado de forma muito simples a qualquer público com percepções diferentes. IBGC 

(2017, p. 12) destaca que os interessados no resultado das organizações 

[...] estão mais cientes de seus papéis, direitos e deveres; estão, portanto, 
mais questionadores. Em geral, eles não se conheciam e não dialogavam. 
Agora, trocam constantemente percepções e buscam, a todo o momento, 
garantir a veracidade das informações fornecidas. 

De acordo com IBGC (2017), o processo de crescimento e prosperidade da 

organização será gradualmente dependente da boa comunicação entre organização 

e suas partes interessadas, transparecendo uma imagem de solidez permanente. Os 

principais líderes das organizações nos dias atuais possuem preocupações e 
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gerenciamentos relacionados à comunicação e à percepção da marca, destaca 

(IBGC, 2017).  

Este capítulo tratou dos principais conceitos, que são abordados em relação 

aos temas de governança, comunicação, cooperativismo e percepção, dentro de uma 

cooperativa. O capítulo seguinte apresentará o método de pesquisa. 
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3 MÉTODO 

Este capítulo trata do método de pesquisa utilizado para a realização do estudo 

de caso. De acordo com Gil (2010), a definição de pesquisa pode ser feita baseando-

se em métodos para alcançar respostas sobre questionamentos que não possuem 

informações disponíveis ou suficientes. 

A seguir, são definidos os tipos de estudos utilizados para analisar os aspectos 

referentes ao problema estudado. 

3.1 Definição da pesquisa quanto ao modo de abordagem 

No presente estudo, foi utilizada a forma qualitativa de coleta e análise de 

dados. A análise qualitativa das entrevistas se deu por meio da análise de conteúdo 

dos relatos dos associados e do gerente da área de relações institucionais da 

Cooperativa. O estudo tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma 

que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação 

(YIN, 2015, p. 156). 

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado 
problema e a interação de certas variáveis, compreender e classificar os 
processos dinâmicos vividos por grupos sociais (DIEHL; TATIM, 2004, p. 52). 

Conforme Gil (2012), não existe uma fórmula e ou receitas nos procedimentos 

da pesquisa qualitativa para guiar o pesquisador. Dessa forma, a análise da pesquisa 

dependerá da rigorosa análise do pesquisador frente aos dados coletados, para 

chegar mais perto do resultado determinante. Malhotra (2012) explica que pesquisas 
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qualitativas têm como objetivo obter entendimento qualitativo das razões e 

motivações, com amostras representadas por um pequeno número de casos não 

expressivo.  

Esse método de abordagem justifica-se, pois o objetivo do estudo é 

compreender como a comunicação dentro do sistema de governança corporativa 

influencia a percepção do sócio relativamente à gestão da Cooperativa. Para a análise 

dos resultados, serão necessárias informações detalhadas sobre o entendimento dos 

entrevistados. 

3.2 Definição da pesquisa quanto aos objetivos 

A definição de uma pesquisa quanto aos objetivos pode se dar por três 

métodos: exploratório, descritivo ou causal (CHEMIN, 2015). Esta pesquisa pode ser 

considerada como descritiva, pois se buscou analisar, através de entrevistas, a 

percepção do associado quanto à efetividade da comunicação da Certel Energia, para 

divulgação de suas práticas de governança. Malhotra (2012, p. 62) enfatiza que um 

exemplo de pesquisa descritiva pode ser “[...] estudos de imagem, que determinam as 

percepções que os consumidores têm da empresa e de seus produtos”. 

Segundo Malhotra (2012), a principal função da pesquisa descritiva é reproduzir 

características de grupos relevantes. Ela “[...] procura descobrir a frequência com que 

o fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, relações e conexões com 

outros fenômenos” (BARROS; LEHFELD, 2007, p. 84). 

Conforme Mascarenhas (2012, p. 47), a pesquisa descritiva, como o nome 

sugere: 

[...] objetiva descrever as características de um fenômeno, além de identificar 
se há relação entre as variáveis analisadas. O questionário e a observação 
são seus principais instrumentos.  

 Malhotra (2012) explica que a pesquisa descritiva, ao contrário da exploratória, 

é marcada por um enunciado claro do problema, pela necessidade detalhada de 

informações. Além disso, “[...] o modo mais confiável de reproduzir com precisão as 
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respostas é registrá-las durante a entrevista, mediante anotações ou com o uso do 

gravador” (GIL, 2012, p. 159).  

3.3 Definição da pesquisa quanto aos seus procedimentos técnicos 

Nos procedimentos técnicos do estudo, é importante equiparar a visão teórica 

dos materiais estudados com os fatos da realidade e, do mesmo modo, informar o 

caminho que será seguido na coleta de dados da pesquisa (CHEMIN, 2015). A 

pesquisa foi um estudo de caso com associados da Cooperativa e também com o 

gerente de Relações Institucionais (entrevistado 30) da Cooperativa, com entrevistas 

presenciais, previamente agendadas. 

“Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações, 

para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados” (YIN, 2015, p. 4). “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” (YIN, 2005, p. 32), 

Yin (2010, p. 24) complementa ainda que: 

[...] o método do estudo de caso permite que os investigadores retenham as 
características holísticas e significativas dos eventos na vida real – como os 
ciclos individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os 
processos organizacionais e administrativos, a mudança de vizinhança, o 
desempenho escolar, as relações internacionais e a maturação das 
indústrias. 

O estudo de caso, para Gil (2010, p. 58), vem sendo utilizado com frequência 

cada vez maior pelos pesquisadores sociais, visto que serve a pesquisas com 

diferentes propósitos, tais como: 

a) explorar situações da vida real, cujos limites não estão claramente 
definidos; 
b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; e 
c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. 

Para Mattar (2001, p. 22), no estudo de caso 
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[...] os dados podem ser obtidos em tal nível de profundidade que permitem 
caracterizar e explicar detalhadamente os aspectos singulares do caso em 
estudo, assim como apontar semelhanças e diferenças quando comparado 
com outros casos estudados. 

3.4 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no período de abril a maio de 2019, 

entrevistando associados e o gerente do setor de Relações Institucionais da 

Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia. Ao todo, foram realizadas 30 

entrevistas. Entre os entrevistados, com idade entre 23 e 75 anos, estão 3 agricultores, 

5 empresários, 2 industriários, 3 aposentados, 3 comerciantes, 2 auxiliares 

administrativos, 2 funcionários públicos, 4 motoristas e 3 gerentes de setor, 1 

supervisor de setor, 1 costureira e 1 professora. (QUADRO 1).  

Quadro 1 - Sujeitos da pesquisa e tempo de gravação das entrevistas 

Sujeitos da 
pesquisa 

Idade Escolaridade Profissão 
Data da 

Entrevista 
Tempo de 
Gravação 

Entrevistado 1 54 anos Ensino médio completo Empresário 28/04/2019 00:08:47 

Entrevistado 2 43 anos Superior completo Empresário 27/04/2019 00:06:12 

Entrevistado 3 36 anos Ensino médio completo Empresário 26/04/2019 00:07:36 

Entrevistado 4 23 anos Superior incompleto Empresário 28/04/2019 00:10:06 

Entrevistado 5 65 anos Ensino fundamental incompleto Empresário 27/04/2019 00:06:12 

Entrevistado 6 69 anos Ensino fundamental incompleto Agricultor 27/04/2019 00:10:19 

Entrevistado 7 67 anos Ensino fundamental incompleto Agricultor 28/04/2019 00:09:15 

Entrevistado 8 53 anos Ensino fundamental incompleto Agricultor 29/04/2019 00:12:51 

Entrevistado 9 51 anos Ensino fundamental incompleto Industriária 28/04/2019 00:07:43 

Entrevistado 10 53 anos Ensino fundamental incompleto Costureira 29/04/2019 00:09:21 

Entrevistado 11 54 anos Ensino médio incompleto Aposentada 27/04/2019 00:09:18 

Entrevistado 12 58 anos Ensino médio completo Aposentado 27/04/2019 00:07:32 

Entrevistado 13 75 anos Ensino médio completo Aposentado 30/04/2019 00:11:34 

Entrevistado 14 26 anos Superior incompleto Comerciante 26/04/2019 00:06:20 

Entrevistado 15 57 anos Ensino fundamental completo Comerciante 27/04/2019 00:15:44 

Entrevistado 16 50 anos Ensino médio completo Atendente de farmácia 26/04/2019 00:06:15 

Entrevistado 17 35 anos Superior incompleto Assistente administrativo 26/04/2019 00:07:14 

Entrevistado 18 35 anos Superior completo Professora 26/04/2019 00:06:55 

Entrevistado 19 43 anos Superior completo Supervisor administrativo 26/04/2019 00:09:16 

Entrevistado 20 32 anos Ensino médio completo Funcionário público 26/04/2019 00:08:39 

Entrevistado 21 37 anos Ensino médio completo Gerente financeira 02/05/2019 00:06:50 

Entrevistado 22 38 anos Superior incompleto Auxiliar de escritório 28/04/2019 00:09:11 

Entrevistado 23 48 anos Superior completo Gerente de supermercado 01/05/2019 00:10:03 

Entrevistado 24 23 anos Superior incompleto Funcionário público 01/05/2019 00:07:41 

Entrevistado 25 52 anos Ensino fundamental completo Operador de máquina 27/04/2019 00:05:07 

Entrevistado 26 55 anos Ensino fundamental incompleto Motorista 01/05/2019 00:13:37 

Entrevistado 27 35 anos Ensino médio completo Motorista 28/04/2019 00:10:40 

Entrevistado 28 55 anos Ensino fundamental completo Motorista 01/05/2019 00:09:34 

Entrevistado 29 27 anos Superior incompleto Motorista 03/05/2019 00:07:20 

Entrevistado 30 50 anos Pós-graduado Gerente de relações inst. 08/05/2019 00:13:25 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019).  

Todas as entrevistas foram previamente agendadas, verificando a 

disponibilidade dos entrevistados. As entrevistas ocorreram nas residências e ou local 
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de trabalho dos entrevistados, conforme a disponibilidade e acessibilidade de cada 

um. Antes e após as entrevistas ocorreram várias conversas informais, que não foram 

gravadas. Os dados foram organizados com base nas respostas, a partir das quais foi 

possível analisar os resultados. 

3.5 Instrumento de coleta 

O instrumento de coleta de dados da pesquisa foi validado academicamente 

por uma professora do curso de Administração – LFE Comércio Exterior, Cintia 

Agostini, e também validado por um expert na área, o gerente do setor de Relações 

Institucionais da Certel Energia, Marco Aurélio Weber. 

A relação dos instrumentos da entrevista, bem como a bibliografia utilizada para 

que todos os objetivos fossem contemplados, podem ser conferidas no (APÊNDICE 

D). 

 O instrumento de coleta de dados foi submetido ao pré-teste, com 3 

associados da Cooperativa, houve a análise das questões a fim de verificar se estava 

compreensível para todos. “[...] geralmente designada como pré-teste, é evidenciar 

possíveis falhas na redação do questionário, tais como: complexidade das questões, 

imprecisão na redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao 

informante, exaustão etc.” (GIL, 2010, p. 134). 

Posteriormente à realização do pré-teste, não foi necessário alterar o 

instrumento de pesquisa, com isso concluiu-se as questões e deu-se início à coleta 

dos dados. De um total de 30 entrevistados, foram obtidas respostas de 13 questões. 

O instrumento de pesquisa dos associados foi adaptado, mas utilizou as mesmas 

pautas para que fosse possível entrevistar o gerente de RI, conforme o (APÊNDICE 

E).  

Como resultante do trabalho, descreve-se a seguir o estudo de caso. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo será realizada a caracterização da Cooperativa de Distribuição 

de Energia Teutônia, como início da empresa, seguida da descrição do momento de 

separação dos negócios da empresa, para adequação da legislação; seu momento 

atual; descrição do sistema de governança cooperativa da Certel Energia; descrição 

das atividades de responsabilidade do setor de Relações Institucionais da Cooperativa 

– RI; descrição do cargo de gerente de RI da Cooperativa; a análise dos resultados 

obtidos na pesquisa aplicada e a conclusão do estudo. 

4.1 Início da empresa 

 Na data de 19 de fevereiro de 1956, era criada, por Reinoldo Aschebrock, a 

então Cooperativa de Eletricidade Rural de Teutônia Ltda. – Certel. Entretanto, a 

constituição dessa Cooperativa foi um trabalho de estudos, esforço e empenho de 

pessoas que acreditavam no que parecia improvável para muitos. 

Reinoldo, desde muito jovem, sempre demonstrou um olhar à frente do seu 

tempo, realizando estudos voltados para geração de energia elétrica, pois o cenário 

socioeconômico da época era de escassez de energia elétrica principalmente nas 

áreas rurais de pequenos municípios do Alto Taquari. 

Em algumas cidades, onde houve colonização europeia, a essência de 

empreendedorismo e do trabalho associativo se perpetuava de forma mais rápida. 

Teutônia era uma cidade com essa característica, e Reinoldo, juntamente com um 

grupo de moradores, conseguiu, no ano de 1950, colocar em funcionamento uma 
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usina de 75 kVA para abastecer com energia elétrica moradores da vila e imediações, 

mais tarde ampliando a potência da usina a 150 kVA, o que era suficiente para 

abastecer as residências de energia elétrica no distrito de Teutônia. 

Com o passar do tempo, a partir de buscas para ampliar a extensão da energia 

elétrica, Reinoldo recebeu apoio para fundar uma cooperativa, o que seria uma forma 

de atender àquelas pessoas que não possuíam iluminação em suas residências. 

No ano de 1956, nasceu então a Cooperativa de Eletricidade Rural de Teutônia 

Ltda. – Certel, sendo Reinoldo Aschebrock seu primeiro presidente. 

O legado da Cooperativa sempre foi unir agricultores da região para prover 

energia elétrica e condições de desenvolvimento regional, mesmo após sucessores 

assumirem o cargo de presidente da Cooperativa. 

Com passar dos anos e a descoberta de novas tecnologias, a Cooperativa foi 

aprimorando seus processos em busca de uma melhor qualidade nos serviços 

prestados, ampliando sua área de atuação. No ano de 1975, ela já contava com 11 

novos municípios de atuação e com 6.766 associados. 

Em meados dos anos 80, a Cooperativa realizou uma reforma estatutária e 

passou a chamar-se Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia Ltda. – CERTEL. 

Um dos fatos que motivou essa mudança foi a Cooperativa estar atendendo 

municípios que se localizavam além das fronteiras do Vale do Taquari. 

Já nos anos 90, a Cooperativa adotou o programa de autogestão e autocontrole 

juntamente com as demais cooperativas de eletrificação do Estado do Rio Grande do 

Sul, desempenho este observado até hoje, o que a posiciona no “ranking” brasileiro 

entre as melhores distribuidoras de energia elétrica. 

4.2 Separação dos negócios da empresa para adequação da legislação 

Para se adequar às normas da legislação do Setor Elétrico Brasileiro, a 

Cooperativa Certel, no ano de 2007, teve de distinguir seus negócios, separando 

energia elétrica de outros ramos (Lojas Certel, Geração de Energia e Certel Artefatos 

de Cimento). Entrou em vigor, no ano de 2009, a Cooperativa de Distribuição de 
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Energia Teutônia - Certel Energia, assumindo as atividades de distribuição de energia 

elétrica da Cooperativa. 

4.3 Empresa na atualidade 

Atualmente, a Cooperativa conta com mais de 65 mil associados, distribuídos 

nos municípios do Vale do Taquari, Caí, Rio Pardo e Paranhana e Encosta Superior 

do Nordeste, e dispõe do apoio de líderes de núcleo, os quais melhoram a interação 

entre a Cooperativa e os associados. 

O conjunto formado por valores, missão e visão representa a identidade 

organizacional da Certel Energia, sendo claramente aplicados entre associados e 

colaboradores.  

Os valores da Cooperativa são: solidez financeira, inovação permanente, 

qualidade nas relações, prática do cooperativismo, valorização das competências, 

responsabilidade socioambiental e segurança no ambiente de trabalho. 

Políticas da Qualidade: Prestar serviços de distribuição de energia elétrica 

com continuidade e conformidade, atendendo aos requisitos e às expectativas das 

partes interessadas, com foco no sistema de monitoramento dos processos e no 

tratamento das não conformidades, buscando a melhoria contínua do SGQ, 

fundamentado pela identidade organizacional. 

A missão da Cooperativa é: Distribuir energia elétrica com qualidade, aos 

associados e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável na área 

de atuação. 

Sua visão é: Ser uma distribuidora de energia elétrica com solidez econômica 

e financeira, reconhecida pela qualidade na prestação de serviços2. 

                                            
2 As informações apresentadas nesta seção foram retiradas do link <http://www.certel.com.br/>. 
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4.4 Sistema de governança cooperativa da Certel Energia 

O sistema de governança cooperativa da Certel Energia é composto pelos 

associados, delegados, conselho de administração, conselho fiscal, diretoria 

executiva, assembleia geral de microrregião, assembleia geral ordinária e assembleia 

geral extraordinária. 

Associados: A adesão ou ingresso do associado na Cooperativa é livre a todos 

os que desejarem utilizar os serviços prestados pela Cooperativa, desde que se 

enquadre nos propósitos e preencha as condições estabelecidas pelo Estatuto Social. 

Houve recentemente uma mudança no modelo de organização do quadro social, 

possibilitando uma maior participação dos associados no processo assemblear, com 

a descentralização da Assembleia Geral, promovendo a realização das assembleias 

de microrregiões, facilitando a participação; socialização às informações e à prestação 

de contas e com maior representatividade dos associados. 

Delegados: A função do delegado é representar os demais associados nas 

assembleias gerais ordinárias. Com a função de encaminhar demandas, sugestões 

ou reclamações de associados ao Conselho de Administração, que podem ser como 

uma comunicação de quaisquer irregularidades que possam causar prejuízo moral ou 

material à Cooperativa ou a qualquer associado3. 

Conselho de Administração: Formado por membros da Cooperativa eleitos 

pelos cooperados durante a assembleia geral ordinária, é o órgão superior na sua 

administração. Cabe a ele estabelecer direcionamento estratégico, examinar e 

aprovar os planos de trabalho e orçamentos e decidir sobre o interesses da 

Cooperativa, nos termos de legislação, do Estatuto Social e das determinações das 

assembleias. 

 Conselho fiscal: É responsável por fiscalizar a administração e as operações 

da Cooperativa. 

                                            
3 Informações apresentadas nessa seção foram retiradas da edição do Jornal Certel do mês de 
janeiro de 2019. 
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Diretoria Executiva: É responsável pela gestão da Cooperativa. Atuando 

conforme as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, em acordo com as 

estratégias da Certel Energia e das assembleias. 

Assembleia Geral de Microrregião (AGM): São assembleias menores que 

antecedem as AGO’s. Divididas em seis microrregiões, possibilitam maior participação 

dos associados, descentralizando as assembleias, definem o destino das sobras e o 

plano de trabalho para cada ano. 

Assembleia Geral Ordinária (AGO): É realizada no início do ano. É nesse 

evento que os cooperados, representados por delegados, definem o destino das 

sobras e o plano de trabalho para o ano que se inicia. 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE): É realizada sempre que houver a 

necessidade de deliberação de qualquer assunto de interesse da Cooperativa4. 

4.5 Atividades de responsabilidade do setor de Relações Institucionais da 

Cooperativa – RI 

Responde pela promoção da integração entre os associados e a empresa, 

desenvolvendo canais de comunicação diversos (jornal, rádio, Internet, etc.) para 

captar as necessidades dos Associados e identificar oportunidades para o 

desenvolvimento de projetos sociais diversos. Elabora projetos diversos na área social 

desde a concepção até o suporte na implementação e mantém a comunidade 

informada sobre as ações desenvolvidas, promovendo e zelando pela boa imagem da 

empresa frente ao público interno e externo5. 

                                            
4 As informações dessa seção foram retiradas do Guia sobre cooperativismo, disponibilizado pela 
Certel Energia aos associados. 
5 Documento de descrição de cargos e setores, disponibilizado pelo setor de Recursos Humanos da 
Certel Energia. 
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4.6 Descrição do cargo de gerente de RI da Cooperativa 

1) Responde pela condução de projetos diversos na área social desde a 

concepção, desenvolvimento/acompanhamento e suporte à implementação com o 

objetivo de atender as necessidades dos associados de acordo com a política da 

empresa;  

2) Responde pela organização do quadro social, promovendo reuniões com os 

Associados para eleger representantes de cada núcleo social (Presidente, VP, Diretor 

Financeiro e Diretor Comercial);  

3) Gerencia todas as atividades de marketing Institucional (jornal próprio, rádio 

diário - contrato com as rádios e gravação e edição de conteúdo, Internet - 

estruturação, manutenção e controle do site), mantendo a comunidade informada dos 

projetos desenvolvidos e zelando e promovendo a boa imagem da empresa frente ao 

público interno e externo;  

4) Coordena a elaboração do Relatório Anual e organiza a Assembleia Anual 

com Associados, divulgando informações diversas sobre os projetos sociais da 

empresa bem como apresentando os projetos para os próximos anos;  

5) Atua como agente de desenvolvimento SESCOOP, promovendo o 

cooperativismo dentro das Cooperativas e em todo o Estado do RS;  

6) Responde pela gestão de pessoas da sua equipe, promovendo o 

crescimento e desenvolvimento contínuos dos colaboradores de acordo com a 

estratégia de negócios e a filosofia de gestão de pessoas do Grupo;  

7) Realiza a gestão orçamentária do seu departamento6. 

                                            
6 Documento de descrição de cargos e setores, disponibilizado pelo setor de Recursos Humanos da 
Certel Energia. 
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4.7 Análise de resultados 

Neste capítulo, serão apresentados e analisados os dados obtidos a fim de 

atingir o objetivo geral e os objetivos específicos propostos. 

A análise foi feita a partir da triangulação das entrevistas, com um comparativo 

entre referencial teórico, resultado da pesquisa com associados e resultado da 

pesquisa com o gestor do setor de Relações Institucionais da Certel Energia. 

A análise foi estruturada em quatro assuntos, partindo da percepção dos 

entrevistados sobre, comunicação na Cooperativa, efetividade da comunicação, 

governança corporativa e cooperativismo. 

4.7.1 Comunicação da Cooperativa na percepção dos associados 

Nas questões inerentes a esse bloco inicial, os 29 (vinte e nove) entrevistados 

foram enfáticos e afirmaram que “sim”, recebem as informações geradas sobre a 

Cooperativa e pelos meios de comunicação que ela disponibiliza aos seus associados, 

ou seja, nenhum associado entrevistado mencionou que não recebe as informações 

da Cooperativa. Os principais meios de comunicação através dos quais os associados 

entrevistados recebem informações são o Jornal Certel, Rádio e Redes sociais. De 

acordo com o IBGC (2017), toda organização deve possuir um meio de contato interno 

ou externo que permita a interação entre as partes interessadas. Na mesma linha de 

pensamento, Bueno (2014) afirma que a comunicação empresarial assume um 

compromisso de proporcionar o elo de comunicação entre Stakeholders. 

Quando questionados se o meio pelo qual recebem informações está 

adequado, 27 (vinte e sete) entrevistados relataram que acreditam ser correto o meio 

de comunicação utilizado, devido à facilidade com que as informações chegam a suas 

residências, deixando-os mais próximos da Cooperativa.  

Foi destacado o relato do entrevistado 20: 

[...] acho muito prático a forma pela qual é realizada a entrega 
do Jornal Certel, e para mim, é a melhor forma de ficar a par dos 
acontecimentos da cooperativa, pois posso fazer a leitura do 
jornal no tempo que tenho disponível [...]. 
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A mesma questão teve um olhar diferente por parte de 2 (dois) associados 

entrevistados, os quais acreditam que a disponibilização do Jornal Certel não é 

necessária, visto que o valor utilizado para disponibilizar esse meio aos associados 

gera altos custos, e o jornal por vezes é desatualizado e o valor poderia ser investido 

de outra forma na Cooperativa. Conforme IBGC (2017, p. 31), “[...] as partes 

interessadas desejam dados atualizados sobre a organização que possam ser 

analisados de forma integrada e sempre disponíveis em tempo real”. 

O fator “tempo” entre os acontecimentos dentro da Cooperativa e a informação 

final até a residência do sócio também foi avaliada de forma positiva por 25 (vinte e 

cinco) associados. Para Silva (2012), em uma adequada política de divulgação de 

informação dentro do sistema de governança corporativa, as informações devem ser 

disseminadas em um mesmo intervalo de tempo para todos os públicos, pois a 

padronização da divulgação da informação vai de encontro às boas práticas de 

governança corporativa.  

Segundo os relatos, as informações oriundas do Jornal Certel chegam 

mensalmente, junto com a fatura de energia elétrica, ao passo que as informações 

transmitidas pelo programa “contato direto” no rádio são diárias. Quatro (4) associados 

acreditam que o Jornal Certel poderia ser mais atualizado, explicando que pessoas 

que possuem apenas esse meio de comunicação recebem as notícias da Cooperativa 

muito tempo depois que elas ocorrem. Usaram o termo “velhas” quando se referiram 

às informações do jornal. Matos (2014) destaca que muitos problemas empresariais, 

tais como má gestão, conflitos humanos e acidentes, são decorrentes da falta de 

comunicação e de informação detalhada. 

4.7.2 Comunicação da Cooperativa na percepção do gerente de RI 

Foi destacado pelo gerente de Relações Institucionais – RI da Cooperativa, 

entrevistado 30, que os meios utilizados na disseminação das informações são o 

release: à medida que vai acontecendo algum evento na Cooperativa, é encaminhado 

aos meios de comunicação. “O release é um veículo de divulgação por escrito usado 

como ferramenta auxiliar na disseminação de quaisquer informações, sejam elas 

obrigatórias ou não” (IBGC, 2017, p. 37). 
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Conforme o entrevistado 30, as informações são encaminhadas a alguns 

veículos de informação: 

[...] como espaços publicitários contratados fixos), redes sociais, 
basicamente facebook. Alguma coisa muito pontual em TV, mas 
em épocas muito específicas, como, por exemplo, final do ano. 
Programa de rádio, que é diário, hoje é transmitido em 8 
emissoras, 5 min duração, escalonados, em cada rádio, 
alternada e também com o jornal mensal, entregue na casa do 
associado com informações da cooperativa, replicando um 
release, uma notícia que seja importante ao associado [...]. 

Nesse sentido, IBGC (2017, p. 25) descreve que “[...] na política, são definidas 

as características específicas na comunicação com as diversas partes interessadas e 

a divulgação destes conteúdos por meio de diversos veículos de comunicação”. 

O gerente acrescentou que os meios de comunicação utilizados são os meios 

mais eficientes que a Cooperativa encontrou para levar informação ao associado. 

Especificamente falando do jornal da Certel, que é entregue na casa do associado 

juntamente com a fatura de energia elétrica, faz com que a informação chegue com 

facilidade até o associado. IBGC (2017, p. 25) contempla o assunto afirmando que 

“[...] de forma não excludente e programada, com ampla distribuição de dados para 

que as partes interessadas tenham acesso a eles com equidade, promovendo 

confiança, melhorando a competitividade e gerando valor a organização [...]”. 

O entrevistado 30 trouxe o exemplo do relatório anual: 

[...] todo associado recebe o relatório anual na casa dele, com 
uma eficiência e eficácia muito grande. Diferentemente de rádio, 
pois muitos podem não ouvir, TV também não é o perfil do 
público e redes sociais, cada um possui um perfil de público 
diferente, e hoje para a cooperativa o mais eficiente é o jornal, 
que é o carro chefe para divulgar as informações ao associado 
[...]. 

Para IBGC (2017) é recomendado à cooperativa a divulgação dos relatórios de 

maneira periódica e suficiente, além de aspectos econômicos e financeiros e demais 

exigidos por lei, contendo noções de sua atividade, inclusive os de caráter intangível.  

Quanto ao tempo em que as informações chegam até o associado, o 

entrevistado afirma que a informação chega em tempo adequado, mesmo sendo 

mensal a entrega do jornal (informação delay). De acordo com IBGC (2017, p. 31), 
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“[...] a comunicação de uma organização visa alcançar várias partes interessadas, e, 

para atingi-las, várias ferramentas podem ser utilizadas”. Tais informações devem 

estar atualizadas e disponíveis em tempo real (IBGC, 2017). 

Para o entrevistado 30, quando surge uma informação importante: 

[...] como interrupção no fornecimento de energia elétrica por 
algum motivo, nesses casos então é informado por rádio 
(eficiência) ou redes sociais. Se é informação mais a título de 
conhecimento, o jornal faz a sua parte. Cada informação 
depende de um tipo de veículo e a urgência que a cooperativa 
tem de passar ao associado [...]. 

OCB ([2019a]) ressalta que a cooperativa deve ter meio de monitorar os fluxos 

de informações corretas, principalmente de informações que geram fatores de risco e 

não conformidades. Esses sistemas devem ser revistos, ao menos, anualmente. 

4.7.3 Efetividade da comunicação na percepção dos associados 

Quando abordados sobre a efetividade da comunicação, na questão que trata 

especificamente se as informações repassadas ao associado/entrevistado são 

suficientes no seu entendimento, 24 (vinte e quatro) entrevistados relataram que “sim”, 

que são suficientes. Ficam a par do andamento da Cooperativa, de investimentos 

futuros.  

O entrevistado 7 explicou: 

[...] a cooperativa possui meios que facilitam o contato do associado, e que 
se caso houver dúvidas sobre as informações passadas, podemos entrar em 
contato com a cooperativa [...].  

Como sugestão de esclarecimento de informações, alguns entrevistados 

ressaltaram as assembleias como um meio rico em informações sobre o andamento 

da Cooperativa. De acordo com Crúzio (2005), as decisões nas cooperativas ocorrem 

através do voto do associado em assembleia, sendo que cada sócio tem o mesmo 

poder de voto, independentemente da quantidade de capital social de cada um. 

As respostas de 5 (cinco) entrevistados foram semelhantes: relataram 

dificuldades do entendimento de informações sobre a situação financeira da 
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Cooperativa. Afirmaram que, em muitos casos, possuem dúvidas quanto aos dados 

informados, pois os termos usados não ficam claros para quem é leigo no assunto 

abordado.  

O entrevistado 16 relatou: “[...] seria interessante mais divulgação de 

informações sobre infraestrutura, investimentos futuros e situação econômica, pois 

tenho dúvidas, quando questionado sobre isso”. Segundo IBGC (2017), a 

comunicação eficaz dentro do sistema de governança corporativa com suas partes 

interessadas contribui para criação de valor, preservação da imagem, melhoria dos 

resultados e longevidade da organização. “O desconhecimento desse tema é 

inadmissível para as organizações com visão de longo prazo” (IBGC, 2017, p. 48). “A 

organização deve tornar públicos atos e fatos relevantes, ou seja, informações e 

ações estratégicas, administrativas, técnicas, negociais, socioambientais, financeiras 

ou econômicas” (IBGC, 2017, p.31). 

A questão abordada quanto a dúvidas em relação às informações transmitidas 

aos associados pela Cooperativa foi positiva: 21 (vinte e um) associados responderam 

que não possuem dúvidas quanto à efetividade da comunicação. 

Afirma o entrevistado 5: “[...] as informações passadas são claras e transparece 

seriedade no serviço prestado”. Conforme Silva (2012), o feedback do público pode 

ser rico em sugestões de melhoria e críticas sobre os processos e resultados, obtendo 

uma avaliação minuciosa das situações, que é uma importante contribuição para a 

organização e para o sistema de governança corporativa. 

Já 8 (oito) entrevistados levantam dúvidas sobre as informações que lhes são 

passadas, relatando incertezas sobre o capital social (valor de cotas que possui junto 

à Cooperativa e forma de resgate). Outro destaque desse grupo foram as dúvidas que 

possuem sobre as informações da situação financeira da Cooperativa: disseram que, 

de certa forma, essas informações não ficam claras. “Ausência ou falta de informações 

confiáveis gera desconfiança. Esta percepção desencadeia uma busca, nem sempre 

feita de maneira correta, por informações de todas as fontes possíveis. Reside aí o 

perigo de se perder o controle da comunicação” (IBGC, 2017, p. 43). 

O entrevistado 25 explica que [...] “tenho dúvidas sobre a veracidade dos dados 

que são passados a mim, principalmente por ter muitas conversas informais sobre 
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esse assunto”. IBGC (2017, p. 12) explica que “Essa evolução para uma sociedade 

mais participativa torna imperativo que as organizações tenham uma comunicação 

efetiva e transparente para mitigarem riscos de imagem, crises e impactos nos 

negócios”.  

Quando questionados sobre quais meios de comunicação usados pela 

Cooperativa seriam os mais eficazes na disseminação das informações, 8 (oito) 

associados relataram que as redes sociais, 6 (seis) associados relataram que seria o 

Jornal Certel, 1 (um) associado relatou que seriam as assembleias, 11 (onze) 

relataram que seria o rádio, e 3 (três) associados relataram que o meio mais eficaz 

seriam os postos de atendimento. Por exemplo, o entrevistado 11 relatou que “o Jornal 

Certel chega mensalmente em minha casa, facilitando a chegada da informação da 

cooperativa”. O entrevistado 26 relatou que “[...] as informações transmitidas nas 

redes sociais são propagadas de forma muito rápida entre os usuários”. “As 

informações que devem ser divulgadas podem ter seu formato adaptado para o 

melhor entendimento de cada parte interessada” (IBGC, 2017, p. 26). 

4.7.4 Efetividade da comunicação na percepção do gerente de RI 

Em revelação obtida na entrevista sobre as informações passadas aos 

associados, se são suficientes, o entrevistado 30 relatou que “[...] através de 

pesquisas do questionamento de onde o associado busca informações sobre a 

cooperativa, estão sendo bem avaliados”. “Transparência é facilitar voluntariamente o 

acesso das partes interessadas às informações que vão além daquelas determinadas 

por dispositivos legais, visando à criação de um ambiente de relacionamento confiável 

e seguro” (OCB, [2019a], p. 14). 

Na percepção do entrevistado 30: 

[...] tanto jornal quanto rádio têm sido muito bem avaliados, tanto 
em pesquisas da cooperativas como em pesquisas de outras 
entidades regionais. Hoje a nível regional o jornal da nossa 
cooperativa, é o jornal de maior tiragem mensal, então tem uma 
importância muito grande e praticamente não tem publicidade 
[...]. 
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Quanto às dúvidas sobre as informações repassadas pela Cooperativa aos 

associados, o entrevistado 30 informou que podem existir, sim, pelo fato de não haver 

reuniões com maior frequência, o que facilitaria o entendimento. OCB ([2019a]) 

enfatiza que os esforços realizados pela cooperativa devem ser muito mais ligados 

aos esclarecimentos de informação de forma efetiva, aos cooperados, do que um 

simples edital de convocação para assembleias gerais. 

O entrevistado 30 informa: 

[...] às vezes é pego uma fração de uma informação, ou uma 
informação muito pontual e ela, isoladamente, pode ser um 
pouco difícil para entender, pois ela está dentro de um contexto 
e no jornal você não consegue explicar todo o contexto. Isso é 
questão da eficiência da comunicação, mas é sempre utilizada 
uma linguagem mais acessível, para o associado entender o que 
é preciso comunicar a ele [...]. 

No seu contexto, o entrevistado 30 levou ao entendimento de que depende 

muito do tipo de informação que se quer levar até o associado. Quando se trata de 

termos de eficiência, é o jornal o meio mais adequado, pois é entregue na residência 

do associado. Conforme afirma IBGC (2017), a informação disseminada de forma 

ampla, ágil e de linguagem clara pode evitar discordância nas informações. 

O entrevistado 30 destaca que as assembleias 

[...] se tornam um momento muito importante e muito mais 
decisório, com um percentual muito pequeno de associados 
presentes. Na assembleia de 2019, por exemplo, teve 1300 
associados e o Jornal Certel chega a 59 mil casas. Então com 
certeza o Jornal Certel é o meio mais eficiente [...]. 

4.7.5 Governança corporativa na percepção dos associados 

Quando questionados sobre os seus direitos e deveres como sócios de uma 

cooperativa, as respostas foram divididas em três grupos. No primeiro grupo, 2 (dois) 

associados com a linha de pensamentos correlatos entendem que possuem direitos e 

deveres como sócios de uma cooperativa, mas que não sabem descrever quais são 

eles. Conforme o relato do entrevistado 10, “sou sócio e sei que tenho direitos e 

deveres, mas neste momento não sei explicar quais são”. Conforme IBGC (2015, 

p.17): 
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Cada agente de governança, antes de assumir um ou mais papéis no sistema 
de governança, deve observar cuidadosamente os direitos, os deveres e as 
responsabilidades a ele associados, de modo a atuar com independência, 
diligência e proatividade. 

No segundo grupo, 16 (dezesseis) entrevistados também afirmam que sabem 

dos seus direitos e deveres como associados da Cooperativa e caracterizam como 

direitos receber um fornecimento de energia elétrica com qualidade e, como dever, 

efetuar o pagamento em dia do serviço que lhe é prestado (fornecimento de energia 

elétrica). O entrevistado 7 relatou “[...] se recebo energia elétrica em minha casa é um 

direito que tenho, e meu dever é fazer o pagamento do consumo”. 

O terceiro grupo de respostas que coincidem é de 11 (onze) entrevistados que, 

quando questionados sobre seus direitos e deveres como sócios de uma cooperativa, 

não sabiam da existência de tais e não ousaram intuir. O entrevistado 26 respondeu 

ao questionamento dizendo “[...] não sei responder quais são os meu direitos e 

deveres”. “Os interessados nos resultados da organização (suas partes interessadas) 

estão mais cientes de seus papéis, direitos e deveres; estão, portanto, mais 

questionadores” (IBGC, 2017, p.12). 

Foi observado, que quando questionados sobre de quem seria a 

responsabilidade de tomar as decisões da Cooperativa, muitos se colocavam em 

silêncio e deixavam transparecer ter dúvidas sobre esse papel. Para Ventura (2009), 

as ferramentas de governança da cooperativa são úteis no controle interno das 

instituições, com legitimidade no momento de convocação dos sócios para decisões 

em assembleias. 

Um total de 23 (vinte e três) entrevistados informaram que a responsabilidade 

de tomar as decisões da Cooperativa seria da direção juntamente com seus 

conselheiros. Destacaram que, em assembleia, o grupo de profissionais que hoje faz 

parte da gestão foi escolhido pela maioria dos sócios presentes no momento da 

votação. De acordo com o entrevistado 20, “se foram escolhidos para tal cargo, devem 

ter total conhecimento técnico e administrativo sobre as decisões que devem ser 

tomadas na cooperativa”. “Assim como o Conselho de Administração representa o 

órgão central da Governança Corporativa, a Assembleia Geral representa o órgão 

máximo de onde devem advir as principais questões da empresa” (OLIVEIRA, 2011, 

p. 61). 
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Já 6 (seis) entrevistados informaram que as decisões a serem tomadas devem 

fazer parte da pauta das assembleias e que os assuntos têm de ser decididos levando 

em conta o voto da maioria dos associados presentes.  

A participação dos associados nas assembleias pode ser avaliada tanto 
quantitativamente, ou seja, pelo número de associados presentes, quanto 
qualitativamente, pela sua contribuição ao debate, às deliberações e à 
tomada de decisão (VENTURA, 2009, p. 94). 

Quando questionados se acreditavam ser importante a sua participação como 

associado nas decisões da Cooperativa, um total de 13 (treze) entrevistados 

responderam que “sim”, principalmente em decisões voltadas aos investimentos em 

melhorias em infraestrutura, direcionamento de lucros e eleições de escolha de 

diretoria. Outros 10 (dez) entrevistados, quanto ao questionamento, salientaram que 

sim, é importante participar das decisões, mas somente aquelas sugeridas em 

assembleia, e as restantes ficariam sob a responsabilidade da equipe administrativa. 

De acordo com IBGC (2015), os acionistas podem ser pessoas físicas ou jurídicas que 

fazem parte da nomenclatura da organização. Utilizam a assembleia geral para 

apresentação de resultados, de modo que possuem autonomia para avaliar o 

desempenho declarado.  

Já outro grupo de 6 (seis) entrevistados possuem um olhar diferente sobre esse 

questionamento: entendem que não é necessária a sua participação nas decisões da 

Cooperativa, tornando-se de total responsabilidade da gestão escolhida para tal 

incumbência. Para IBGC (2017, p.48), “[...] os presidentes do CA e da diretoria 

executiva são os elos entre o conselho e o restante da organização. É vital que a 

comunicação entre eles se dê de forma clara e contínua e que propicie condições para 

a tomada de decisões eficazes”. 

4.7.6 Governança corporativa na percepção do gerente de RI 

Foi possível perceber que a capacitação dos conselheiros da Cooperativa é um 

assunto que viabiliza o esclarecimento do sistema de governança aos associados e 

demais partes pertencentes a este sistema. O entrevistado 30 ressalta: “[...] já foi 

iniciada pela Cooperativa, capacitação de delegados e lideranças, para que eles 

sejam multiplicadores dos direitos e deveres dos associados’’. De acordo com OCB 
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([2019a], p. 42) “[...] é recomendável que a cooperativa instale um organismo de 

relacionamento e comunicação entre sua estrutura de governança e seu quadro 

social, reforçando”. 

O entrevistado 30, em sua fala, destacou:  

[...] Essa questão não é só um problema nas cooperativas, mas 
a sociedade entende muito de direitos, que é o modelo do 
socialismo, pois o cooperativismo empresarial que nos 
praticamos. O associado precisa entender que ele tem deveres, 
que é um desafio muito grande. Então hoje, com certeza, tem 
muito trabalho para ser feito, para que se entenda isso. No 
momento que ele entender, tenho certeza que ele irá participar 
mais, mas claro, vai depender do interesse do associado [...]. 

Segundo a OCB ([2019]), para que os cooperados possam contribuir 

eficazmente com a cooperativa, é oferecido, pela instituição, educação e a formação 

de seus membros, dos representantes eleitos e dos colaboradores, para disseminar 

as vantagens da cooperação. 

O entrevistado 30 afirmou que o associado ainda não compreendeu esse 

modelo, pois o cooperativismo de uma forma geral foi crescendo muito rapidamente 

ao longo dos anos, e que, de certa forma, o associado se fez presente nesse meio, 

por necessidades e por demandas. Conforme a fala do entrevistado, “foi se criando 

cooperativas e não foi se fazendo esse trabalho, do associado entender a sua 

importância”. Seibel (2000) explica que a educação cooperativa é um processo árduo, 

o trabalho deve ser de caráter revolucionário, pois a sociedade ainda pensa de forma 

individualista, se contrapondo aos princípios do cooperativismo. 

O entrevistado 30 também destaca em sua fala que “[...] se olhar para os 

últimos 5 ou 10 anos, já melhorou bastante. Porque as cooperativas começaram a 

organizar seu quadro social, estão conversando mais com seu associado”. Andrade e 

Rosseti (2004) lembram que “governança corporativa” no ambiente empresarial é 

bastante recente, que, aparentemente, a primeira vez em que foi utilizada foi em 1991, 

e logo em 1995, foi criado o primeiro código de melhores práticas de governança 

corporativa no Brasil, pelo IBGC. Destacado por IBGC (2017), as partes interessadas 

de uma cooperativa, ao longo do tempo, estão mais interessadas pelos resultados da 

organização, entendedores do seu papel, direito e deveres e questionadores das 

informações recebidas. 
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4.7.7 Cooperativismo na percepção do associado 

Nas questões relacionadas ao cooperativismo, foi constatado que 7 (sete) dos 

entrevistados não possuem um olhar para a cooperativa com espírito cooperativista, 

pois, quando questionados sobre a importância de receber informações sobre a 

cooperativa da qual são associados, responderam que sim, entendem que é 

importante receber as informações da Cooperativa, porém aquelas relacionadas com 

o serviço que ela presta aos associados. O entrevistado 19 destacou em sua fala 

“gosto muito de receber informações pelo programa contato direto, transmitido pelo 

rádio, onde fico sabendo dos desligamentos de energia na minha cidade”. Conforme 

OCB ([2019a]), o cooperativismo é uma filosofia que visa a unir ações econômicas e 

sociais em busca de uma qualidade de vida com possibilidades de tornar o mundo um 

lugar mais íntegro para todos. Ainda de acordo com OCB ([2019a]), o movimento 

cooperativista tem o intuito, como negócio, de promover a participação democrática, 

conectando pessoas e compartilhando resultados. 

No caso da Cooperativa Certel Energia, os associados trouxeram a importância 

das informações sobre a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica e 

alterações tarifárias.  

Já a linha de pensamento de 22 (vinte e dois) entrevistados revela um 

direcionamento voltado ao espírito cooperativista. Eles relataram que é bastante 

importante receber informações sobre a Cooperativa, principalmente aquelas voltadas 

à situação financeira, futuros investimentos, ações tomadas pela direção, pois, com 

essas informações, estão mais próximos da Cooperativa, podendo opinar de forma 

segura sempre que solicitado. É aconselhável que as cooperativas desenvolvam um 

organismo de comunicação dentro da sua estrutura de governança e quadro social, 

de forma que essas informações incentivem a participação dos sócios nas decisões 

da cooperativa (OCB, [2019a]). 

Quanto às informações mais relevantes que receberam da Cooperativa até o 

momento, 8 (oito) entrevistados mencionaram convênios e cota capital, e outros 10 

(dez) entrevistados responderam investimentos em infraestrutura como informações 

relevantes. Já 10 (dez) entrevistados informaram que receberam informações 

relevantes sobre os atendimentos ligados à manutenção de energia elétrica e 1 (um) 
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entrevistado enfatizou que até agora não recebeu nenhuma informação que julgasse 

ser relevante.  

Quando questionados se consideram correta a forma como é feita a gestão da 

Cooperativa, as respostas foram variadas, por categoria. Do total, 8 (oito) 

entrevistados responderam que sim, pois a direção, juntamente com seus 

conselheiros, foi eleita pelos sócios da Cooperativa; 9 (nove) entrevistados 

responderam que sim, justificando que o serviço prestado é de qualidade; 6 (seis) 

entrevistados enfatizaram que a Cooperativa, entre outras cooperativas de energia 

elétrica, está em constante evolução, transparecendo os resultados; 5 (cinco) 

informaram que possuem dúvidas quanto à gestão da Cooperativa, pois não 

participam de assembleias; e 1 (um) entrevistado informou não ter informações 

suficientes para responder à questão. Por outro ângulo, Seibel (2000) explica que a 

educação cooperativa é um processo árduo, o trabalho deve ser de caráter 

revolucionário, pois a sociedade ainda pensa de forma individualista, contrapondo-se 

aos princípios do cooperativismo. 

Na última questão foi avaliado o grau de conhecimento dos entrevistados em 

relação à atual situação da Cooperativa. Um grupo de 20 (vinte) entrevistados 

respondeu que considera “boa” a situação. O entrevistado 19 destacou que “[...] a 

cooperativa possui a tarifa mais baixa de energia elétrica, com um ótimo serviço 

prestado e que segue em pleno desenvolvimento”. Martins (2017) enfatiza que o 

cooperativismo transita em um fundamento diferente de empresa capitalista, visto que 

os cooperados são ativos na cooperativa, participando das decisões e divisões de 

produtos financeiros. Os associados são donos da cooperativa e podem se favorecer 

de um novo estilo de vida que se alicerça na solidariedade e cooperativismo. 

Outro grupo de 7 (sete) entrevistados relataram que a situação da Cooperativa 

é estável, superando a crise de anos passados. Já 2 (dois) entrevistados destacaram 

não poder informar com certeza sobre essa questão, uma vez que não recebem 

informações concretas sobre esse assunto. 
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4.7.8 Cooperativismo na percepção do gerente de RI 

O processo de prática do cooperativismo foi caracterizado, como “muito 

importante” pelo entrevistado. Em sua fala, salienta que “[...] a importância de passar 

as decisões da cooperativa aos associados significa a sobrevivência da cooperativa, 

se a informação não for da forma correta e no tempo certo para que ele possa 

entender, a cooperativa não sobrevive [...]”. De acordo com a OCB ([2019a]), nas 

cooperativas os membros participam efetivamente na formulação de políticas e 

tomada de decisões, visto que são organizações democráticas. Um dos princípios do 

cooperativismo destacado por Cenzi (2009) é o da autonomia e independência: Sócios 

cooperadores tomam as decisões da cooperativa e mantêm a autonomia, pois é uma 

sociedade de pessoas. 

O entrevistado 30 enfatiza o modelo de assembleias adotado em 2018/2019 – 

as assembleias descentralizadas –, em que foi quadriplicado o número de associados 

participantes, como comprovação de que o associado entendeu a importância da sua 

participação na Cooperativa.  

“É também momento relevante de prestação de contas e exercício de 

transparência pela administração, além de oportunidade valiosa para que os sócios 

possam contribuir com a organização, apresentando ideias e opiniões” (IBGC, 2015, 

p. 29). Em fala enfatiza que “[...] saber, o associado sabe, que deve participar das 

decisões da Cooperativa, o problema é a forma de ele participar”. Para a OCB 

([2019a]), o cooperado deve participar como elemento ativo na fiscalização e controle 

da organização, principalmente em eventos pré-assembleias, assembleias gerais e 

prestações de contas junto à gestão da Cooperativa. 

Relata o entrevistado que uma das informações mais importantes repassadas 

pela Cooperativa aos seus associados são as informações dos negócios, dos 

investimentos e a prestação de contas anual.  

Inclusive, o entrevistado 30 destaca: 

[...] é uma coisas mais importantes que poucas cooperativas 
ainda fazem, e nós temos esse modelo, de publicar e entregar 
para cada associado o relatório anual, mesmo ele não estando 
presente em assembleia, e é uma decisão dele de entender e 



48 

buscar informações, mas a Cooperativa está fazendo a parte 
dela, desta forma [...]. 

De acordo com OCB ([2019a], p.19), “a prestação de contas deve conter, além 

das demonstrações contábeis, o relatório de gestão e os planejamentos estratégicos 

e orçamentário, aprovados pelo Conselho de Administração/Diretoria”. “O relatório 

deve ser claro, realista e conter todos os principais destaques da empresa, tanto 

positivos quanto adversos” (IBGC, 2017, p. 32). 

O entrevistado 30 indica que a forma como é desempenhada a gestão da 

Cooperativa está sendo vista com bons olhos pelos associados, pois a Cooperativa 

existe para prestar um bom serviço, e isso fica visível aos associados.  

Em sua fala, o entrevistado ressalta:  

[...] a Cooperativa está passando um serviço de qualidade, que 
é o fornecimento de energia elétrica e em todos os negócios. 
Isso tem sido bem avaliado, acima de 90%. Então por si só já dá 
para ter uma boa ideia da percepção do associado em relação à 
gestão [...]. 

Segundo o entrevistado 30, o associado fica bem informado da situação da 

Cooperativa nos dias atuais, mas muito vai depender do entendimento dele sobre a 

informação que recebe. Como destacado pelo entrevistado, “[...] a informação ele 

recebe, e por via de regra, a grande maioria com certeza tem uma boa percepção da 

gestão da cooperativa”. De acordo com OCB [(2019a], p.28), “[...] a Gestão Executiva 

deve atentar para que sejam prestadas às partes interessadas as informações de seu 

interesse, além das que são obrigatórias por lei ou regulamento, tão logo estejam 

disponíveis”. Como destacado por SESCOOPRS ([2019a], p. 9), “[...] em uma 

cooperativa, ganhamos força e espaço quando trabalhamos juntos, e a nossa receita 

de sucesso está justamente na união e no compartilhamento, seja ele de ideias, 

trabalho, desafios ou resultados”. 

4.8 Conclusão do estudo 

A Cooperativa possui meios que facilitam a disseminação da informação até o 

associado, principalmente para aquelas informações que necessitam de certa 

urgência no encaminhamento, chegando em tempo real/adequado. 
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A resposta dos associados entrevistados foi positiva. Quanto às informações 

da Cooperativa, corroboram os processos informados pelo gerente de RI, destacando 

que os meios utilizados na disseminação da informação são o Jornal Certel e 

programas de rádio. 

Observando também as entrevistas, o gerente de RI possui uma preocupação 

quanto ao encaminhamento da informação aos associados. Citou o release, processo 

utilizado para encaminhar as informações aos meios de comunicação. Com esse 

encontro de ideias e percepções entre associados e setor de RI, fica claro que as 

informações da Cooperativa ficam disponíveis em tempo real, com alcance de todos 

os que possuem interesse. As informações sobre a Cooperativa, para a maioria dos 

associados entrevistados, são suficientes. Alguns casos pontuais informaram ter 

dúvidas referentes às informações de investimentos e situação financeira, e, como 

destacado pelo gerente de RI, esse tipo de dúvida pode ocorrer, pois as reuniões com 

associados não ocorrem com tanta frequência. Em contrapartida, a Cooperativa busca 

utilizar uma linguagem mais acessível para o público abrangente. Os casos de 

dúvidas, como já mencionados, são bem pontuais, citados pela minoria dos 

associados entrevistados. 

O Jornal Certel é o meio mais adequado para levar informações até o 

associado. Já a assembleia, citada pelos entrevistados, é voltada para a tomada de 

decisões da Cooperativa, tornando-se um momento muito importante e decisório para 

Cooperativa e associados. 

Muito ainda precisa ser informado aos sócios em relação aos seus direitos e 

deveres como associados de uma cooperativa. Os associados entrevistados sabem 

ou já ouviram falar nos direitos e deveres, porém não sabem afirmar com certeza quais 

são. Mencionaram apenas o serviço prestado e o valor que devem pagar por ele. 

Como se pôde constatar na entrevista do gerente de RI, a Cooperativa possui 

conhecimento deste fato e já iniciou um trabalho de capacitação dos conselheiros, 

justamente para que, com o tempo, essas dúvidas e falta de conhecimento sejam 

sanadas. 
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Esse entendimento errado ou essa falta de informação, como observado em 

relatos, ocorre há anos, e talvez não seja um problema em uma única cooperativa, 

mas em muitas delas. 

Os associados não percebem claramente que podem fazer parte das decisões 

da Cooperativa e que sua participação é muito importante e decisória. Em 

contrapartida, a Cooperativa está fornecendo um serviço de qualidade, com o qual o 

associado está tão satisfeito que acredita que sua participação não seja necessária. 

A Cooperativa realiza um trabalho muito importante de divulgação da 

informação ao associado, e este reconhece essa preocupação. 

Tanto por parte dos associados quanto da Cooperativa foi citado que as 

informações mais importantes são dos serviços prestados, principalmente quando se 

trata da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Por outro lado, também foram 

citadas as informações sobre a situação econômica/financeira da Cooperativa, que 

encaminha a todos os associados os relatórios anuais com as informações sobre o 

desempenho da Cooperativa, mas muito depende da forma como o associado 

interpreta essa informação e/ou a importância que ele dá a essas informações. 

O associado percebe e entende que precisa participar das assembleias e, 

conforme o gerente do setor de RI, a participação do associado vem aumentando nos 

últimos anos, sendo, assim, um fator positivo da percepção que ele tem da 

Cooperativa. 

A gestão da Cooperativa está sendo feita de forma correta. Nesse sentido, os 

associados citam a qualidade o serviço prestado e, respondendo pela Cooperativa, o 

gerente de RI informa que as pesquisas trazem bons resultados quanto à forma de 

gestão da Cooperativa, e muito se atrela também ao serviço de qualidade que ela 

desempenha. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi movido pelo objetivo de analisar a percepção do 

associado relativamente à efetividade da comunicação da Certel Energia. Para 

divulgação das suas práticas de governança, formulou sua base de estudos 

embasando-se na revisão dos conceitos da literatura sobre os temas de comunicação, 

governança corporativa e cooperativismo. Dessa forma, foi possível confrontar os 

estudos realizados em literaturas com as informações obtidas na pesquisa realizada. 

A comunicação dentro do sistema de governança corporativa da Certel Energia 

influencia a percepção do associado em relação à gestão da Cooperativa. A partir do 

momento em que o sócio não recebe informações suficientes da Cooperativa, 

principalmente aquelas oriundas de investimentos em infraestrutura, dados 

financeiros e fornecimento de energia elétrica, ele não saberá informar como está 

sendo realizada a gestão da Cooperativa. Nesse caso, após análise dos resultados 

da entrevista, constatou-se que a percepção do associado sobre a gestão da 

Cooperativa é positiva e atende às necessidades dos associados entrevistados, 

necessidade esta que gira em torno da qualidade no serviço de fornecimento de 

energia elétrica. 

Quanto às mensagens que recebe da Cooperativa, o associado revela que são 

entendíveis, e o que contribui para a boa compreensão são os meios de comunicação 

utilizados pela Cooperativa: são de fácil acesso e entendimento, com uma linguagem 

clara para o púbico alvo. Foram citados como facilitadores da comunicação da 

Cooperativa o Jornal Certel, programas nas rádios e redes sociais. 
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A análise referente à percepção e ao entendimento dos associados sobre 

governança corporativa indica que os associados necessitam de mais informações 

sobre o seu papel dentro do sistema de governança corporativa, pois não possuem 

total conhecimento da importância da sua contribuição no desenvolvimento da 

Cooperativa, o que está de acordo com a fala do entrevistado 10 “sou sócio e sei que 

tenho direitos e deveres, mas neste momento não sei explicar quais são” 

Entendem, basicamente, que precisam efetuar “em dia” o pagamento pelo 

serviço prestado pela Cooperativa e receber com qualidade a energia elétrica em suas 

residências e ou estabelecimentos comerciais.  

5.1 Limitações da pesquisa 

Este estudo constituiu uma pequena demonstração do entendimento da 

percepção de associados quanto à efetividade da comunicação do sistema de 

governança corporativa da Certel Energia. A pesquisa foi limitada em virtude da pouca 

quantidade de entrevistados, levando em conta que a Cooperativa possui mais de 65 

mil associados, de forma que não é possível uma generalização dos resultados. No 

entanto, também não era esta a intenção ao organizar o estudo de caso, mas obter 

indicativos para os objetivos. Portanto, não se trata de uma pesquisa conclusiva, e 

sim uma abordagem para conhecer de maneira mais aprofundada como a 

comunicação está ocorrendo com os associados. 

5.2 Sugestões para próximas pesquisas 

Devido ao estudo ser qualitativo e com um baixo número de respondentes, 

sugere-se que os resultados a partir da pesquisa qualitativa sejam aplicados em uma 

outra pesquisa com abordagem quantitativa.  
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APÊNDICE – A Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Estamos convidando-o para participar da pesquisa intitulada Efetividade da 

comunicação da Certel Energia a partir das suas práticas de governança, desenvolvida por 

Susimara Ramoni da Rosa discente de Graduação em Administração - LFE Comércio Exterior 

da Universidade do Vale do Taquari Univates, sob orientação do Professor Dr. João Carlos 

Britto. 

O projeto tem como objetivo analisar a percepção do associado relativamente à 

efetividade da comunicação da Certel Energia, para divulgação de suas práticas de 

governança e, com isso, compreender como a comunicação, dentro do sistema de 

governança, influencia a percepção do associado relativa a gestão da Cooperativa; analisar 

a compreensão do associado em relação às mensagens que recebe da Cooperativa; e 

analisar a percepção e entendimento dos associados da Cooperativa sobre governança 

cooperativa. 

Como método de coleta de dados será utilizada a técnica de entrevistas 

semiestruturadas com associados da Cooperativa. Os encontros com cada entrevistado serão 

previamente agendados, de acordo com a disponibilidade dos participantes, em locais 

acordados com os mesmos. 

As entrevistas serão gravadas e os relatos serão mantidos em sigilo, servindo apenas 

para os fins da pesquisa, não se revelando os nomes dos participantes. Os registros de voz 

serão transcritos para o papel e posteriormente serão apagados. Todos os registros escritos 

ficarão de posse do pesquisador por um ano e após esse período serão incinerados. 

A sua participação não oferece risco algum, sendo o único desconforto o tempo que 

será gasto para participar da entrevista. Caso seja verificado algum constrangimento durante 

a entrevista, o entrevistado poderá cancelar sua participação. 

É-lhe garantido também: 

- Receber a resposta de qualquer pergunta, ou esclarecimento a qualquer dúvida à 

cerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

- Poder retirar seu consentimento a qualquer momento, deixando de participar do 

estudo, sem que isso traga qualquer tipo de prejuízo; 

- Que você não será identificado quando da divulgação dos resultados e que todas as 

informações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados à pesquisa. 
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Este termo deverá ser assinado em duas vias, sendo que uma delas será retirada pelo 

sujeito da pesquisa e a outra pela pesquisadora. A responsável pela pesquisa é a graduanda 

Susimara Ramoni da Rosa Fone: (51) 99851-6159. 

Pelo presente termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que autorizo 

minha participação nesta pesquisa, pois fui devidamente informado, de forma clara e 

detalhada, livre de qualquer constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa, dos 

instrumentos de coleta de informações que serão utilizados, dos riscos e benefício, conforme 

já citados neste termo. 

Data____/____/____ 

 

 

___________________________________

_ 

Nome do Participante da pesquisa 

___________________________________

_ 

Assinatura 

 

___________________________________

_ 

Nome do Pesquisador responsável 

 

 

___________________________________

_ 

Assinatura 
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APÊNDICE – B Termo de aceite para a direção da Cooperativa de Distribuição 

de Energia Teutônia 

Termo de aceite para a direção da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia 

 

Vimos por meio deste solicitar a autorização para que os associados desta 

Cooperativa, participem das entrevistas que servirão de base na pesquisa da monografia 

apresentada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II como parte da exigência para 

a obtenção do título de Bacharel em Administração da Universidade do Vale do Taquari - 

UNIVATES de Lajeado, RS. 

De acordo com a proposta de pesquisa, esta será realizada por meio entrevistas 

individuais com associados da Cooperativa. 

Cada sujeito que concordar em participar da pesquisa assinará um termo de 

consentimento em duas vias, sendo que uma via permanecerá em poder dele e a outra com 

o responsável pela pesquisa. Desde já, agradecemos a disponibilização, visto que a pesquisa 

contribuirá para a comunidade científica. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

Direção da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia 

 

 ______________________________ 

Susimara Ramoni da Rosa 

Graduanda em Administração – LFE Comércio Exterior 

 

______________________________ 

Orientador e professor Dr. João Carlos Britto 

  

Teutônia, abril de 2019 
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APÊNDICE C – Instrumento de entrevista com os associados. 

1) Você recebe as informações da Cooperativa? Se sim, por quais meios? 

2) Você acha correto o meio em que você recebe a informação da Cooperativa? Por 

que? 

3) Você acredita que recebe as informações sobre a cooperativa, no tempo adequado? 

4) Você entende que as informações que recebe são suficientes? Se não, quais outras 

informações, entende ser necessárias? 

5) Possui dúvidas quanto as informações que lhe são passadas? Se sim, quais são 

elas?  

6) Qual meio de comunicação, usado pela Cooperativa, que você julga ser mais 

eficaz? ( ) Rádio ( ) Televisão ( ) Jornal ( ) Jornal Certel ( ) Telefone ( ) Postos de atendimento 

( ) Assembleias ( ) Redes sociais ( ) Outro. 

7) Você sabe quais são os seus direitos e deveres, como associado de uma 

cooperativa? Pode explicar? 

8) No seu entendimento, de quem é a responsabilidade de tomar as decisões da 

Cooperativa?  

9) Você se acha no direito de participar das decisões da Cooperativa? Se sim, quais 

tipos de decisões? 

10) É importante para você, receber informações sobre a cooperativa na qual você é 

associado? Se sim, qual a importância? 

11) Quais as informações mais importantes que você recebeu sobre a Cooperativa? 

12) Você entende que a forma como é feita a gestão da Cooperativa está certa? Por 

que? 

13) Qual é a situação da Cooperativa hoje? 
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APÊNDICE D – Instrumento adaptado para entrevista com o gerente de RI 

1) De que forma, o seu setor procede para que as informações da Cooperativa chequem 
até os associados? Quais são os meios utilizados? 

2) Por que são utilizados esses meios para realizar a comunicação entre cooperativa e 
associado? 

3) No seu entendimento, as informações chegam até o associado no tempo adequado? 
Por quê? 

4) Você entende que as informações passadas aos associados são suficientes? Por quê? 
5) Você acredita que o associado tenha alguma dúvida quanto as informações 

repassadas pelo seu setor? Caso positivo, quais seriam? 
6) Qual meio de comunicação, usado pela Cooperativa, que você julga ser mais eficaz? 

( ) Rádio ( ) Televisão ( ) Jornal Certel ( ) Telefone ( ) Postos de Atendimento ( ) 

Assembleias ( ) Redes Sociais ( ) Outro. 

7) Qual sua percepção, quanto ao entendimento que os associados possuem sobre seus 

direitos e deveres, na Cooperativa? Pode explicar? 

8) No seu entendimento, o associado sabe de quem é a responsabilidade de tomar as 

decisões da Cooperativa? 

9) Você acredita que o associado se sente no direito de participar das decisões da 
Cooperativa? Se sim, quais tipos de decisões? 

10)  Qual a importância de passar as informações da Cooperativa aos associados? 
11)  Quais são as informações mais importantes repassadas, pelo setor, aos associados 

da Cooperativa? 
12)  No seu entendimento, qual é a percepção do associado quanto à forma como é 

realizada a gestão da Cooperativa? 
13)  Você acredita que o associado saiba a situação da Cooperativa hoje? 
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APÊNDICE E – Quadro teórico para elaboração das entrevistas 
 

Objetivos 
Específicos 

Etapa Autores Perguntas 

- Compreender 
como a 

comunicação, 
dentro do sistema 

de governança, 
influencia a 

percepção do 
associado relativa a 

gestão da 
Cooperativa; 

 
- Analisar a 

compreensão do 
sócio perante as 
mensagens que 

recebe da 
Cooperativa; 

 
- Analisar a 
percepção e 

entendimento dos 
associados da 

cooperativa sobre 
governança 
cooperativa. 

Reconhecimento 
do problema 

Bueno (2014); 
Matos (2014); 
Silva (2012). 

 

- Você recebe as informações 
da Cooperativa? Se sim, por 
quais meios? 
- Você acha correto o meio em 
que você recebe a informação 
da Cooperativa? Por que? 
- Você acredita que recebe as 
informações sobre a 
Cooperativa, no tempo 
adequado? 

Efetividade da 
comunicação 

Crúzio (2005); 
IBGC (2017); 
Silva (2012). 

- Você entende que as 
informações que recebe são 
suficientes? Se não, quais 
outras informações, entende 
ser necessárias? 
- Possui dúvidas quanto as 
informações que lhe são 
passadas? Se sim, quais são 
elas?  
- Qual meio de comunicação, 
usado pela Cooperativa, que 
você julga ser mais eficaz? 
( ) Rádio ( ) Televisão ( ) Jornal 
( ) Jornal Certel ( ) Telefone 
( ) Postos de atendimento ( ) 
Assembleias ( ) Redes sociais 
( ) Outro. 

Governança 
Corporativa 

Ventura(2009); 
Silva (2012); 
IBGC (2015); 

Oliveira(2011). 
 

- Você sabe quais são os seus 
direitos e deveres, como 
associado de uma 
Cooperativa? Pode explicar? 
- Você entende que as 
decisões tomadas pela 
Cooperativa devem ser de 
responsabilidade apenas da 
direção? Fica sabendo das 
decisões da Diretoria?  
- Você se acha no direito de 
participar das decisões da 
Cooperativa? Se sim, quais 
tipos de decisões? 
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Cooperativismo 

Martins 
(2017); 

Seibel (2000);  
Seibel 
(2010); 
OCB 

([2019a]). 
 

- É importante para você, 
receber informações sobre a 
Cooperativa na qual você é 
associado? Se sim, qual a 
importância? 
- Quais as informações mais 
importantes que você recebeu 
sobre a Cooperativa? 
- Você entende que a forma 
como é feita a gestão da 
Cooperativa está certa? Por 
que?  
- Qual é a situação da 
Cooperativa hoje? 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 
 
 
 



 


