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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 

 Diante dos desafios de governança das cooperativas, a participação continua 

sendo um ponto importante para equilibrar os poderes entre os sócios, diretoria e 

colaboradores. Para isso o intuito desse plano de negócios é propor um aplicativo que 

possibilite aos cooperados uma participação de forma digital nas decisões de suas 

cooperativas Cresol. 

 Esse aplicativo será uma extensão do já existente Internet Banking Cresol, 

onde o cooperado terá uma aba em que acessará os demonstrativos e resultados de 

sua singular e poderá votar nos processos decisórios propostos pelo Conselho de 

Administração nas Assembleias Gerais. 

 Trata-se de um projeto pioneiro, pois nenhuma cooperativa até o momento 

lançou nem em âmbito de teste um aplicativo ou extensão para tal objetivo. 

 Os benefícios na modernização desse processo trarão maior agilidade, 

comodidade e oportunidade de um maior número de participação de sócios nesse 

processo. Não basta digitalizar as relações financeiras, há uma oportunidade de 

diferenciar-se por ser cooperativa! 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  

 Esse trabalho tem o objetivo de propor ao Sistema Cresol a adoção de uma 

ferramenta (aplicativo) que possibilite aos cooperados participarem de forma digital 

nas decisões de sua cooperativa. 

O Banco Central sinaliza o voto digital (2019): Hoje, há sinais claros de que 

teremos que rever a adesão da Singular à figura do delegado, a representatividade 

deles apresenta crescentes imperfeições, tanto que o Banco Central, através de seu 

projeto “BC+/#”,sinaliza formalmente que muito em breve teremos a realização e 

votação de assembleias preferencialmente por meios digitais. Claro que no início o 

B.C. irá sugerir, mas depois deverá impor que as assembleias sejam feitas 100% de 

forma aberta em sites e aplicativos oficiais da Singular, onde o sócio acessará esses 

canais com sua senha eletrônica.  

Vemos aqui uma oportunidade de arrancar na frente da concorrência, 

desenvolver um aplicativo ao qual em um primeiro momento o nosso cooperado possa 

acompanhar os resultados e balancetes e dar a sua opinião (piloto), para em breve 

quando essa regulamentação vier a tona, o sistema Cresol estar pronto para se 

destacar no meio cooperativo sendo uma referência em Assembleias Digitais.  

A Era da 4ª Revolução Industrial chegou, e, assim, como as empresas 

capitalistas, as cooperativas precisam se atualizar para seguir relevantes para seus 

cooperados, assim como para a sociedade. Passa-se de uma revolução industrial, 

considera-se como uma revolução digital. Então, essa seria motivada por tecnologias 

como a internet móvel, a inteligência artificial, a automação que provoca ganhos de 

produtividade, a substituição do trabalho por capital e retornos crescentes de escala. A 

indústria 4.0 digitaliza e integra processos verticalmente no desenvolvimento e na 

compra de produtos até a fabricação, além da logística e dos serviços. 

Algumas indústrias como a financeira tem um processo acelerado de 

digitalização. Segundo a Febraban (2018), o número de transações bancárias feitas 

pelo celular cresceu 24% em relação ao ano anterior e os aplicativos dos bancos 

tornaram-se o canal preferido dos brasileiros para fazer pagamento de contas, 

transferências de dinheiro e outras transações financeiras. O aumento na quantidade 
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de transações com movimentações financeiras por celular chegou a quase 80%, de 

cada 10 transações, com ou sem movimentação financeira, 6 foram feitas por meios 

digitais, celular ou computador. 

A transformação digital tem chegado junto às empresas cooperativas como 

fator de sobrevivência dos seus negócios, mas pouco se tem visto o uso dessas 

ferramentas para o desenvolvimento dessas organizações como sociedade de 

pessoas na era digital. 

Ao mesmo tempo, as cooperativas são organizações centenárias, baseadas em 

princípios antigos e consolidadas, mas que tem ganhado destaque no contexto atual 

na urgência por modelos de negócios mais justos e sustentáveis. As pessoas estão 

começando a valorizar o diferencial cooperativo e ver negócios geridos pelos 

membros como uma alternativa aos de posse dos investidores. 

A digitalização é definida como o aumento da conectividade e da rede de 

tecnologias digitais para melhorar a comunicação, os serviços e o comércio entre 

pessoas, organizações e coisas, tem sido considerada uma oportunidade emergente 

para lidar com os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas (ODS). As cooperativas de crédito estão inseridas neste contexto e estão 

começando operações totalmente digitais. Isto é, desde associar, abrir conta corrente, 

atender, contratar créditos e seguros, gerenciar as finanças, entre outros. Do ponto 

de vista do negócio, a digitalização é um processo com referências e precedentes já 

abertos pelos bancos. 

Dessa maneira, as funções de participação democrática, a educação, a 

atuação regional e as relações sociais entre os cooperados estão sendo incluídas de 

forma muita lenta na digitalização dos principais sistemas cooperativos. Assim, o 

desafio está na questão de como compatibilizar a digitalização com os princípios 

cooperativistas e as transações não financeiras, especialmente no que tange a 

participação democrática dos sócios na governança. 

A governança é definida como “o sistema de normas, regras, instituições e 

práticas autorizadas por meio das quais qualquer coletividade, do local ao global, 

gerenciando seus assuntos comuns”. Já a governança digital, refere-se aos efeitos 

das tecnologias da informação nesses sistemas de regras e práticas.  
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Por sua vez, o Sistema Cresol Baser está passando por um processo de 

digitalização, começando por repensar seus produtos no contexto digital e avançando 

para usar a tecnologia como aliada no relacionamento com o associado sob o papel 

de dono. Há uma abordagem sistêmica digital que tem no centro da sua estratégia 

destacar os aspectos do cooperativismo como diferencias, a exemplo da sua visão: 

“Ser uma instituição financeira cooperativa de referência que desenvolve seus 

cooperados”, e isso só pode ocorrer diante de uma participação democrática destes. 

Diante disso, faz-se necessário conhecer teorias e práticas que utilizem meios 

digitais para fomentar a participação democrática dos associados da cooperativa. 

 

2 OBJETIVO 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 
Propor a implementação da participação democrática digital dos cooperados no 

Sistema Cresol. 

 

2.2 ANÁLISE  

 

a) Situar a transformação digital no contexto das instituições financeiras 

cooperativas; 

b) Levantar os desafios de governança e participação nas cooperativas; 

c) Identificar modelos de participação democrática digital, características 

das ferramentas e o emprego dessas no Sistema Cresol; 

d) Propor uma abordagem para participação democrática digital para o 

Sistema Cresol. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

 Não basta digitalizar as relações financeiras, há uma oportunidade de 

diferenciar-se por ser cooperativa, colocando as pessoas no centro. As organizações 

cooperativas que praticam o princípio da democracia se aproximam das melhores 
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práticas em sustentabilidade, fazendo uma melhor gestão dos interesses dos 

envolvidos. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 O SISTEMA CRESOL  

 

Há 24 anos nasceu o Sistema Cresol, um Sistema Cooperativo que se desafiou 

a ser e fazer a diferença, e hoje é referência Nacional e Internacional em Crédito 

Solidário, sendo a maior cooperativa do Brasil, contando com mais de 200 mil famílias 

cooperadas em dez estados brasileiros. 

 A Cresol surgiu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde também 

está instalada a sede da Central Cresol Baser. Hoje o Sistema tem uma área de 

abrangência com postos de atendimento, além do Paraná nos estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rondônia, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, com constante expansão para novas áreas. 

 O objetivo das Cooperativas Cresol é aproximar dos cooperados os produtos e 

serviços financeiros. 

 

Missão: 

 

Fornecer soluções financeiras com excelência por meio do relacionamento para gerar 

desenvolvimento dos cooperados, de seus empreendimentos e da comunidade. 

 

Visão: 

 

Ser uma instituição financeira cooperativa de referência que desenvolve seus 

cooperados. 

 

Valores: 

 

Ética, Excelência, Sustentabilidade, Simplicidade e Credibilidade. 
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4.2 TRANSFORMAÇÕES DIGITAIS NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

A era atual tem sido marcada pela inserção da tecnologia em todos os aspectos 

da nossa sociedade. 

A penetração da internet e dos telefones celulares produziu uma transformação 

profunda nos hábitos e preferências dos consumidores, que estão se tornando cada 

vez mais envolvidos na mídia digital seja comprando on-line ou acessando novos 

serviços (CUESTA et al., 2015). 

A digitalização mudou profundamente a maneira como as pessoas se 

comunicam, criam e reportam e não se sabe onde essa transformação terminará. 

Enquanto essa mudança avança é essencial que as empresas na economia social e 

solidária identifiquem as oportunidades para expandir suas operações e atividades. 

Em setores específicos como o financeiro, a mudança de hábitos dos 

consumidores e o novo ambiente competitivo estão forçando os bancos e as 

cooperativas a abordar seu processo de digitalização com urgência, se não quiserem 

ficar para trás no cenário competitivo.  

Cuesta et al. (2015) identifica três estágios sucessivos no processo de 

digitalização de uma instituição financeira: O primeiro, onde novos canais e produtos 

são desenvolvidos; o segundo, com adaptação da infraestrutura tecnológica; e o último, 

envolvendo mudanças de grande alcance na organização, de modo a alcançar um 

posicionamento estratégico no ambiente digital. Para os autores, o banco digital do 

futuro passa por fornecer, distribuir e vender produtos e serviços financeiros por canais 

digitais, usando tecnologias de ponta para antecipar as necessidades dos clientes 

com soluções omni channel, físicas e digitais ao mesmo tempo, conforme o gosto do 

usuário. 

É importante mencionar que a digitalização das instituições financeiras foi 

acelerada pela entrada de concorrentes digitais que atuam no mercado financeiro, as 

chamadas fintechs. Elas são novos negócios especializados em um ou dois produtos 

financeiros como pagamentos, câmbio, cartão de crédito ou investimentos que tem 

conseguido uma inserção enorme no mercado. 
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Dados da FEBRABAN em relação aos benefícios da inovação digital 

considerados instituições financeiras são mais relevantes para os membros, os 

seguintes benefícios: 

 

a) capacidade de gerenciar finanças através de 

aplicativos de autoatendimento e ferramentas (84%); 

b) atendimento rápido aos clientes para dúvidas ou preocupações (83%); 

c) melhor privacidade, detecção de fraudes e segurança cibernética 
(68%); 

d) mensagens e interações mais personalizadas (61%); 

e) ser mais relevante para os mais jovens (52%). 

 

As cooperativas de diferentes ramos citam a transformação digital sob o ponto 

de vista de comunicação e gerenciamento de reputação, mais do que da mudança 

profunda dos negócios. Neste contexto, nas pequenas cooperativas as redes sociais 

permitem ir além de mensagens corporativas, permitindo comunicações específicas 

e diárias diretamente com consumidores, associados e o público mais amplo. 

Embora a transformação digital de uma cooperativa de crédito passe por 

transformar os processos de produtos e canais para sua sobrevivência, há poucos 

dados sobre a transformação digital de seus processos não bancários, como: As 

relações entre os sócios, entre a cooperativa e a comunidade, o estabelecimento de 

vínculos, a divulgação de informações e a transparência, o uso dos canais digitais 

para maior envolvimento e participação do sócio.  

Também, cooperativas que incluem sócios como trabalhadores ou fornecedores 

usam as redes sociais para se aproximar dos membros permitindo que se falem e 

colaborem mais regularmente. Em grandes cooperativas, onde o engajamento direto 

é mais limitado, as redes sociais se tornam uma nova oportunidade de aproximação. 

Sendo assim, considerando os temas de digitalização de uma instituição 

financeira de base cooperativa, acredita-se que há mais desafios e oportunidades que 

a transformação digital de um banco não cooperativo. 

Os modelos conceituais chamam a atenção para a dinâmica de controle e 

colaboração entre dois grupos, os líderes da organização e os associados da 

organização. Limitar o poder aos líderes de uma organização pode tornar seus papeis 
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excessivamente orientados comercialmente ou servir a eles mesmos. Uma forma de 

equilibrar isso é elegendo líderes em uma base de prazo fixo e as decisões dos líderes 

estarem sujeitas à aprovação dos associados. 

Ou, ainda, adotar uma dinâmica colaborativa e com a tomada de decisão 

conjunta com os associados de forma simplificada, digitalmente à distância, nas 

Assembleias Gerais, momento em que os cooperados tem direito a voto nas decisões 

propostas pelos líderes da associação, quanto mais cooperados tiverem oportunidade 

de participar dessas decisões, maior será a democracia da organização. 

 

4.3 SUSTENTABILIDADE E A QUESTÃO DEMOCRÁTICA “DIGITAL” 

 

 As economias cooperativas existem desde que se sabe que existem economias 

humanas em geral, porém, em paralelo com o capitalismo industrial, elas formaram 

um setor distinto e transacional, com valores em comum e práticas de negócios 

específicos. É uma parte da economia global amplamente confiável, mas pouco 

destacada como economia compartilhada. 

 Ainda assim, os verdadeiros modelos de negócios cooperativos tradicionais 

estão quase totalmente ausentes das plataformas digitais. A eficácia disruptiva do 

mecanismo de financiamento do capital de risco tornou-o um esquema que exclui 

outras abordagens.  

A sofisticação tecnológica necessária para construir empreendimentos on-line 

também se mostrou proibitiva para as comunidades que tendem a adotar estratégias 

cooperativas, mas está se tornando cada vez mais difícil, em todo o mundo, garantir 

um meio de subsistência sem participar da economia on-line. 

 Vale citar também que o movimento emerge pelo lado das culturas da internet. 

Muitas cooperativas emergentes entre os jovens de hoje são organizadas em torno 

de formas de redes flexíveis em vez de recriar os empregos e as sociedades 

associativas da era industrial. 

Embora essas plataformas não sejam literalmente o que uma cooperativa de 

crédito estabelecida possa fazer em termos de inovação e organização, é importante 

analisar o que este modelo avançado de cooperativismo na era digital vem discutindo 

para incorporar esses novos princípios nas inovações propostas. 
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 Ênio Meinen (2014) em  relação aos princípios do cooperativismo: 

"Adesão livre e voluntária" é uma prática padrão entre as plataformas, que 

normalmente permite que qualquer pessoa (com acesso à tecnologia 

necessária/internet) crie uma conta. 

"Autonomia e independência" também é um valor que os donos de plataformas 

costumam afirmar ter ao atrapalhar algumas indústrias no poder, ao mesmo tempo 

em que proclamam uma "preocupação pela comunidade" bem-intencionada. 

Há muita Inter cooperação também entre as empresas de plataforma, como por 

meio de protocolos de API e organizações de definição de padrões. 

Práticas de “educação, formação e informação”, muitas vezes, acontecem em 

plataformas por meio do tipo de educação mútua - em fóruns on-line e encontros 

internos que as cooperativas incentivam entre seus membros. 

Por outro lado, a convergência dos princípios só vai até certo ponto, pois os 

princípios ligados à participação econômica e gestão democrática normalmente não 

são vistos na economia de plataforma. 

O design de experiência do usuário on-line geralmente busca desviar a atenção 

desses usuários em questões de governança e propriedade, como, por exemplo, 

tornando opacos os processos de geração de receita por meio de serviços 

aparentemente "gratuitos". A consulta aos usuários sobre mudanças em recursos ou 

políticas é, na melhor das hipóteses, superficial. A própria democracia assumiu um 

novo significado on-line. 

Esse velho tipo de democracia é ilegível para os projetos de propriedade 

dominante na internet. A alegação do cooperativismo de plataforma é que o design de 

empresas de plataforma e, portanto, da economia on-line em geral, pode e deve 

permitir a democracia no sentido mais amplo aos usuários, ou no caso das 

cooperativas, dos cooperados. 

A maioria dos princípios cooperativos ressoa nos contratos sociais da economia 

de plataformas. 

 

4.4 GOVERNANÇA EM COOPERATIVAS 

 

4.4.1 Os desafios de governança nas cooperativas de crédito 
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A governança em cooperativas de crédito tem diversos desafios, porém nesse 

trabalho será destacada a participação dos sócios em Assembleias Gerais como foco. 

Alguns questionamentos são recorrentes sobre a governança em cooperativas, 

como: Será que as cooperativas estão ficando muito grandes para serem gerenciadas 

por uma base de cooperados gigantesca e dispersa? Os conselhos precisam ter 

especialistas na área de negócios, mas também precisam ser pessoas eleitas pelos 

associados? 

Algumas das críticas que envolvem a governança cooperativa passam pelo 

baixo sentimento de dono do sócio. Seja pela forma como as cotas são avaliadas e a 

limitada capacidade de engajamento dele nas decisões, isso tende a afastar seu 

interesse, pois quando sua contribuição tem um efeito mínimo, ele tende a tratar a 

cooperativa como qualquer outra instituição financeira. 

Outro desafio é a falta de informação. Em negócios baseados em ações, os 

acionistas têm um sinal de mercado a cada momento que as ações variam e 

comparativamente com seus concorrentes. Minimamente, as empresas de capital 

informam trimestralmente o avanço dos seus indicadores. Nas cooperativas de 

crédito, como é o caso da Cresol, as informações são divulgadas, em sua maioria, de 

forma anual na Assembleia Geral. 

Embora didaticamente seja mais simples ver a cooperativa como um negócio 

econômico e social, o ideal é mesclar essa visão, tratando os associados como 

verdadeiros donos. 

Uma governança participativa exija maior esforço, não há outro modo de gerir 

uma cooperativa. O custo de orquestrar a voz do associado pode ser facilmente 

justificado, não apenas estimulando a democracia, mas é uma clara vantagem de 

negócios ao desenvolver confiança e lealdade entre os associados e graças à 

revolução digital, pode haver uma redução de custos. 

 

4.5 USO DA TECNOLOGIA PARA EXPERIÊNCIAS EM COOPERATIVAS 

 

 Com o uso da internet, não tem porque se limitar as experiências das tomadas 

de decisões nas cooperativas ao modo presencial. É possível implantar uma 
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democracia orgânica e direta, de forma muito simples aos conselhos de administração 

e associados. A organização a participação se baseia no estabelecimento de fins, 

objetivos e metas com base na informação disponível após um processo transparente 

de discussão argumentada e fundamentada. 

 

4.5.1 Criação e escuta ao associado 

 

 Uma oportunidade que emerge  é que as cooperativas aproveitem a 

proximidade com os associados que em muitas delas são também usuários para os 

envolvidos nos processos de criação de produtos e serviços focados na geração de 

benefícios para eles. As cooperativas têm o dever de envolver o associado também 

como usuário e estudar os seus comportamentos pelos dados. 

 

4.5.2 Assembleia Digital 

 

 A assembleia digital é o sistema mais apropriado para se obter acordos 

democráticos específicos. É um sistema muito flexível para resolver problemas, 

enfrentar soluções e tomar decisões que abordem o referendo de montagem em vez 

da montagem convencional. 

Imaginemos que ela não seria necessariamente uma transmissão ao vivo da 

assembleia física. Antes desta, seria disponibilizado através do aplicativo e internet 

banking da cooperativa uma aba, com uso de formulários (tais como as pesquisas). O 

entrevistado não escreve nenhuma opinião, mas inserindo seu código de identificação 

(senha eletrônica, chave de acesso), então, ele se limita a marcar uma das várias 

opções. Desse modo, considera-se como um mecanismo de tomada de decisão que 

permite armazenar em um registro que todos possam acessar (evidentemente com as 

devidas garantias e cautelas) para reunir a decisão democraticamente estabelecida 

naquela assembleia digital que é convocada para tomar a decisão para cada questão. 

Deveria se permitir também a abstenção e o limite de tempo predeterminado 

para as tomadas de decisão cujo início deve vir marcado pelo tempo que paira no site 

ou aplicativo da consultada organização e, ainda, leva em conta a suscetibilidade dos 

membros de se conectarem à internet. 
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Algumas vantagens da assembleia digital são: A assembleia é mais flexível que 

a assembleia convencional. Especificamente, não é necessário ter uma data ou hora 

no calendário (nem primeira e nem segunda chamada) e nem ordem do dia e ter 

presidência ou secretário. Já o relatório anual, sendo que a informação está disponível 

a todos os participantes a qualquer momento. 

As atas são elaboradas no mesmo momento em que são realizadas, 

simplesmente pela capacidade de armazenar o diálogo e os acordos. No caso da 

aprovação da ata da assembleia anterior, quando aprovada e acordada as questões, 

serão executadas; o que lhe dá essa agilidade recomendada. 

Solicitações e perguntas, uma vez que cada solicitação e cada pergunta pode 

ser o objeto de uma assembleia digital específica. 

Lidar com: 

a) a presença de pessoas com quem não há boa comunicação visual; 

b) odores; 

c) condições ambientais desagradáveis (frio ou calor); 

d) a dependência de horários comerciais ou dos colaboradores; 

e) saídas de tom; 

f) manifestações grosseiras, distorções, monopólio de fala, o que fala 

mais alto "para ser ouvido", etc. 

 

Embora pareça um pouco exagerado comparar esses comportamentos, sabe- 

se hoje que a condução ao vivo das assembleias enfrenta, sim, uma série desses 

receios que levam para que as pautas e formatos sejam cada vez menos interativos 

por receio desse tipo de interação, o que no final, baixa a qualidade da participação, 

limitando o sócio a concordar ou desacordar no momento da assembleia e, por muitas 

vezes, não tendo outro momento para efetivamente discutir e, portanto, usufruir desse 

momento de comunicação face a face que, em geral, seria de maior qualidade para o 

processo de discussão e deliberativo. 

 

4.5.3 Legislação sobre participação digital em cooperativas 
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Uma preocupação das cooperativas em relação à implantação de assembleias 

digitais é a legislação. Ao mesmo tempo que as leis sobre cooperativas nos diferentes 

países provem dos anos 70 e 80, a tecnologia tem evoluído e outros processos 

democráticos e legais tem autorizado o seu uso, o que tem gerado insegurança e 

confusão para as cooperativas, sendo uma fonte possível de impedimento para o 

avanço do uso das tecnologias nos processos de tomada de decisão. 

É importante considerar a definição de assembleia. A título internacional, a 

assembleia geral é o corpo não permanente essencial com poderes decisórios não 

delegáveis que funcionam na forma prevista em lei e estatutos. Como a reunião de 

acionistas reunidos nos termos da lei e do estatuto para dirimir as matérias por eles 

previstas ou as matérias indicadas no convite. Dentro desse escopo, a tecnologia 

precisa respeitar a essência e ser analisado, senão citado em lei, o que se estaria 

ferindo. 

O uso de novas tecnologias no funcionamento da Assembleia Geral contribuirá 

para a promoção dos direitos políticos dos membros, melhorará o que autor chama de 

ativismo dos acionistas ou o seu envolvimento com a sociedade. 

O ideal seria a regulamentação das sociedades cooperativas deixar em aberto 

o procedimento da Assembleia Geral, afirmando que possa ser utilizado qualquer tipo 

de comunicação, seja ela baseada em sistemas tradicionais ou em novas tecnologias. 

Em relação ao convite/convocatória, a incorporação plena dos meios digitais 

no âmbito da convocatória da Assembleia Geral, ao contrário das empresas anônimas 

em que se configura como complementar ao sistema tradicional, nas cooperativas se 

converteria em um formato mandatório e complementar ao papel como carta e edital 

impresso. A convocação das assembleias das cooperativas exigirá, portanto, um 

anúncio publicamente exibido na sede e nos centros de trabalho, quando apropriado, 

que poderia ser substituído por um anúncio na Web social quando o acesso às novas 

tecnologias for universal. 

Em relação à presença, a normativa estatal reguladora das cooperativas não 

proíbe expressamente, simplesmente considera a Assembleia validamente 

constituída quando "mais da metade dos votos sociais" estão presentes ou 

representados. Nesse ponto, deve-se refletir sobre o conteúdo que deve ser dado à 
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expressão "presente ou representado", os meios atuais na lei precisam ser mantidos, 

mas não impede o envio também por meios eletrônicos. 

Em relação ao entendimento de presença, vale discutir que a presença é a 

assistência pessoal ou o status da pessoa que está na frente de outra pessoa, de 

outras pessoas ou no mesmo lugar que ela. Analisando a definição, descobre-se que 

se colocar uma pessoa na frente de outra ou de outras, ou até no mesmo lugar, então, 

estarão presentes. Através das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

pode-se criar o ambiente apropriado para colocar várias pessoas no mesmo lugar 

(seja virtual ou holograficamente ou na frente de outra ou de outras pessoas). 

De acordo com o exposto, mantem-se a equivalência funcional entre presença 

física e presença virtual, permitindo que participem das assembleias, tanto física 

quanto virtualmente. Para poder realizar as assembleias digitais é necessário prever 

estatutariamente e estabelecer um regulamento que constitua o procedimento para a 

sua realização. 

Quanto ao local da reunião, na legislação os associados devem se encontrar 

na sede ou no local correspondente à jurisdição da sede. Para que uma reunião 

remota possa ser realizada, a tecnologia necessária para poder realizar a reunião com 

sucesso, deve ser encontrada na sede da sociedade, bem como no sistema de 

armazenamento dos mesmos. 

Sobre a confirmação da presença, não há problema em fazer uso das 

tecnologias como a assinatura digital e outros meios de prova de vida para confirmar 

que o associado atendeu à assembleia, pois essa garante a identidade da pessoa, 

sem importar o seu local físico. 

 

4.5.4 Novos desafios 

 

Diante do uso das novas tecnologias, novos desafios à governança podem ser 

vistos nos tempos atuais. 

As cooperativas singulares hoje do Sistema Cresol, utilizam o formato de 

Conselho de Administração, diretores e separação entre Presidente do Conselho e 

administração, ocorre assim um afastamento dos sócios que apenas participam das 

assembleias gerais e daqueles que efetivamente se envolvem nos conselhos. A 
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gestão tem sido delegada a gestores profissionais e os sócios têm se afastado do dia 

a dia.  

Uma efetiva participação dos associados nas assembleias gerais traria um 

maior acompanhamento das ações do conselho e reaproximação. Ainda, em muitas 

cooperativas, por seu grande tamanho, surge a figura do voto representativo e das 

entidades de segundo grau. 

Desse modo, questiona-se que ao usar a tecnologia para a retomada do voto 

direto do sócio não estaria diante da mudança dos papeis representativos. Esses não 

seriam mais necessários se teria de forma informatizada a decisão de cada associado 

na ponta.  

 

5. DESAFIOS E CONSIDERAÇÕES FUTURAS 

 

Em relação aos novos desafios e reflexões que se apresentam diante de 

processos de participação digital, uma questão que se coloca, é o achatamento da 

estrutura e que, portanto, haveria uma aproximação do associado na ponta e os papeis 

intermediários sofreriam uma mudança. A exemplo dos conselheiros de administração, 

caso houvesse o voto direto digital, a representatividade do seu papel poderia ser 

alterada. 

 

6. PLANO OPERACIONAL 

Considerando o estudo e as práticas da organização, foi feita uma proposta de 

participação democrática. 

Além das sugestões de implantação práticas citadas, ainda, sugere-se que um 

trabalho de comunicação e aculturamento sobre práticas digitais e democráticas 

sejam realizadas com as lideranças, as equipes e os próprios associados da Cresol. 

De modo que essas evoluções não esbarrem nas questões culturais e políticas, já que 

a tecnologia já existe para a melhoria dos processos. 

Sugere-se que seja implementada como teste na Singular Cresol Sul 

Paranaense o acesso aos cooperados via aplicativo, um voto de opinião nas Pré 

Assembleias de 2020, em 8 agências dessa cooperativa. 
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Após medida a aderência desses cooperados, feitas as correções necessárias 

e os tramites legais para que possa ser estendido o modelo para Assembleias Gerais, 

sugere-se a adesão para todo o Sistema Cresol em 2021. 

 

QUADRO 1 – Proposta de participação democrática digital 

PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DIGITAL 

 

 
Uso da tecnologia no dia a dia 
dos cooperados 

Identificar perfis de associados que preferem canais digitais 
comparados aos físicos para proporcionar a melhor experiência. 

Estudar as ferramentas mais usadas e intuitivas buscando 
autorizá-las e organizá-las (exemplo, Internet Banking). 

Identificar dentro dos comitês de lideranças as oportunidades de 
uso da tecnologia para aproximar ainda mais estes públicos. 

 
 

Alfabetização digital 

Identificar quais os desafios de acessibilidade dos associados de 
forma mais precisa: acesso à internet na região, ao uso de 
smartphones e tecnologia em geral e inserir dentro da proposta de 
digitalização de cada cooperativa. 

 
 
 
 

Sobre o uso de tecnologias para 
transparência 

As sociedades cooperativas precisam divulgar as suas 
informações. Dar acesso aos dados de desempenho da 
cooperativa é direito do associado e há dados e tecnologia para 
isso. Ofertar por diferentes canais: site da cooperativa, site do 
Sistema, aplicativo, gráficos comparativos, vídeos explicativos, 
podcasts, reuniões on- line de prestação de contas para dar 
confiança durante o ano e até desonerar a assembleia. Também 
poderiam ser disponibilizados fóruns de perguntas e respostas 
para explicação dos números. 

Dar visibilidade às demais ações da cooperativa na comunidade. 

Co-criação 
serviços 

de Produtos e As cooperativas singulares são as entidades mais próximas do 
associado, mas os produtos e serviços costumam ser 
desenvolvidos na Confederações que tem menos acesso aos 
associados. Há, portanto, uma brecha de oportunidade no 
engajamento dos associados na co-criação de produtos e serviços. 
Diante do uso de produtos digitais que falam diretamente com o 
associado, tal como sugerido, dando oportunidade de usar os 
aplicativos e canais digitais para consultar de forma eletrônica e 
engajá-lo mais diretamente nos processos de coo criação de 
produtos e serviços. Isso beneficiaria duplamente, tanto com um 
melhor produto para atender suas necessidades, como no 
sentimento de pertencimento e engajamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antes: pré- 
assembleias, 
convite, 
confirmação, 
eleições, 
informações 
prévias. 

 
Há uma série de oportunidades, tais como a divulgação de 
candidatos para eleição dos conselhos, demonstração antecipada 
de ganhos do cooperado, momentos de educação e divulgação 
dos conteúdos, possibilidade de sanar dúvidas antes da 
Assembleia Geral e reduzir custos com eventos individualizados. 
 

 
 
Durante: 

Recomendações básicas, como: pautas obrigatórias, requisitos de 
segurança e anonimato se necessário, custo adequado para 
possibilidade de maior adesão de cooperativas, meio que facilite 
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Sobre o 
processo 
assemblear 

Pensando em 
modelos mais 
digitais. 

a adesão dos associados (fácil usabilidade), capacidade de 
interação entre associados. Ser breve, ser transparente no 
registro das informações e que estimule um público que tenha 
perfil digital e não costumava ir nas assembleias como uma oferta 
complementar. 

 
Depois 

Divulgação de resultados das assembleias gerais ordinárias com 
as decisões finais. 

Divulgação continuada das ações do planejamento estratégico e 
dos indicadores. 

 

Papel dos conselheiros diante 
da digitalização do processo 

Sugere-se que os conselheiros se mantenham como  
representantes dos cooperados, ativos e participantes nas 
reuniões. Ademais, que tenha novas atribuições para além do 
voto, já que esse, diante das possibilidades da tecnologia, poderia 
ser qualificado/direto. 

Fonte: O Autor 

 

 O quê? Desenvolver um aplicativo que possibilite aos cooperados acesso aos 

resultados da cooperativa e participação democrática destes nas decisões de 

forma digital. 

 Por quê? O voto digital se alinha aos princípios cooperativistas e possibilitará 

um maior número de participantes nesse processo. 

 Quem? Equipe de T.I e Marketing da Confesol e da Cresol Baser, com a 

participação das Singulares ligadas ao Sistema. 

 Quanto? Atualmente cada cooperado com acesso ao Internet Banking custa 

em média R$ 3,50 ao mês para a Cooperativa, visto que seria uma extensão 

desse aplicativo o custo ficaria o mesmo. 

 Como? Abrindo uma aba no app Internet Banking que possibilite o uso para 

esse serviço. 

 Quando? Pré Assembleias da Singular Cresol Sul Paranaense – Primeiro 

trimestre 2020, demais Cooperativas do Sistema Cresol: Assembleias 2021. 

 Onde? No Sistema Cresol. 

 

7. PLANO DE MARKETING 

 

 Desenvolvido pela área de Marketing da Cresol Baser, com ênfase nas mídias 

digitais e visuais (flyer, banner) nas agências e mídias digitais oficiais da Cresol, tais 

como Facebook, Instagram e site. Esboço: 
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Fonte: O Autor. 

 

8. PLANO FINANCEIRO 

 

 Cada cooperado com acesso ao Internet Banking custa em média R$ 3,50 ao 

mês para a Cooperativa. No caso da Cresol Sul Paranaense, a base é de 6.000 

cooperados, onde destes, 75% já possuem o aplicativo habilitado, ou seja, 4.500 

cooperados, que geram um custo mensal de R$ 15.750,00. Esse custo é revertido por 

tarifas de conta e com a economia de processos operacionais que antes eram feitos 

na agência e agora podem ser feitos via app, tais como pagamento de boletos, 

transferências, retirada de saldos, extratos, etc. 
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Custo com Pré Assembleias – Cresol Sul Paranaense 2019.

 

Fonte: Cresol Sul Paranaense 2019. 

 

 Em contra partida, cada cooperado gera em média um custo de R$ 32,42 em 

uma Assembleia presencial. Há aqui, uma diferença de R$ 28,92 que pode ser 

economizada, sem contar a possibilidade de um número bem maior de cooperados 

participarem da Assembleia Digital. 

 O custo para uso do aplicativo permanecerá em R$ 3,50 por cooperado e a 

reversão desse continuará vindo da receita de serviços oferecidos pela cooperativa. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Viu-se que, a era da transformação digital chegou, seja no mercado financeiro 

ou nas cooperativas de crédito. Há grandes tendências no cenário cooperativo diante 

dos modelos pouco justos e colaborativos que tem se mostrado as plataformas digitais 

que perderam seus valores e passaram a focar apenas no lucro.  

Também se viu que diante dos desafios de governança das cooperativas, a 

participação continua sendo um ponto importante para equilibrar os poderes entre 

sócios e diretoria/colaboradores. É um dever da cooperativa manter os cooperados 

informados, educados e participantes na cooperativa. 
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Por fim, diante do objetivo de criar um modelo democrático digital através de 

um plano de, fez-se uma proposta direcionada em projeto piloto na Singular Sul 

Paranaense e posteriormente estendido a todas as cooperativas filiadas ao Sistema 

Cresol, considerando as melhores práticas estudadas.  

A adoção de ferramentas digitais para a transparência, envolver os cooperados 

como usuários usando técnicas de coo criação, proporcionar momentos de 

participação durante as assembleias, testar diferentes modelos digitais para identificar 

o melhor, conforme o perfil do associado.  

Devem ser consideradas as melhores práticas levantadas, tais como: O 

respeito aos ritos das pautas obrigatórias, segurança, assiduidade, custo, capacidade 

de interação, acesso ao sócio, transparência, duração e mediação. 
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