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RESUMO 
 
 
Nas últimas décadas, os modelos de gerenciamento passaram por transformações para responder 
novas demandas, e nesse sentido as cooperativas podem ser uma alternativa a forma convencional de 
gerenciar, pois são organizadas com peculiaridades econômicas e sociais diferentes das organizações 
mercantis. Sendo alternativa econômica e social, o cooperativismo tem se adaptado bem na área da 
saúde, aglutinando profissionais médicos de diversas especialidades, sendo autogeridos em ambiente 
propício para o desenvolvimento dos processos de gestão. Entretanto, por não terem em suas 
competências práticas de gestão, abrangendo planejamento e execução passam por problemas de 
controles, necessitando assim de constantes adaptações. Esta dissertação analisa a reestruturação 
organizacional em uma cooperativa dessa área e, por isso, levanta dados da situação anterior e a tual 
da controladoria e sua estrutura de processos de gestão, sendo este um estudo de caso em uma 
Cooperativa Médica de Fortaleza, no Ceará. O estudo apresenta uma visão geral do cooperativismo, 
sobretudo no setor das cooperativas de saúde, apresentando os fundamentos da controladoria e usa 
como percurso metodológico de análise das mudanças, o modelo de componentes de gestão de 
cooperativas proposto por Oliveira (2006). Verificou-se que as mudanças na controladoria foram 
ajudaram na reestruturação organizacional no processo de gestão, em toda UNIMED Fortaleza. Os 
resultados foram visualizados através dos componentes estruturais subdivididos em estrutura 
organizacional, em informações gerenciais e em componentes estratégicos, planejamento estratégico, 
nos componentes comportamentais de avaliação e diretivos. O maior ganho percebido por causa das 
mudanças foi evolução de gestão, tanto quando da implantação da nova metodologia, interno na 
controladoria, como pode ser visualizado em toda organização. 
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ABSTRACT 
 
 
In recent decades, models of management have undergone changes to meet new demand, and in that 
sense cooperatives can be an alternative to the conventional way to manage, because they are 
organized with different social and economic peculiarities of commercial organizations. As an alternative 
econoic and social cooperatives have adapted well in health, bringing together professionals from 
various medical specialties, and in self- managed environment for the development of management 
processes. However, because they have practical skills in their management, including planning and 
execution experience problems of controls, thus requiring frequentadjustments. This dissertation 
examines the organizational restructuring in a cooperative and, therefore, raises the data of the previous 
and current controlling their structure and management processes. This is a case study in a Cooperative 
Medical Fortaleza, Ceará. The study presents an overview of the cooperative, especially inthe sector of 
health cooperatives, stating the reasons for the controller and use as methodological approach for 
analyzing the changes, the component modelo f cooperative management proposed by Oliveira (2006). 
It was found that the changes have helped in controlling the organizational restructuring inthe 
management process, throughout UNIMED Fortaleza. The results were visualized by structural 
componentes subdivided into organizacional structure, information management and strategic 
components, strategic planning, in the behavioral assessment and diretors. The  most important gain 
realized because of the changes was the evolution of management, both when implementing the new 
methodology and the infernal controller, as can be seen thorught the organization. 
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CAPÍTULO 1 - INSERÇÃO À TEMÁTICA DA DISSERTAÇÃO  

 

 

Este capítulo trata de elementos basilares à construção do documento de dissertação, a 

exemplo da definição do tema e do problema de pesquisa, bem como da justificativa do trabalho 

proposto. São também mostrados o objetivo geral e os objetivos específicos. Por último, é exposta a 

estrutura do trabalho.  

 

1.1 Definição do Tema e do Problema de Pesquisa 

 

As organizações mercantis são bem evidentes no sistema capitalista como um sistema gerador 

e propulsor de riqueza e que possui como apogeu a remuneração efetiva do seu capital. (BENATO, 

2011). 

As entidades empresariais são organizadas economicamente para produzir ou vender 

mercadorias e serviços, objetivando o Lucro.  

As sociedades empresariais têm definição no novo Código Civil e podem ser constituídas por 

vários tipos: 

 Sociedade em nome coletivo – onde pessoas físicas tomam parte da sociedade, 

respondendo todos os sócios solidários e ilimitadamente; 

 Sociedade em Comandita simples – dividem os sócios em duas categorias: os 

comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações 

sociais; e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota. 

 Sociedade Limitada – a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas; 

 Sociedade anônima ou companhia – o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio 

ou acionista, somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir; 

 Sociedade em Comandita por ações – opera sob forma de firma ou denominação e 

também possui o capital dividido por ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade 

anônima. 

Nessas organizações mercantis, o capital investido pelos sócios tem como objetivo o retorno 

financeiro, objetivado na distribuição de lucros diretamente ligados aos investimentos efetuados nessas 

organizações. 

Em contraponto a isso, as cooperativas advêm de um grupo de pessoas com espírito de união, 

fraternidade, pregando que além do crescimento econômico, haja crescimento social dos envolvidos, 

conforme art 3º da lei 5764/71: “Celebram contato de sociedade cooperativa as pessoas que 



15 

 

reciprocamnte se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 

econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”  

As cooperativas representam papel de tanta importância que a própria Constituição Federal 

ressalta, em seu art. 174 § 2º: “A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo”.  

Na cooperativa, a produção, ou o trabalho em si, é o principal objetivo, visto que os cooperados 

estarão distribuídos de forma “igualitária”, produzindo em prol do bem comum. As empresas diferem 

principalmente das cooperativas pelas características e princípios que a última apresenta, tais como: 

a) Adesão voluntária livre; 

b) Gestão democrática e livre; 

c) Participação econômica dos membros; 

d) Autonomia e independência; 

e) Educação, formação e informação; 

f) Intercooperação; 

g) Interesse pela comunidade. 

 

A relação entre cooperativa e cooperado é de direito societário, excluindo, portanto, qualquer 

outro modelo de inclusão. Embora adotem premissas e proponham soluções conceitualmente 

diferentes, o Cooperativismo e o direito do trabalho não estão em atender conjunturalmente uma 

demanda das empresas por relações de trabalho mais flexíveis, ou em baratear custos com mão-de-

obra, mas assegurar valores de ética, honestidade, transparência, responsabilidade social e, 

principalmente, preocupação pelo semelhante. 

Segundo Santos (2006), os valores cooperativistas têm participado de vários ramos de 

atividades econômicas e buscado através de seus principais passos a melhor adequação. Quanto 

maior for o envolvimento dos cooperantes, mais eficaz será o processo de autogestão. 

As cooperativas, bem como as organizações mercantis têm estruturas que sofrem 

modificações face ao mercado turbulento. Portanto, essas buscam constantes adequações de gestão, 

objetivando eficácia organizacional. 

As organizações, sejam elas empresas mercantis ou cooperativas, precisam de uma estrutura 

que é representada graficamente por um organograma que orienta suas divisões e funções.  

Slack et. al. (2002) subdivide as organizações em funções centrais e de apoio, sendo as 

centrais a produção, o marketing e o desenvolvimento de produtos e serviços. Na função de apoio, 

aparece a função contábil-financeira. 
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Figura 1 -  Extensão da Função Produção 

 
Fonte: Adaptado Slack et al. (2002) 

 

Os autores da Figura anterior sugerem que a função produção tem definição ampla que é 

corroborada pelas funções de Recursos humanos, desenvolvimento de produtos, engenharia técnica, 

marketing , compras e Contabilidade e finanças. 

Na Figura 1 é apresentada a função produção com interação com os diversos departamentos 

da empresa, tal interação é a base da estrutura organizacional. 

Uma empresa formal para existir possui uma estrutura organizacional hierárquica que 

normalmente começa com as pessoas que estão no topo. Constitui-se primeiro o “apostador” da ideia, 

que geralmente será o sócio principal, aquele que faz o aporte do capital e, portanto, presidente da 

empresa, depois forma-se a diretoria para então chegar-se a operação em si. 

Outra classificação dada por Laudon e Laudon (2004), inclusive em outra área do 

conhecimento da Engenharia de Produção (Sistemas de Informação), também mostra o papel da 

controladoria nas organizações. Na visão dos citados autores, existem três níveis de análise: o 

estratégico, o tático e o operacional.  

Em se tratando de estrutura de organização, os autores apresentam o setor operacional, 

subdividido em: Vendas/Marketing; Fabricação/Produção; Finanças; Contabilidade; e Recursos 

Humanos, conforme apresentado a seguir, na Figura 2: 
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Figura 2 – Tipos de Sistema de Informação 

 
Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2004) 

 

E, neste caso, conforme visto na Figura 2, inserido no nível operacional, existe a subdivisão da 

Contabilidade. 

A organização aqui abordada nesse estudo é uma cooperativa médica e, portanto, prestadora 

de serviços. 

As prestadoras de serviços têm estruturas mais enxutas em relação às indústrias, quanto à 

estrutura organizacional, porém a base é a mesma das funções centrais e de apoio. 

Desse modo, este estudo situa-se na função de apoio, denominada “controladoria”; setor que 

faz parte da subdivisão de Contabilidade, sendo focado em uma organização cooperativa.  

A implantação da Controladoria impactou na reestruturação da Cooperativa de Saúde Unimed 

de Fortaleza, devido à principal missão desse departamento que visa aperfeiçoar processo decisório 

em busca da eficácia empresarial (PADOVEZE, 2005). 

Dessa forma, a pesquisa fundamenta-se em três pilares conceituais básicos: Reestruturação 

organizacional, Controladoria e Cooperativismo, definidos a seguir: 

 Reestruturação organizacional tem seu conceito discutido por alguns autores; dentre 

esses, Waltermen (1987) cita a compreensão do fator renovação como primordial para a sobrevivência 

das empresas, ele acredita que só uma organização em constantes mudanças pode continuar no 

sentido de adaptar-se e melhorar. 
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Conforme o contexto de melhoria, Wood (1995) considera a mudança organizacional como 

procedimento de melhoria contínua. 

O fato de muitos atribuírem diversos conceitos ao termo que enfoca também: transformações e 

mudanças organizacionais, o autor consegue traduzir a junção de vários conceitos: “Mudança 

Organizacional é qualquer transformação de natureza estrutural, institucional, estratégica, cultural, 

tecnológica, humana, ou de qualquer outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no 

conjunto da organização” (WOOD, 1995, p.190). 

Ainda seguindo tal entendimento, o autor corrobora em analisar que as organizações, devido 

sua crescente demanda por mudanças e adaptações, tem sido menos reativa, o que espelha as 

empresas  se adaptando mais facilmente a tais mudanças. 

Em continuidade a breve conceituação dos pilares básicos da pesquisa, segue conceito de 

Controladoria: 

 Controladoria aqui definido por Nakagawa (1995, p. 76): 

 
o sistema integrado de informação que integra os padrões, os orçamentos e a contabilidade, 
caracteriza-se por incluir e suprir todas as principais funções e atividades da empresa com 
informação não apenas de caráter contábil e financeiro, como, também, de natureza física e 
qualitativa, e de interação na empresa com as variáveis de seu ambiente externo.  

 

 Cooperativismo definido por Oliveira (2006): O sistema cooperativista é uma filosofia 

fundamentada em cooperação dos seus “associados”, segue como alternat iva a 

complexidade das organizações convencionais, o qual proporciona um retorno da junção de 

idéia para um resultado social e financeiro ao grupo específico para esse fim. 

 

Nesse contexto, o tipo de cooperativa escolhida para estudo dessa dissertação foi a 

cooperativa de trabalho médico. Ou seja, segundo Martins (2003), é classificado como cooperativa de 

trabalho do setor de serviços. O profissional da saúde em geral não tem um conhecimento satisfatório 

de gestão e, quando possui uma organização tradicional, perde-se nas obrigações de gestão, controle 

e coordenação das mesmas. 

Entretanto, geralmente, há um problema fundamental no meio cooperativista: os cooperados e 

diretores das cooperativas também não se preocupam com a gestão. Martins (2003) observa que 

diante da premissa de autogestão e da necessidade de envolvimento dos cooperantes na gestão das 

cooperativas, é que se apresenta a problemática das cooperativas médicas, em face do desinteresse 

de gerir a cooperativa por parte dos cooperados, bem como o desconhecimento de gestão e 

controladoria, que entram nas cooperativas apenas em busca do êxito profissional individual, 
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esquecendo-se da premissa principal da cooperativa: o interesse coletivo da classe médica, sendo 

estudado um setor específico da cooperativa: a controladoria. 

O cooperado médico busca a cooperativa como alternativa ao aumento da renda e aumento do 

leque de clientes, esquecendo-se da filosofia solidária, diferente do que seria uma empresa do plano de 

saúde. Como citado por Ramos (2006), embora o perfil dos cooperados não seja de pessoas com 

conhecimento precário, há um grande desconhecimento da principal filosofia dos cooperados que vêem 

nesse tipo de associação apenas um marketing adicional, como é comum em outras cooperativas, para 

alavancar sua carteira de clientes e aumentar sua renda.  

Além do exposto, outro fator relevante é o desconhecimento dos conceitos e aplicações dos 

princípios da contabilidade, da tributação e da administração, o que, em alguns casos, faz com que 

cooperativas e empresas não sobrevivam aos cinco primeiros anos. 

Assim sendo, há uma lacuna sobre pesquisas em cooperativas médicas. O presente trabalho é 

um estudo de caso em tais organizações cooperativistas, mais especificamente na função 

controladoria. O caso analisado é o da Unimed Fortaleza que realizou uma reestruturação de sua 

controladoria. Nesse sentido, essa pesquisa tem o seguinte questionamento: 

 

Como a mudança organizacional na Controladoria da Unimed Fortaleza, contribuiu com a 
reestruturação organizacional da Cooperativa? 

 

1.2 Justificativa 

 

Uma organização, independentemente do seu tipo, como no estudo, uma cooperativa, 

necessitam que exista uma definição clara e concisa do âmbito da suas demandas por mudança, e que 

este âmbito, não só seja perfeitamente compreendido por todos os níveis da organização, mas que 

também apóie o atingir dos objetivos e a obtenção dos resultados esperados. 

A Reestruturação Organizacional deve ser limitada aos objetivos da organização, o que faz 

com que a presente pesquisa observe além da missão e da visão que regem objetivos da Cooperativa, 

sejam também evidenciados a importância dos princípios cooperativistas. 

Dessa forma, o trabalho toma justificativa pela junção da avaliação da realização de uma 

controladoria nas organizações cooperativistas e a carência de pesquisas de gestão nesse tipo de 

organização como demonstrado a seguir: 

A pesquisa demonstra o número resumido de Dissertações sobre o tema de Gestão e 

Cooperativas. 
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No Brasil, existem 13 (treze) ramos de atuação econômica do cooperativismo, segundo a 

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB (2010). O ramo de trabalho é um deles. Assim, 

corroborando com esse pensamento, Martins (2003) afirma que as cooperativas de trabalho  podem 

ser classificadas em: 

 De Serviços, onde os associados prestam serviços a quem os solicita, nas diversas 

especialidades; 

 De Mão-de-obra, seu objetivo é oferecer mão-de-obra para as empresas; 

 Mistas, são as cooperativas que apresentam mais de um objeto de atividade, envolvem o 

fornecimento de serviço e de mão-de-obra. 

 
A cooperativa de trabalho médico, ainda segundo Martins (2003), é uma cooperativa de 

trabalho de serviços. Esse ramo de cooperativa de trabalho médico no Brasil foi iniciado no ano de 

1967, com cerca de vinte médicos da Cidade de Santos/SP; liderados pelo médico Dr. Edmundo 

Castilho e também pelo advogado do Sindicato dos Médicos, Dr. Reginaldo Ferreira Lima, com o intuito 

de defender o interesse econômico dos médicos. 

Entretanto, quando houve a primeira cooperativa, a causa foi confundida com reivindicação 

salarial com o crescimento das empresas de medicina de grupo na região, que impulsionaram os ideais 

cooperativistas e a prática de uma empresa cooperativa, como afirma Amaral (2004). Esta cooperativa 

foi denominada UNIMED, com o slogan, prioritariamente, “União dos Médicos”, em 1972. Naquele ano, 

o sistema já contava com singulares em todo o Estado de São Paulo. 

Com intensas transformações ocorridas na área da saúde e maior profissionalização na gestão 

destes serviços, há por parte dessa uma crescente demanda por ferramentas gerenciais. Dentre as 

transformações ocorridas, conforme Seibel (2003) destacam-se: 

 Regulamentação dos planos de saúde pelo governo; 

 Fusões e aquisições na área de serviços de Medicina Diagnóstica; 

 Maior controle por parte das operadoras dos planos de saúde da sua utilização, através do 

conceito de Managed Care; 

 Criação das agências reguladoras como ANS, Agencia Nacional de Saúde Suplementar, e 

ANVISA, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; e 

 Perspectiva de uma remuneração diferenciada conforme o nível de certificação de 

resultado. 

 

Apesar das cooperativas médicas terem surgido desde 1967, e a questão de gestão das 

mesmas ter necessidade de estudos que possam contribuir para uma melhor orientação na gestão, há 
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na academia poucos estudos a esse respeito. Também, quando há alguns artigos que se referem às 

falhas na gestão das cooperativas médicas pouco, ou quase nada, se fala da gestão de controladoria 

nessas cooperativas.  

O uso intensivo da ferramenta controladoria tem sido alvo de aprofundados estudos, mas de 

poucas divulgações nas mais diversas áreas de gestão, a exemplo de cooperativa de trabalho, na 

tentativa de se obter vantagens nas estratégias competitivas no que se refere à eficiência operacional, 

à redução de custos e à excelência no atendimento aos clientes.  

Entretanto, percebe-se que o ambiente organizacional que tem base, na área de controladoria, 

encontra-se em desenvolvimento em todo o mundo e que os estudos e conhecimentos a respeito  

dessa temática ainda não foram completamente exauridos.  

Sobre estudos de controladoria em cooperativismo, encontrou-se apenas um artigo de 2007, 

em um Periódico de Controladoria publicado na USP, abordando análise de desempenho em 

cooperativas agropecuárias, de Carvalho e Bialoskorski. Ainda no mesmo ano, foi publicado outro 

artigo sobre a controladoria aplicada nas Cooperativas de Dourado/MS, artigo esse apresentado no 

Congresso de Iniciação Científica da UFSC. 

Sobre cooperativa médica, há um artigo publicado, em 2009, que versa acerca da nova 

cooperativa médica na China, numa revista do Departamento de Saúde Pública da Universidade de 

Tokio, de Kobayashi. Porém, o tema controladoria não é abordado, apenas enfatiza a forma 

organizacional de cooperativas na área médica, algo mais novo naquele país. 

Segundo Laudelino, Navarro e Beuren (2010), que analisam a abordagem da controladoria nas 

dissertações e teses em 13 programas de pós-graduação em Ciências Contábeis, nos anos de 2001 a 

2004, apenas 9,45% usam o tema, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro 1 - Cursos stricto sensu recomendados pela CAPES no Brasil 

Natureza do Curso Instituições de Ensino Superior Estado 

Mestrado em Ciências Contábeis UNB - Multiinstitucional DF 

Mestrado em Ciências Contábeis FUCAPE ES 

Mestrado em Ciências Contábeis UFRJ RJ 
Mestrado em Ciências Contábeis UERJ RJ 

Mestrado em Ciências Contábeis UNISINOS RS 

Mestrado em Ciências Contábeis FURB SC 

Mestrado em Ciências Contábeis UNIFECAP SP 

Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais PUC/SP SP 

Mestrado em Contabilidade UFPR PR 

Mestrado em Contabilidade UFSC SC 

Mestrado em Controladoria UFC CE 

Doutorado e Mestrado em Controladoria e Contabilidade USP SP 
Mestrado em Controladoria e Contabilidade USP/PR SP 

Fonte: Laudelino et.. al (apud CAPES , 2011) 



22 

 

Em virtude de melhor acessibilidade, foram escolhidas 04 (quatro) instituições com 201 

dissertações registradas e 19 sobre o tema Controladoria, conforme o Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Pesquisas abordando o tema Controladoria, registrado nos programas de pós-graduação da área 

Bases Consultadas 
Número de 
registros 

Frequência relativa 
registros/instituições 

Número de 
pesquisas com 
Controladoria 

Frequência relativa 
Instituições/temas 

Controladoria 

USP 57 28,35 04 21,05 

UFRJ 50 24,87 07 36,85 

UNISINOS 08 3,99 03 15,78 

UNB- Multiinstitucional 86 42,79 05 26,32 

TOTAL 201 100 19 100 
Fonte: Laudelino et. al. (apud CAPES, 2011). 

 
A controladoria, apesar de ter seu conceito introduzido desde meados dos anos de 1960, ainda 

é considerado tema relativamente novo, ou de pouca abordagem em pesquisas acadêmicas. Conforme 

apresentado pelos autores supramencionados, mesmo nos programas de pesquisas acadêmicas do 

Curso de Ciências Contábeis, o tema não foi usado por mais de 10% dos pesquisadores. Tal artigo fez 

um levantamento no período de 2001 a 2004 em cursos recomendados pela CAPES/CNPq, com 

análises qualitativas e quantitativas à população de 13 instituições de ensino superior. O resultado da 

pesquisa evidencia que dos 201 trabalhos aprovados nessas instituições, apenas 9,45% abordaram 

temas de controladoria.  

Dessa forma, acredita-se que esta pesquisa traz grande contribuição para as duas vertentes de 

uso da controladoria, com um caso prático da sua aplicabilidade, quais sejam: acadêmicas e 

organizacional. A relevância temática em relação à controladoria em cooperativas com um número 

encontrado de apenas 02 (dois) artigos em revistas e congressos vem justificar o tema do estudo 

apresentado. 

A Justificativa para a realização desse trabalho tem inicio com seu enquadramento nas áreas 

de Engenharia de Produção e sub-áreas definidas pela Associação Brasileira de Engenharia de 

produção – ABEPRO que cita na área de nº 8:  

 

ENGENHARIA DO TRABALHO 
Projeto, aperfeiçoamento, implantação e avaliação de tarefas, sistemas de trabalho, 
produtos, ambientes e sistemas para fazê-los compatíveis com as necessidades, habilidades 
e capacidades das pessoas visando a melhor qualidade e produtividade, preservando a 
saúde e integridade física. Seus conhecimentos são usados na compreensão das interações 
entre os humanos e outros elementos de um sistema. Pode-se também afirmar que esta 
área trata da tecnologia da interface máquina - ambiente - homem - organização... 
(ABEPRO, 2012, online) 

 

Dentro da área de Engenharia do Trabalho há quatro subdivisões, e entre essas é citado a 

Projeto e Organização do Trabalho, onde abrange conceitos de Reestruturação Organizacional e 
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Mudança organizacional. Dessa forma, a partir de uma mudança organizacional no setor de 

Controladoria, foi analisada a reestruturação da UNIMED Fortaleza/CE. 

 

1.3 Objetivos 

 

Os objetivos da pesquisa apresentados a partir de sua problemática.  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Descrever a Reestruturação Organizacional da UNIMED Fortaleza, a partir da mudança 

organizacional ocorrida na função Controladoria. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar o funcionamento da estrutura organizacional e da gestão da cooperativa 

médica de Fortaleza, sob o prisma da Teoria da controladoria, antes das mudanças 

organizacionais; 

2. Identificar as mudanças estruturais na controladoria da Unimed Fortaleza, a partir dos 

Componentes do Modelo de Gestão de Cooperativas; 

3. Apresentar as vantagens e/ou desvantagens da reestruturação da Controladoria na Unimed 

Fortaleza. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A primeira seção é a introdução que demonstra a relevância do tema, o problema da pesquisa, 

os objetivos da pesquisa, assim como a organização do trabalho. Além da introdução, a dissertação é 

composta da segunda a seção, que discorre sobre reestrutura organizacional, cooperativismo numa 

perspectiva conceitual, abordando a teoria do cooperativismo brasileiro, sua evolução histórica, sua 

legislação e seus ramos de atuação e ainda dentro dessa seção de fundamentação teórica analisa a 

Controladoria numa abordagem processual, por meio de análises de estrutura do sistema de 

informações. A terceira seção detalha os procedimentos metodológicos do estudo, por meio da 

caracterização da pesquisa, bem como os sujeitos da pesquisa, instrumento e coleta de dados. Após 

essas três seções, a quarta seção apresenta a organização e o setor objeto da pesquisa, e as 

mudanças ocorridas no departamento de Controladoria da UNIMED Fortaleza- Ce. Na sequencia, a 
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seção 5, analisa as mudanças apresentadas. E por fim, a sexta seção nas Considerações Finais, 

verifica a compreensão do problema, os  objetivos alcançados da pesquisa e as perspectivas do 

pesquisador. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta uma breve revisão teórica e atualizada sobre a temática Gestão de 

Desempenho Organizacional, cooperativa de trabalho e controladoria, sob o escopo da gestão 

corporativa, de autores já consagrados, no referencial contábil e de gestão, para um maior e mais 

perceptível entendimento de seus significados e extrema relevância para a compreensão da pesquisa.  

Diversos autores conceituaram controladoria nos mais variados níveis, porém as definições de 

alguma forma sempre estão relacionadas a uma atividade que controla pequenos e grandes 

empreendimentos e que tem acesso a um ambiente operacional. No caso específico deste documento 

de dissertação, cooperativa médica, como se pode observar nas sessões a seguir.  

 

2.1 Mudança e Reestruturação Organizacional 

 

A Reestruturação Organizacional parte de algumas mudanças ocorridas na organização. 

Mudança Organizacional é um conceito difundido entre autores, e esses relacionam diferentes 

tipos de mudança, conforme (ZANELLA et al., 1999). 

Shirley (1976) demonstra o processo de mudança organizacional em sua visão geral. Essa 

visão de processo do autor surge de forças, que fomentam a necessidade de mudança a partir de 

algumas partes da organização; 

Essas forças criam necessidade de mudança estrutural e comportamento, representadas em: 

interações, tensões nas atividades, e resultados de desempenho do trabalho. 

Corroborando com Shirley (1976); A importância de se fazer um estudo do processo de 

mudança organizacional está no fato de identificar os seus constructos, os seus princípios, pois é o que 

nos gera o conhecimento do real, tal como este é verdadeiramente é, em oposição as aparências e 

modismos. É preciso conhecer para se ter uma ação adequada (MATURANA, 2001). 

Shirley (1976) fala de objetivos básicos de mudança sendo eles: 

 Estratégicos – Objetivos que alteram a relação da organização com o seu ambiente; 

 Tecnológicos – Objetivos relacionados às mudanças na tecnologia da produção, 

equipamentos e partes físicas; 

 Estruturais – Objetivos que interligam subordinação ao processo de decisão; 

 Comportamentais – Objetivos ligados à mudança das crenças, valores, comportamentos 

de grupos e atitudes. 
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Wood (1995) corrobora com Shirley (1976) quando cita que Mudança Organizacional é 

qualquer transformação dentre os objetivos, portanto explicita que: Mudança Organizacional é qualquer 

transformação estratégica, tecnológica, estrutural e comportamental. 

Basil e Cook (1974) atentam ainda que as  transformações ocorrem dentro de três origens de 

mudanças: Estruturais, tecnológicos e comportamentais interrelacionam-se como explicitados na Figura 

3: 

Figura 3 - Origens de mudanças 

 

 
Fonte: Basil e Cook (1974). 

 

Com base nessas afirmações, Wood (1994) ainda classifica a mudança organizacional: 

 “[...] quanto à natureza: relacionada com características da organização como 

organograma, funções, tarefas (mudanças estruturais); mercados-alvo; foco (mudanças 

estratégicas); valores, estilo de liderança (mudanças culturais); processos e métodos de 

produção, (mudanças tecnológicas) e pessoas políticas de seleção e formação (mudanças 

relacionadas a recursos humanos); 

 “quanto à relação da organização com o ambiente: uma resposta à mudança nele 

ocorrida (mudança reativa) ou uma antecipação baseada em expectativas (mudança 

voluntária);  

 “quanto à forma de implementação: reeducativa, coercitiva ou racional”. 

 

Em consenso à argumentação de origens e objetivos de Mudança Organizacional expostos por 

Shirley (1976), Wood (1994) e Wood et. al. (1995), Venkatraman (1994) enfatiza que benefícios 

potenciais da Tecnologia da Informação (TI) são diretamente atrelados com as mudanças de 

usualidades organizacionais (estratégias, estrutura, processos e habilidades). 

Em contraponto a essa idéia, Szyszka (2001) expõe que o grande desafio das mudanças 

organizacionais, não advém da mudança tecnológica, mas sim da mudança da cultura organizacional, 
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mudando as pessoas que compõem a organização, renovando valores para ganhar vantagem 

competitiva. 

Ainda em acordo com a ideia de cultura organizacional, a autora acima expõe que as 

mudanças organizacionais almejam um melhoramento dos processos.  

Identificando tais considerações, observa-se ainda que as mudanças atreladas aos fatores da 

cultura organizacional requerem grande cautela, pois a cultura da empresa é um dos fatores que 

influenciam decisões, objetivos e padrões discorridos para as organizações. 

Na sequência, o referencial adotado para a compreensão e futura avaliação dos tipos de 

mudanças consideradas é detalhado, a partir das perspectivas tecnológicas, estruturais e 

comportamentais. 

 

2.1.1 Mudança de Perspectiva  Estratégica 

 

Na perspectiva, Estratégica colocada por Motta (1998), a tomada de decisões considera o fluxo 

de informações entre a organização e seu ambiente. 

Dessa forma, a mudança organizacional parte do alinhamento com a missão, mesmo que 

necessite uma redefinição dessa missão, seus objetivos e formas de identificar e selecionar alternativas 

de ação. 

 

2.1.2 Mudança de Perspectiva Tecnológica 

 

Entendendo desta forma, Zanela et.al (1999) compreendem que a mudança tecnológica 

envolve, além da adoção de novas ferramentas, mudanças na forma como a empresa opera. Assim 

sendo, serão avaliados os tipos de mudanças tecnológicas: mudanças nas ferramentas de TI de 

informação, mudanças nos processos e novas técnicas de trabalho, mudanças na qualificação dos 

recursos humanos e, por fim, serão avaliadas as mudanças decorrentes do uso da tecnologia nos 

produtos finais fornecidos pela organização.  

O conceito de tecnologia engloba não só as ferramentas de Tecnologia de Informação (TI). 

Zanela et al (1999) dizem que tecnologia “são modos de fazer coisas”. Em primeiro lugar vêm as 

mudanças de know-how, que muda sem que necessariamente se tenha que mudar as ferramentas (no 

caso, hardware e software); O conhecimento humano é de grande importância como insumo na 

transformação de perspectiva tecnológica. 

Venkatraman (1994) ressalta que os investimentos em TI devem ser acompanhados das 

mudanças necessárias nas características organizacionais. A mudança organizacional decorrente do 
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uso da TI deve ser avaliada quanto aos benefícios desejados e quanto aos custos decorrentes das 

transformações organizacionais necessárias para a utilização da Tecnologia. Muitas vezes, mesmo 

aplicações comuns da TI, quando acompanhadas pelas correspondentes mudanças nos processos 

internos de negócio, podem resultar em vantagens significativas.  

Deve-se avaliar, no caso da adoção de uma controladoria, relacionadas com o uso da nova 

tecnologia, as ferramentas de TI: em que medida a organização passou a utilizar melhores práticas em 

razão do ferramental adotado, ou desenvolveu suas próprias técnicas de trabalho com o suporte da TI 

(tecnologia  da informação). 

Szyszka (2001) enfoca ainda, que o objetivo primeiro da perspectiva tecnológica é eliminar 

desperdícios, reduzir a fadiga humana, redistribuir tarefas e controlar todos os fatores que concorram 

para o aumento da eficiência e da qualidade. 

No contexto da pesquisa, serão consideradas as seguintes variáveis: 

 Produtos e Serviços – Desenvolvimento de estruturas de auxilio à coleta de informações 

através de sistemas de informações informatizados; 

 Processos – Desenvolvimento de interligação de novos produtos tecnológicos 

influenciando o desenvolvimento de trabalho dos indivíduos; 

 Conhecimento – indicadores desenvolvidos a partir de novas formas de captação de 

dados na Controladoria da Unimed Fortaleza. 

 

2.1.3 Mudança de Perspectiva Estrutural 

 

A estrutura é um aspecto que vem sendo tema de estudos desde a teorização sobre as 

organizações, com as contribuições de Fayol. Nessa perspectiva, a organização é vista como 

autoridades e responsabilidades. A definição das funções de cada membro da organização é vista 

como fator de eficiência e eficácia.  

Szyszka (2001) comenta que a perspectiva estrutural vem da hierarquia e seus correlatos 

como conceitos fundamentais: 

 Autoridade e responsabilidade definindo a esfera de atuação de cada membro da 

organização ligado a variável de Estrutura organizacional na pesquisa; 

 Consentimento e subordinação sustentam a forma pelo qual a organização faz seus 

membros cumprirem as funções estabelecidas, criando o valor de que o que é bom pra 

organização, consequentemente será bom para seus participantes, atrelada à variável de 

informações gerenciais na coleta de dados para a presente pesquisa da controladoria na 

Cooperativa Unimed de Fortaleza. 
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Adaptar-se à hierarquia e vincular valores é o maior desafio da perspectiva estrutural nas 

atuais organizações, pois recursos materiais e humanos estão unificados em uma estrutura única. 

Alterar a forma de distribuição de autoridades e responsabilidades da estrutura é 

desencadeador da perspectiva de mudança comportamental. 

 

2.1.4 Mudança de Perspectiva Comportamental 

 

A partir da mudança estrutural, é natural a mudança comportamental, que consiste em: "... 

modificar comportamento influenciando atitudes, percepções e capacidades individuais", conforme 

colocam  Nadler, Hackman e Lawler III (1983, p.246), que acreditam que deve-se considerar a relação 

entre as mudanças estruturais e as comportamentais, uma vez que estrutura e comportamento 

interagem fortemente. Entendendo assim, continuam os autores: "obviamente, quando se tenta 

provocar mudanças importantes nos padrões de comportamento organizacional, ambos os pontos 

precisam ser considerados e utilizados, porque o comportamento é afetado tanto pelas características 

da pessoa quanto do ambiente no qual ela está trabalhando, a realização de mudanças no 

comportamento organizacional, em última instância, deve lidar com as pessoas e com o contexto 

organizacional". Esse contexto organizacional, naturalmente, engloba também a tecnologia. 

Dentre as diversas referências pesquisadas chegou-se a três elementos básicos a serem 

avaliados, visando compreender as mudanças comportamentais decorrentes da reestruturação da 

Cooperativa UNIMED: mudanças na cultura organizacional, novas habilidades/atitudes e motivação.  

Cultura Organizacional – Segundo Zanela et.al. (1999), o modelo de pressuposição básica 

que um grupo desenvolveu num processo de aprendizagem , quando lidava com problemas de 

adaptação a novas metodologias e /ou integração na construção de somatório de forças, isso chama-

se de Cultura Organizacional. Essa, por si só pode ser avaliada por meio de uma série de variáveis. No 

contexto da pesquisa, serão considerados os seguintes fatores: 

 Capacitação – a preocupação será a de avaliar a relação entre autonomia x controle. De 

certa forma, este fator está intimamente ligado com os elementos situacionais tratados na 

estrutura organizacional  

 Comportamento – Zanela et. al (1999) também concordam que a implementação de nova 

tecnologia irá impactar em elementos da cultura organizacional, entre os quais os valores 

dominantes na organização. Portanto, estes devem ser considerados quando da adoção 

desta nova tecnologia. 

 Desempenho Potencial – segundo Motta (1997), o conhecimento surge inicialmente como 

um dos fatores relevantes  para o desempenho potencial, porém avaliar o conhecimento 
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do indivíduo vai além do conhecimento explícito. Pois, mais importante é a capacidade de 

renovação continuada do conhecimento de cada indivíduo. 

 Comprometimento – a avaliação de comprometimento pelo trabalhador conforme cita 

Motta (1997), é feita para manter a consistência entre seus comportamentos, tais como 

suas atitudes, ou seja, as pessoas se tornam comprometidas pela implicação de suas 

próprias ações e o que isso representa para a organização. 

 

Desta forma, a pesquisa visa o estudo da mudança organizacional relacionada com a 

implantação da Controladoria na Cooperativa Unimed de Fortaleza a partir de três tipos de mudança: 

tecnológicas, estruturais e comportamentais, sendo uma desencadeadora da outra; Que em 

conformidade apresentada por Shirley (1976) as mudanças têm objetivos estratégicos, tecnológicos, 

estruturais e comportamentais. Sendo o objeto do estudo uma cooperativa, e havendo a necessidade 

de se compreender peculiaridades do Cooperativismo, bem como o funcionamento e aplicabilidade da 

Controladoria, seguem ao referencial teórico esses conceitos.  

 

2.2 Cooperativismo - Legalidade e Desafios  

 

As cooperativas vêm enfrentando dificuldades para distribuir resultados aos seus associados 

porque, ao lado da aplicação dos princípios do cooperativismo, entende-se que necessitam da 

utilização de uma gestão por resultados. É nesse contexto de um mundo globalizado, com mudanças 

de profundo impacto na sociedade, que a cooperativa se firma na busca de minimizar custos elevados 

de implantação de uma organização comum. E precisando enfrentar um mercado concorrido e 

exigente, que a ferramenta de gestão, chamada controladoria, pode ser utilizada pelas cooperativas 

para gerenciar melhor o seu negócio buscando resultados mais satisfatórios e compensadores. 

As cooperativas, atualmente, convivem com o enorme desafio de concorrer num mercado 

globalizado e altamente competitivo. Corezo (2010) discorre ainda que  cooperativas médicas precisam 

solucionar questões, como: falta de profissionalismo na gestão, muita dependência de recursos de 

terceiros e insuficiência no controle de seus processos. 

Sobre a aquisição da personalidade jurídica da cooperativa, Corezo (2010) salienta que a 

efetivação só acontece, “após a realização das formalidades relativas à constituição da cooperativa e o 

registro desses documentos na Junta Comercial e na Organização das Cooperativas”, citando o Art. 

107 da Lei 5.764/71.  

A autora em questão, falando do capital social na sociedade cooperativa, informa sobre divisão 

do mesmo em quotas-partes, sendo que cada cooperado pode subscrever quotas-partes 
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proporcionalmente ao movimento do mesmo. A Lei 5.764/71 limita a remuneração do capital de cada 

participante da sociedade à taxa máxima de 12% ao ano, com o objetivo de evitar a especulação 

financeira. 

Ainda segundo a mesma autora, atos cooperativos são aqueles praticados entre os 

cooperados e a cooperativa, vice-versa e entre as próprias cooperativas e quando são associadas para 

consecução dos objetivos sociais. Esclarece, ainda, que a responsabilidade do associado é limitada 

quando o associado responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Nessa última 

situação, os eventuais credores terão como garantia o patrimônio pessoal dos cooperados. 

De acordo com Oliveira (2006), mais do que a constituição jurídica, para que a cooperativa 

adote esse modelo de organização e tenha interesse em se fazer competitiva, é preciso atentar-se para 

diferentes formas de constituição jurídica e observar a consolidação de modelos de gestão eficiente, 

eficazes e efetivos, os quais proporcionem sustentação e vantagem competitiva para que resulte em 

uma cooperação sustentada e duradoura para essa organização. 

Conforme a Lei 5.764/71, fica estabelecido que, entre os cooperados, devem ser eleitos 

membros para compor  o Conselho de Administração e Diretoria, com mandato nunca superior a 4 

anos e com renovação de pelo menos 1/3 por eleição. O citado Conselho é responsável pela execução 

das atividades-meio da cooperativa, tais como administração financeira e do fundo de reserva, 

negociação de contratos, divulgação de produtos e/ou serviços, negociações de compra: de matérias 

primas, materiais de apoio etc.,  negociação de venda de produtos e/ou serviços etc. (UNISOL, 2010).  

Salienta Vilela (2008 apud SILVA; LOURENÇO; SALANECK, 2010, p. 100), que o 

cooperativismo no Brasil, antes da Constituição de 1988, funcionava com a interferência fiscalizadora 

do INCRA – Instituto Nacional da Reforma Agrária, e que, de fato, as cooperativas não atuavam como 

empresa de mercado. Porém, a partir da promulgação da Carta Magna Brasileira em 1988, houve a 

completa eliminação da interferência do Estado no funcionamento das cooperativas. 

Os autores em questão falam que, quando surgiu o processo chamado Autogestão, o objetivo 

era fazer com que as cooperativas operassem uma gestão independente autônoma, procurando 

conciliar o cooperativismo e a interação entre os cooperados,  os funcionários e a comunidade próxima. 

Considerando que a base legal para o funcionamento das cooperativas no Brasil é dada pela 

Lei 5.764/71 e pela Constituição de 1988, transcreve-se a seguir alguns de seus artigos para melhor 

compreensão das características principais dessas associações: 

 
Art. 4º - As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, 
de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados, 
distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: 
I – adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de 
prestação de serviços; 
 II – variabilidade de capital social, representado por quotas-parte; 



32 

 

III – limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, 
o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim formam adequados para o 
cumprimento dos objetivos sociais; 
IV – inacessibilidade das quotas-parte do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 
V – singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de 
cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da 
proporcionalidade; 
VI – “quorum” para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número 
de associados e não no capital; 
VII – retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas 
pelo associado, salvo deliberação ao contrário da Assembléia Geral; 
 
 

Foi um grande acontecimento para a organização social e econômica da sociedade civil e, 

principalmente, para a organização cooperativa nacional que saía completamente da tutela do Estado, 

conforme expressa a Carta Magna, no Capítulo I – Dos Direitos e Deveres individuais e coletivos, Art. 

50, Item XVIII: “a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de 

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.” 

Conforme Seibel (2003), o profissional de saúde, geralmente ingressa em uma cooperativa, 

apenas por vantagem pessoal, e é exatamente sobre esse pensamento que a cooperativa médica 

precisa atuar, fazendo-o entender a importância do pensamento coletivo, para o sucesso da 

organização. 

A cultura da cooperação vai sendo alicerçada com processos de informação e capacitação, a 

ser promovido por essas associações, difundindo princípios, práticas, ao mesmo tempo em que se 

preocupa em uma formação técnica. 

De acordo com essa colocação, Kobayashi e You (2009) apontam que os programas de 

cooperativas médicas na China, implantados a partir de 2003, tiveram sua procura pelos profissionais 

devido aos subsídios e melhores regras de reembolso, porém o programa também foi desenvolvido 

para que a população tivesse um baixo custo com saúde, objetivo esse ainda não alcançado.  

As cooperativas de saúde seguem os princípios básicos do cooperativismo: 

 Adesão livre e voluntária; 

 Controle democrático pelos sócios; 

 Participação econômica dos sócios; 

 Autonomia e independência; 

 Educação, treinamento e informação. 

 

E, conforme esses princípios, adotam o modelo de gestão das cooperativas abrange quatro 

dimensões conforme ilustra a Figura 4.  
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Figura 4 - Modelo de Gestão simplificado das Cooperativas 

Fonte: Adaptado de Oliveira, (2006) 

 

Os modelos de gestão são muitos e podem ser adaptados à realidade de uma cooperativa. É 

importante lembrar que, além dos limites impostos pela legislação, existem as dificuldades 

administrativas, ou seja, quando o modelo de gestão é muito complexo, a possibilidade de se perder o 

foco é maior. Portanto, Oliveira (2003) sugere a adoção de um modelo de gestão de cooperativa mais 

simplificado, que agrupe todas as funções básicas da administração:  

- Planejamento (com suas questões estratégicas, táticas e operacionais);  

- Estrutura organizacional (com seus aspectos tecnológicos, de qualidade, marketing, logística 

etc.);  

- Processo diretivo e decisório (com suas questões comportamentais e de mudanças nas 

cooperativas); e  

- Processo de avaliação (com seus indicadores de desempenho e aprimoramento de 

resultados). 

 

De acordo com o citado autor, o principal componente inerente à propriedade da cooperativa 

denota os proprietários da cooperativa, são sócios cooperados e não os investidores ou proprietários 

do capital. A partir dessa diferença da estrutura de gestão, as cooperativas têm uma abordagem de 

equilíbrio da importância de cada um dos sócios cooperados.  

Para Ricciaardi e Lemos (2000), independentes do tipo de cooperativa, as atividades 

cooperativadas melhoram a distribuição de renda, aumentam as oportunidades de trabalho, integram e 

humanizam as relações econômicas, promovem o desenvolvimento socioeconômico justo, despertam a 

consciência da cidadania e satisfazem as necessidades básicas de estima e autorrealização.  

 

2.3 Cooperativismo Brasileiro 

 

O Cooperativismo é uma forma de associativismo. O associativismo nasceu junto com o 

homem e provém da necessidade da união para vencer as agruras e desafios do mundo real. De 

acordo com Salaneck Filho et al. ( 2011) A sociedade cooperativa, em sua estrutura moderna, tal qual a 

conhecemos, tem seu ponto inicial e exemplificativo na "Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale", 
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uma cooperativa de consumo, surgida em 1844, na cidade inglesa de Rochdale, que consistiu 

basicamente da união de tecelões que anteriormente constituíram uma poupança comunitária para 

aquisição de bens de consumo em maior escala, com preço diferenciado, para divisão em comum. 

Do ponto de vista jurídico, as cooperativas inglesas não possuíam uma conceituação definida. 

Tratava-se de um meio termo entre casas de comércio e sociedades capitalistas. A legislação não era 

favorável aos seus membros, já que todos os associados assumiam grandes responsabilidades, 

podendo, por exemplo, ser presos por dívidas contraídas na atividade cooperativa. Até 1852, eram as 

cooperativas registradas como sociedades de socorros mútuos, até a implantação da lei sobre 

sociedades industriais e de previdência, reconhecendo personalidade jurídica da sociedade e limitada 

dos membros. 

Atualmente o cooperativismo é regido por legislação específica, como segue: 

 

2.3.1 Legislação do cooperativismo brasileiro 

 

A fundamentação legal do cooperativismo tem origem na Lei 5.764, de 16 de dezembro  de 

1971, e internamente por seus estatutos sociais e regimentos internos. Segundo Albino (2004), o 

estatuto social é regido pela doutrina, pelos princípios do cooperativismo e pela Lei 5.764/71 que 

descreve direitos e deveres dos cooperados, versando sobre denominação; sede; prazo; admissão; 

eliminação e exclusão dos cooperados; capital social; assembléias; livros obrigatórios, liquidação; e 

disposições gerais sobre a gestão, desde que não transgridam a lei cooperativista. 

A citada Lei no Art. 24, parágrafo 1°, discorre sobre o capital social, onde é ressaltado: 

“Nenhum cooperado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes (BRASIL, 

1971). Dessa forma, fica impedido de qualquer cooperado ter mais de 33% do capital total da 

cooperativa. 

Algumas cooperativas elaboram também o regimento interno, no qual são detalhadas e 

completadas as disposições do estatuto social. Essa regulamentação deve está sempre em 

consonância com o estatuto social e pode ser alterado sem necessidade de mudanças estatutárias 

provenientes da assembleia geral extraordinária (OCB, 2010). 

Quanto à tributação das cooperativas: 

 
Art 146 – Cabe à lei complementar: 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

 

Segundo Holanda (2010), esse é assunto polêmico no cooperativismo, pois as cooperativas 

devem possuir tratamento diferenciado. 
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A cooperativa não intenciona lucro, devido a isso deverá ter o tratamento diferenciado, porém  

o Estado não tem criado dispositivos justos e claros para a consecução dos fins sociais que ele suscita. 

Quanto à regulamentação do cooperativismo a Constituição Federal cita: 

 
Art. 174 – Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma 
da lei, as funções de fiscalização, incentivo, e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado; 
.2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

 

A lei deverá além de fiscalizar, incentivar o cooperativismo, porém infelizmente não há claras 

condições colocadas para isso, isso ocorre com qualquer tipo de cooperativa. 

O objeto de estudo ocorre em uma Cooperativa de saúde, e a seguir serão apresentadas suas 

particularidades. 

 

2.3.2 Cooperativismo de Saúde 

 

Segundo Bertolli Filho (2000), o cooperativismo de saúde surgiu na conjuntura de condições 

precárias de atendimento oferecidas pelo Sistema Público de Saúde, que abriram espaço para a 

crescente atuação das empresas de medicina de grupo, o que desencadeou um processo de 

mercantilização do setor da saúde no Brasil. Nesse contexto, ainda que praticamente desde a criação 

do Ministério da Saúde, em 1953, há uma pressão da iniciativa privada para que fossem financiados os 

empresários da saúde, e não houvesse investimento público na área da saúde, como deveria ser. 

Enfim, em 1986, ocorre esse financiamento como resposta à mercantilização cada vez maior 

da medicina, surgindo assim a UNIMED – cooperativa de trabalhos médicos, administrada na forma de 

empresa, porém sem fins lucrativos. Conforme Vilella (2008), uma iniciativa brasileira que mudou o 

perfil da medicina suplementar no país, e é hoje o maior sistema cooperativo de trabalho médico do 

mundo. 

Ainda, de acordo com dados da OCB (2011), a Organização das Cooperativas Brasileiras 

resolveu criar um ramo específico, incluindo nele todas as cooperativas que tratam da saúde humana, 

pela sua especificidade, pelo seu número e pela importância.  

 

2.3.3 Legislações Específicas das cooperativas de saúde 

 

As cooperativas do ramo de saúde são regidas pelos agentes reguladores, representados pela 

Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, baseada no Art. 174 da CF e demais legislações 

específicas, desde que estejam em acordo com a lei do cooperativismo. Os aspectos legais, societários 
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e fiscalizadores, bem como o agente regulador do setor, ANS, serão utilizados para compor o modelo 

composto por essa pesquisa. Esses aspectos terão relevância pela necessidade de não ocorrer a 

descaracterização de multas, nem demais penalidades pelo não cumprimento das normas do agente 

regulador. 

No cômputo das instruções normativas da ANS, inclui-se normas sobre instrumentos de 

acompanhamento econômico-financeiro das operadoras, aplicações de penalidades, alienação, 

revisões técnicas, instituição da nota técnica de registro de produto, e reajustes de contraprestação 

pecuniárias de planos de saúde - Resoluções RDC nº 22, 25,27, 28, e 29 de 2000 (MESQUITA, 2002). 

Serão utilizadas como parâmetros essas análises das legislações específicas, representadas 

em um modelo como sistema normativo, das cooperativas de saúde. O modelo também será usado 

como indicador de comprometimento da cooperativa com a gestão da empresa.  

 

2.3.4 Quanto à tributação das sociedades cooperativas (Lei 5.764/71) 

 

As Sociedades Cooperativas estão reguladas pela Lei 5.764/1971, como já comentado 

anteriormente, e estando as cooperativas descritas como organizações que têm por objetivo prestar 

serviço a seus associados, que se juntam na intenção de produção de um bem ou serviço comum, e 

não objetivam o lucro, entende-se a mesma sem fins lucrativos. Embora as cooperativas não visem a 

esse resultado positivo, quando há sobras, nomenclatura usual para esse resultado positivo da ação 

dos cooperados, no caso de tributação de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição 

Social do Lucro Líquido (CSLL) são isentas, conforme Art. 3º da Lei 5.764/71.     

Porém, no caso de Imposto Estadual sobre Operações Mercantis, quando há circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços que sejam base de cálculo do ICMS, a cooperativa de saúde fica 

sujeita à tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).   

A exemplo do imposto estadual, o tributo municipal da prestação de serviço de qualquer 

natureza, ISSQN, também tributa a cooperativa que houver prestação de serviço que seja base de 

cálculo desse imposto definida por Lei. 

A prestação de serviços a cooperados, ou seja, o trabalho de cooperados para a própria 

cooperativa não caracteriza operação tributável pelo ISS, já que, expressamente, a Lei 5.764/1971, em 

seu Art. 79, especifica que os atos cooperativos não implicam operação de mercado, nem contrato de 

compra e venda. Em relação à forma de tributação SIMPLES NACIONAL – que é a forma em que 

tributos federais, estaduais e municipais são cobrados uma única vez, em uma única alíquota  – há 

vedação expressa das cooperativas em aderir a tal tributação, conforme Art3º, parágrafo 4º, inciso VI 

da Lei 123/2006. 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei5764.htm
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As cooperativas do ramo de saúde, em âmbito legal, além da lei do cooperativismo, conta com 

agentes reguladores representados pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, baseada no 

Art. 174 da CF, e demais legislações específicas relacionadas a esse setor. A criação da ANS, em 

2000, visou a uniformizar, a regulamentar e a fiscalizar as atividades das operadoras de plano de 

saúde no Brasil (ANS, 2003).  

Segundo Mesquita (2002), a ANS surge ainda para regular uma atividade da iniciativa privada, 

nunca antes fiscalizada por parte do Estado. As análises da legislação específica também avaliam seus 

reflexos na estrutura da controladoria numa cooperativa médica. 

 

2.3.5 Estrutura Organizacional das Sociedades Cooperativas 

 

A Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971 é norteadora da estrutura organizacional básica das 

cooperativas brasileiras, destacando-se as divisões dos Órgãos sociais em Assembleia Geral Ordinária 

e Extraordinária, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, exposto por Schulze (1987) e descrito 

na Legislação Cooperativista. A assembleia é um órgão responsável por continuar as decisões, 

informando sobre as propostas e as limitações existentes, sendo esse o órgão de direção. 

A Diretoria Executiva de uma cooperativa caracteriza-se pelo fato de existirem associados 

eleitos para funções específicas, existindo um diretor para atividade da cooperativa, todos eles 

subordinados a um presidente, também associado, construindo um grupo executivo de dedicação 

integral de seus membros aos interesses da cooperativa (VALADARES, 2003). 

Ainda para Valadares (2003), há algumas atividades, como sugestão, para que a diretoria 

cumpra sua missão executiva numa cooperativa, são elas: 

 A atividade mais importante dos dirigentes e conselheiros refere-se à escolha do melhor 

gerente; 

 Em segundo lugar, os dirigentes devem avaliar, com regularidade, e rever, quando for 

recomendável, as definições em torno da missão da cooperativa, os objetivos e metas; 

 A terceira atividade fundamental dos dirigentes é o estabelecimento das políticas 

empresariais; 

 Uma preocupação fundamental dos membros dirigentes de uma cooperativa é salvaguardar 

os interesses dos membros; 

 Um membro diretivo de cooperativa entende que não possui nenhum privilégio em relação 

aos demais associados; 
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 É importante para o dirigente concentrar-se em torno de resultados das políticas 

empresariais; 

 A responsabilidade primordial de um dirigente durante a reunião do grupo dirigente é fazer 

os questionamentos, ou perguntas pertinentes corretas; 

 Uma vez tomada a decisão, o grupo dirigente deve relacionar-se com o grupo administrador 

num trabalho de equipe. 

 

Dentre as qualidades aqui expostas por Valadares (2003), a missão gestora deve ser bem 

desempenhada quando focada nos objetivos da cooperativa. O membro diretivo representa os 

interesses de todos, priorizando o olhar nos resultados e conduzindo da melhor forma as reuniões do 

grupo. Como consequência, o que for decidido também deve ter sua execução  acompanhada pelo 

dirigente. 

 

2.3.6 Dificuldades em Cooperativas 

 

A legislação cooperativista, no Brasil, conforme Masy (1980), há o modelo latino do 

cooperativismo, assim cabendo ao Conselho de Administração a direção e a administração da 

cooperativa por ser um órgão diretivo e executivo. Alguns autores como Schuzle (1987), Antonello 

(1995), Bastos (2002) e Vilela (2008) criticam o modelo de gestão das cooperativas e elencam alguns 

problemas: 

 A lentidão nas decisões por envolver consenso entre os cooperados (decisão colegiada e 

burocrática); 

 A falta de competência administrativa dos dirigentes (baixa profissionalização); 

 Centralização do poder; 

 O rodízio no poder entre um grupo de associados; 

 A remuneração demasiada dos dirigentes, motivando-os a serem assalariados em vez de 

produtores; 

 A reduzida participação dos associados nas assembleias; 

 A falta de planejamento de longo prazo. 

 

Esses entraves acreditam-se ser solucionados com a profissionalização da gestão, através de 

uma controladoria estruturada, que tem como premissa, o envolvimento a partir do corpo gestor para 

toda a organização. Ainda sobre os problemas na gestão de cooperativas, Oliveira (2006) enumera:  



39 

 

I - Falta ou esquecimento da educação cooperativista por parte dos cooperados; 

II - Falta de cooperação entre as cooperativas quanto as suas atividades e seus negócios; 

III - Não apresentação de adequados modelos de gestão, inclusive com significativa falta de 

aplicação de modernos instrumentos administrativos; 

IV - Aplicação de modelos de gestão muito centralizados, consolidando uma administração 

presidencialista que pode levar a problemas administrativos e a resultados operacionais 

inadequados; 

V - Confusão entre “propriedade de gestão” e “propriedade de cooperativa”. 

 

Nos problemas elencados pelo autor supramencionado, pode-se salientar como os mais graves 

a “falta de importância dada à educação cooperativista” e a “centralização de decisões”, tornando frágil 

a gestão e desencadeando outros problemas, como ausência de instrumentos administrativos 

aplicados a esse tipo de gestão do todo. 

Após listar tais críticas, Oliveira (2006) sugere um modelo de gestão apresentado na Figura 5 

visando uma base estruturada, interativa e consolidada para o desenvolvimento das operações de 

planejamento, de organização, de direção e de avaliação de resultados, apontando o crescimento e a 

sustentabilidade da cooperativa, que servirá de base teórica para análise nesta dissertação.  

 

Figura 5 - Modelo de gestão das cooperativas e seus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2006, p. 68) 
 

Este complexo modelo de gestão proposto por Oliveira apresenta-se com componentes do 

sistema administrativo da sociedade que auxiliam e recebem auxilio entre si e nesse contexto há a 
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- Estrutura Organizacional 
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Componentes Estratégicos 
- Planejamento Estratégico 
- Qualidade Total 
- Marketing Total 
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- Desempenho 
- Potencial 
- Comportamento 
- Comprometimento 
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- Indicadores 
- Acompanhamento 
- Controle 
- Aprimoramento 

Componentes 
Tecnológicos 
- Produtos e serviços 
- Processo 
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Mudança 
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- Trabalhos em equipe 
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avaliação das interações entre setores e departamentos e esse processo de troca pode ser aprimorado 

no que for bom e eliminado a toda interação que for negativa. 

Diante do exposto, pode-se definir cada componente conforme quadro a seguir: 

 
Quadro 3 - Definição dos componentes do Modelo de Gestão das Cooperativas 

COMPONENTES VARIÁVEL DEFINIÇÃO 

Estruturais 

Informações 
gerenciais 

Relatórios de informações vindo do sistema integrado de informações. 

Estruturas 
Organizacional 

Estrutura organizacional: Forma pela qual as atividades de uma 
organização são divididas, organizadas e coordenadas. Stoner, 1992, 
p.230 

Estratégicos 

Qualidade Total Significa criar, intencionalmente, uma cultura organizacional em que 
todas as transações são perfeitamente entendidas e corretamente 
realizadas e onde os relacionamentos entre funcionários, fornecedores e 
clientes são bem-sucedidos (Crosby, 1998). 

Marketing total "O marketing é a função dentro de uma empresa que identifica as 
necessidades e os desejos do  
consumidor, determina quais os mercados-alvo que a organização pode 
servir melhor e planeja  
produtos, serviços e programas adequados a esses mercados. No 
entanto, o marketing é muito  
mais do que uma função isolada - é uma filosofia que orienta toda a 
organização. A meta do  
marketing é satisfazer o cliente de forma lucrativa, criando relação de 
valor com clientes  
importantes" (Kotler e Armstrong, 1999). 
a sinergia dos diversos setores e atividades da cooperativa buscando 
atender as expectativas do mercado e de seus cooperados Oliveira 
(2006) 

Planejamento 
Estratégico 

É processo que tem como propósito, o desenvolvimento e um ajuste dos 
objetivos, as potencialidades da empresa e as mudanças frente as 
oportunidades de mercado (Kotler e Armstrong, 1999). 

Diretivos 

Comunicação Complementar as funções de marketing – Oliveira (2006) 

Coordenação Integração das pessoas no desenvolvimento de determinadas atividades 
acontecem com o direcionamento do líder. Rossés et al (2011) 

Ação o resultado esperado, será necessária a ação, implementando a decisão 
tomada, utilizando eficientemente os recursos disponíveis e alcançando 
o resultado planejado pela cooperativa Rossés et al (2011)  

Liderança busca união geral sem resistência, avaliação e retorno dos funcionários 
e cooperados Oliveira (2006) 

Supervisão Todos são estimulados a desenvolver uma visão sistêmica, a partir das 
reuniões mensais da liderança e reuniões conjuntas e exemplos de 
direção através do Comitê de Administração Oliveira (2006) 

Decisão oriunda de planejamento ou de consenso do comitê, havendo sempre 
uma avaliação dos fatores internos e externos – Oliveira (2006) 

Comportamentais 

Desempenho 
Potencial 

Avaliação da capacidade  e resultado do planejado Oliveira (2006) 

Comportamento definição e prática de responsabilidade pelas ações da organização por 
parte do corpo diretivo e maioria dos profissionais Oliveira (2006) 

Capacitação Possibilitar o auxilio ao desempenho atraves de melhor conhecimento 
Oliveira (2006) 

Comprometimento Corpo diretivo com o alcance dos objetivos da cooperativa através da 
exposição de oportunidades de melhoria e sugestões em reuniões.- 
Oliveira (2006) 

Avaliação 
Indicadores Parâmetros de avaliação pré-estabelecidos e que permitem avaliar o 

grau de sucesso na realização das atividades da cooperativa. Oliveira 
(2006) 
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Aprimoramento Capacidade gerencial e tecnológica na captação e formação dos seus 
funcionários e associados Neves (2005) 

Acompanhamento Indicador de desempenho 

Controle Compara indicadores de desempenho e busca acompanhar o 
desempenho e o resultado das estratégias Oliveira, (2006)  

Mudança 

Resistências Vai de encontro com o conceito de que as Cooperativas são focadas na 
meta excessivamente, e pouco no detalhamento de como chegar até 
ela. Oliveira, (2006) 

Trabalho em equipe Desempenha atividades de forma conjunta unindo treinamento e 
aprendizagem Oliveira, (2006) 

Postura para 
Resultados 

Direciona os recursos humanos e financeiros disponíveis Oliveira, 
(2006) 

Tecnológicos 

Produtos e Serviços Produto é tudo aquilo que pode ser oferecido a um mercado para 
apreciação, aquisição, uso , ou consumo e para satisfazer um desejoou 
uma necessidade do consumidor. Kotler (2000) 

Conhecimento A intuição empírica é o conhecimento direto e imediato das qualidades 
sensíveis do objeto externo: cores, sabores, odores, paladares, texturas, 
dimensões, distâncias. É também o conhecimento direto e imediato de 
estados internos ou mentais: lembranças, desejos, sentimentos, 
imagens.” (in: Convite à Filosofia; CHAUÍ, Marilena- 2000). 

Processos Ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, 
com um começo, um fim, inputs e outputs, claramente identificados, 
enfim, uma estrutura para ação. Davenport (1994). 

Fonte: Adaptada de Oliveira (2006) 

 

Ressalta-se que o modelo brasileiro de cooperativas apresenta características peculiares 

quanto à profissionalização da administração. Embora previsto na legislação, no Brasil isto ainda é 

insatisfatório. Porém, para suprir essa falta, segundo Vilela (2008), várias cooperativas adotaram 

estratégias, instituindo diretoria mista, composta por cooperados eleitos e gerentes contratados. 

Após a análise de estrutura organizacional e do modelo de gestão das cooperativas, observa-

se semelhanças e divergências quando comparadas com o modelo de gestão e a legislação das 

sociedades anônimas. 

 

2.3.7 Comparação entre Sociedades Cooperativas e Sociedades Anônimas 

 

Segundo Polônio (1999), as semelhanças desses dois tipos de sociedades são maiores que os 

pontos de divergência. Ainda conforme o citado autor, são listados cinco pontos de divergências entre 

as sociedades cooperativas e anônimas: 1) Expectativa de remuneração do capital aplicado; 2) 

Participação nas operações da sociedade; 3) Responsabilidade dos cooperados; 4) Distribuição de 

Resultados; 5) Direito de voto. 

Na expectativa de remuneração do capital aplicado, para Menezes (2005), as cooperativas se 

diferenciam das demais empresas por serem sociedades de pessoas e não de capital. Trabalho 

valorizado, versus o aporte de recursos financeiros. 
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Nas Sociedades Anônimas, os acionistas são investidores e tem a expectativa de retorno 

financeiro, já nas cooperativas não há expectativa do investimento efetuado, pois esse, que foi a 

prestação de serviços da cooperativa, projeta-se como o retorno para a “comunidade” cooperada. 

Quanto à participação nas operações das sociedades, elencada aqui como divergência número 2; os 

cooperados têm a participação efetiva na prestação de serviço, já os acionistas de sociedades 

anônimas, só participam na assembleia. 

Quanto à responsabilidade dos cooperados, ela pode ser limitada ou ilimitada conforme o 

disposto no estatuto, já nas S/As a responsabilidade será sempre limitada ao capital integralizado. No 

tocante à distribuição dos seus resultados, a grande diferença está nos objetivos de cada sociedade. 

Nas cooperativas, consiste em prestar serviços aos cooperados, possibilitando a não intermediação de 

terceiros e nas sociedades por ações o objetivo é o lucro. 

Menezes (2005) ainda ressalta que as sobras nas cooperativas, termo usado para falar do 

retorno dos excedentes, são rateados aos cooperados proporcionalmente ao volume das operações 

realizadas com a cooperativa. Quanto ao voto, cada cooperado tem direito a voto; enquanto que nas 

sociedades anônimas, o voto está atrelado ao tipo de ação adquirido ao valor investido no capital, 

conforme ressalta (POLÔNIO, 1999). 

Diante do modelo de gestão das cooperativas e das melhorias que podem ser feitas no 

processo de gestão será mostrado a seguir conceitos de controladoria. 

 

2.4 Controladoria 

 

O termo controladoria vem de um grupo de conceitos agregados de outras ciências como 

colocado por Mosimann e Fish (1999): 

 
A controladoria pode ser conceituada como um conjunto de princípios, procedimentos e 
métodos das Ciências da Administração, Economia, Psicologia, Estatística, e principalmente 
da Contabilidade, que se ocupam da gestão econômica das empresas,com o fim de orientá-
las para eficácia.nas organizações empresariais, como ela  toma forma em processos, 
pessoas e sistemas, que constroem um funcionamento da controladoria nas organizações. 
(MOSIMANN; FISH, 1999,  p.92) 

 
A controladoria, portanto representa, pois, um setor da empresa, com funções definidas, 

integrado na sua estrutura. Noutras palavras, é parte de um organograma funcional, o qual, como é 

normal, obedece a determinados princípios ou diretivas.  
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2.4.1 Evolução conceitual e visão atual da Controladoria 

 

A figura dos controllers surgiu no início do século XX, dentro da evolução administrativa das 

grandes corporações americanas, como executivo de confiança dos proprietários/acionistas/ dirigentes 

das organizações. O executivo, denominado controller, era encarregado da contabilidade geral, 

abrangendo custos, auditoria, impostos, seguros e estatísticas; promovendo mecanismos de controle. 

Portanto, os sistemas de custos estavam sob responsabilidade dos controllers (CARMONA et al., 2007, 

p. 5). 

Em contrapartida, Catolino (2002, p. 16) verificou a participação do controller em diversas 

atividades desempenhadas durante o planejamento estratégico, como a determinação da missão, o 

estabelecimento de objetivos, a coordenação do planejamento, a fixação de hipóteses, a avaliação do 

ambiente, a formulação de estratégias, a seleção das melhores estratégias, a transformação das 

estratégias em planos operacionais, a transformação das estratégias em orçamentos e controle dos 

planos, com destaque para sua participação na transformação das estratégias em orçamentos, controle 

dos planos, na coordenação do planejamento e no estabelecimento de objetivos. O que mostra, 

evidentemente, que a controladoria tem se consolidado numa profissão de destaque na gestão, 

participando de todo o planejamento estratégico nas empresas. 

Segundo Fornaciari e Zanquetto Filho (2003, p. 3), as identificações e as mensurações das 

informações devem estar em sinergia com os propósitos da empresa e sua estratégia empresarial, 

pois, em um ambiente competitivo, em decorrência da globalização dos mercados e da 

internacionalização dos capitais, estas funções fazem a diferença. [...] a gestão da informação é um 

processo, compreendendo várias e sucessivas atividades que, necessariamente, devem ser orientadas 

e conduzidas pela definição clara e objetiva de metas e objetivos. 

Nesse sentido, a controladoria solidifica-se como um conjunto de dados necessários para a 

formação de informações úteis na tomada de decisões.  

Conforme já citado, para fins desse trabalho será adotada a definição ou o conceito de 

Controladoria proposto por  Nakagawa (1995, p.76 ): 

 
o sistema integrado de informação que integra os padrões, os orçamentos e a contabilidade, 
caracteriza-se por incluir e suprir todas as principais funções e atividades da empresa com 
informação não apenas de caráter contábil e financeiro, como também, de natureza física e 
qualitativa, e de interação na empresa com as variáveis de seu ambiente externo. 

 

Os sistemas de informações, de forma genérica, podem ser entendidos como um conjunto de 

instruções que direcionam e controlam a gestão das informações em uma determinada organização 

(CATOLINO, 2002, p.4). Sendo assim, Nakagawa (1987, p. 82) afirma que existe entre a “informação e 
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o dado” a mesma relação observável entre a “matéria-prima e o produto acabado”, e essa analogia 

ilustra o conceito de que a informação para uma pessoa pode ser apenas um dado para outra pessoa.  

Também, nessa mesma linha de pensamento, Borenstein (2002, p. 213) afirma que a gestão 

da informação, dentro do contexto atual, apresenta-se como a principal ferramenta para o controle de 

todos os fluxos de capital, bens e serviços que entram e saem de uma organização. Por sua vez, os 

sistemas de apoio à gestão, conforme Catolino (2002, p. 6), tem por finalidade auxiliar nos processos 

decisórios dos gestores, possibilitando ao administrador maior eficiência em suas decisões. Não 

processam transações. Destinam-se à previsão de vendas, análise de custos, projetos de 

investimentos e outros. 

Os autores citados têm o consenso de que a controladoria mensura, gerencia e trata 

informações possibilitando aos gestores uma visão geral das organizações. A implementação de um 

adequado sistema de informações permite à controladoria atuar no monitoramento e na integração do 

processo de gestão da organização, estruturado nas fases do planejamento estratégico e operacional, 

execução e controle. Essa integração é o nível de coesão, segundo o qual decisões são tomadas pelas 

áreas, levando em conta o seu próprio resultado, sem, entretanto, dissociar-se dos objetivos globais da 

organização. 

Diante do exposto sobre controladoria, é visível, entre suas funções, a atividade de controle, 

que pode ser percebida, em nível organizacional, nos controles internos e, de forma mais ampla, no 

controle de todas as operações da empresa. Outra constatação diz respeito à sua relação com o 

sistema de informações da organização. Se não houver a geração de informações adequadas, não há 

como mensurar os resultados e, dessa forma, não pode haver um controle adequado das operações da 

empresa (BIANCHI et al., 2008, p. 25). 

A controladoria, como antes comentada, vem da Contabilidade e é composta de vários 

sistemas que integram o Sistema de Informações da Controladoria. Por ser responsável pelo sistema 

de informação de toda a empresa e pela coordenação de todos os departamentos, a controladoria 

pode ser enquadrada como um sistema de controle gerencial. Com base em modelo de gestão, é 

definida uma série de diretrizes que deverão ser adotadas no decorrer do processo de gestão.   

 



45 

 

Figura 6 - A participação da controladoria no processo de gestão 

 

Fonte: Adaptado de Catelli (2001). 

 

Como pode ser percebido na Figura 6, a Controladoria apresenta-se em gênese no processo 

de gestão desde as crenças, os valores e a missão, traduzidos no planejamento estratégico; passando 

pelo planejamento operacional, com o elencar de recursos necessários, a execução do que foi 

planejado e o acompanhamento, conforme o planejado na fase do controle; tudo isso devidamente 

alimentado pelo sistema de informação e ajustado pelos controles internos de todo o sistema empresa.  

Quanto às funções, a Controladoria, conforme Kanitz (1977, p.3), pode  apresentar:  

I - Informação: Envolve os sistemas contábeis e financeiros da empresa, sistema de 

pagamentos e recebimentos, folha de pagamento etc;  

II- Motivação: Refere-se aos efeitos do controle sobre o comportamento das pessoas 

diretamente envolvidas;  

III- Coordenação: Instrumento em que são centralizadas as informações gerenciais, 

merecedoras ou não de aceitação, assessoria aos diretores, sinalizando os riscos e as 

devidas soluções;  

IV- Avaliação: Interpreta fatos e avalia resultados por centro de resultado, por área de 

responsabilidade e desempenho gerencial;  

V- Planejamento: Verifica a viabilidade dos planos, sua possível aceitabilidade e coordenação e 

constata sua real necessidade para avaliações posteriores; e; 

VI Acompanhamento. Refere-se ao acompanhamento da evolução dos planos traçados e 

revisão ou correção de possíveis falhas. 

 

A partir das citadas funções, surge uma controladoria orquestrada; amparada por informações 

e planejamento, buscando controle através de acompanhamento. Para Catelli (2007) e autores que o 
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antecedeu, como Mosimann e Fisch (1999), a controladoria consiste em um corpo de doutrinas e 

conhecimentos relativos à gestão econômica. Pode ser visualizada sob dois enfoques: 

1 Como um órgão administrativo com uma missão, funções e princípios norteadores do modelo 

de gestão e sistema empresa e; 

2 Como uma área do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, princípios e 

métodos oriundos de outras ciências.   

 

Como órgão administrativo está fisicamente integrado à diretoria administrativo-financeira, visto 

que desempenha funções básicas do processo de gestão; e como área do conhecimento, busca a 

transversalidade e interdisciplinaridade com outras ciências que prestam suas contribuições à gestão. 

Exemplos disso são dados estatísticos, estudo dos comportamentos de colaboradores, vindo da 

psicologia, da logística, da economia e do marketing e todos os instrumentos de outras ciências que 

agregam para a eficácia da gestão. 

Segundo Oliveira e Ponte (2008), a Controladoria chegou às organizações para suprir a 

deficiência da Contabilidade no suprimento de informações gerenciais que visem à eficácia 

empresarial. De acordo com  Frezatti (2009, p.12),  “em  algumas  situações,  mesmo  em trabalhos 

desenvolvidos por pesquisadores da área, termos como  contabilidade gerencial, controladoria, 

sistemas de informações gerenciais e  controle gerencial  podem parecer sinônimos [...]”. Apesar dessa 

aparência, faz-se necessário diferenciá-los para uma melhor compreensão desses ramos de 

conhecimento. Para Tung (1993, p.43 ):  

 
a Controladoria funciona como setor de observação e controle da administração. É por meio 
dela que dados e informações serão minuciosamente detalhados com o intuito de detectar 
possíveis dificuldades de estrangulamento na capacidade de geração de resultado. A 
Controladoria também colhe informação de diversos setores da empresa e participa 
ativamente no processo decisório através da avaliação e sugestões de modelos  de  
informação  e  mensuração.   
 

Frezatti (2009, p. 31) assegura que as funções e características da área de controladoria não 

são iguais para todas as empresas, visto que “para alguns autores, Controladoria é quase sinônimo de 

Contabilidade Gerencial; para outros, está mais próxima da Contabilidade Societária [...]”, podendo 

também compreender as funções de planejamento e controle. Tais autores ainda afirmam que se 

podem resumir as responsabilidades da controladoria no binômio “mensurar e informar”. 

 
2.4.2 Organizações Empresariais e Visão sistêmica 

 
As empresas organizaram-se em estruturas empresariais há anos, porém foi no início do 

século XX que despontou a Teoria Clássica da Administração com duas abordagens distintas: a 
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Operacional, de Taylor, e a Administrativa, de Fayol, com ênfase na estrutura Organizacional. 

Chiavenato (2004) cita que Fayol inicia sua experiência administrativa da  situação em que, como 

gerente de minas, começa a organizar uma empresa em difícil situação e entrega ao seu sucessor com 

notável estabilidade. Os métodos de gestão empregados foram citados por Fayol como principal 

ingrediente desse sucesso, em seu famoso livro “Administração Industrial e Geral”, publicado em 1916. 

Está contida na proposição da empresa ser dividida em seis funções: 

 Funções técnicas, relacionadas com bens e serviços; 

 Funções Comerciais, relacionadas com a compra e venda; 

 Funções Financeiras, relacionadas com a procura e a gerencia de capitais; 

 Funções de Segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das 

pessoas; 

 Funções Contábeis, relacionadas com os inventários, registros, balanços e estatísticas; 

 Funções Administrativas, relacionadas com a integração de cúpula das outras cinco 

funções. As funções administrativas coordenam e sincronizam as demais funções da 

empresa, pairando sempre acima delas. . 

 

Apesar de terem sido publicadas em 1916, as seis funções elencadas por Fayol são vistas 

hoje, na administração, como subsistemas de informação departamentalizados. O pensamento de 

Fayol passa a ser consolidado através da sistematização de informações e utilizado para a boa gestão 

até os dias atuais. 

A última função citada por Fayol, “Função Administrativa”, tem o encargo de formular a 

programação geral, sendo a própria Administração, como se elenca a seguir. 

Prever: visualizar o futuro e traçar o programa de ação; 

1) Organizar: constituir o duplo organismo da empresa, material e social; 

2) Comandar: dirigir e orientar o pessoal; 

3) Coordenar: ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos; 

4) Controlar: verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens 

dadas. 

 

Essas definições resumem a Administração Geral e refletem em toda a gestão do sistema 

empresa. Ainda em concordância com Fayol, a Administração não se refere apenas ao topo da 

organização, ela se distribui desde a alta cúpula até todos os níveis hierárquicos. 
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Fayol propôs em seus estudos, quatro funções administrativas que envolveriam as 

organizações com o objetivo de alcançar a eficiência e a eficácia, são elas: planejamento, controle, 

organização e direção. Com esses conceitos advindos da Teoria Clássica, enxerga-se que, apesar de 

algumas críticas a sua teoria, é inegável que seus princípios são perfeitamente aplicáveis na 

administração contemporânea.  

Os estudos de Fayol aqui apresentados denotam a semelhança com o processo de gestão: 

planejamento, execução e controle, bases para a Controladoria. A seguir, será apresentada a aplicação 

da controladoria nas organizações. 

 

2.4.3 Controladoria Aplicada nas Organizações Empresariais 

 

A Controladoria “pode ter várias funções, dependendo das dimensões da empresa e da 

filosofia, orienta seus dirigentes” (KANITZ, 1976, p. 6).  

 
A controladoria atua no processo de gestão com o objetivo de proporcionar aos gestores os 
meios que os levem a atingir a eficácia organizacional, de modo que todas as decisões 
estejam voltadas à harmonia operacional, tomadas sempre à luz dos objetivos globais da 
organização e com os gestores atuando de forma sincronizada no sentido de gerarem, com 
suas ações, os melhores resultados possíveis com o menor sacrifício de recursos possíveis 
(GIONGO, NASCIMENTO, 2005, p.67 ). 

 

A controladoria se baseia em princípios, procedimentos e métodos oriundos de outras áreas do 

conhecimento, tais como contabilidade, administração, planejamento estratégico, economia, estatística, 

psicologia e sistemas operacionais. Ao colher subsídios de outras áreas de conhecimento para 

desempenhar as funções que lhe são atribuídas, a controladoria pode estabelecer as bases teóricas 

necessárias à sua atuação na organização (FORNICIARI; ZANQUETTO FILHO, 2003, p. 4). 

Há nas ideias colocadas acima a congruência de objetivos da função da controladoria que 

importou conhecimentos com o principal interesse  de atualizar a contabilidade para atender a uma 

gestão cada vez mais eficiente e dinâmica. Segundo Crozatti (2002, p.8): 

 
a controladoria contribui com sugestões sobre aspectos contemplados no plano estratégico, 
que garantam as melhores diretrizes que possibilitem o melhor nível de interação sinérgica 
entre as áreas. Assim contribuindo para que os planos táticos e estratégicos aprovados 
possam garantir o valor econômico da empresa. Outra contribuição da controladoria é 
oferecer apoio em avaliações quantitativas, quando necessárias, para as áreas afins da 
gestão na avaliação de variáveis ambientais ou projeções sobre as mesmas.  

 

A controladoria surge para contribuir com o planejamento estratégico e produz sob demanda 

prévia. Nesse sentido, é possível trabalhá-la no que é falho para adequação da gestão. De acordo com 

Figueiredo e Caggiano (1997, p.27), o órgão administrativo Controladoria tem por finalidade garantir 
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informações adequadas ao processo decisório, colaborando com os gestores na busca da eficácia 

gerencial. 

“A controladoria, por intermédio de suas finalidades, tem um grande desafio por meio de suas 

funções na empresa: é preciso cada vez mais estar atenta na coordenação e otimização dos resultados 

da empresa como forma de mensurar todas as atividades e elas se tornarem em vantagem 

competitiva” (FORNICIARI; ZANQUETTO FILHO, 2003, p. 3). Nesse sentido, entende-se que a 

controladoria tem a nítida função de contribuir com os resultados, sendo fornecedora de informações 

trabalhadas para esse fim.  

Conforme Boas (2000, p. 61), o papel da controladoria dentro de uma organização será 

objetivado decidindo, controlando e informando os atos e fatos, principais ou secundários, da gestão 

empresarial, dentro de uma cadeia de valor. A reflexão das práticas contábeis tradicionais, que não 

geram informações usuais para a gestão da empresa, trouxe a Controladoria, como forma de juntar 

normas contábeis, informações gerenciais e tomadas de decisões, com uma visão não só no ambiente 

externo, prática da contabilidade tradicional, mas principalmente no ambiente interno, interesse direto 

dos gestores. 

O uso da nomenclatura profissional de controladoria nas organizações brasileiras surgiu a 

partir da década de 60, ao século passado quando a procura por controllers e profissionais correlatos, 

começou a aparecer com mais frequência. Tal movimento coincide com o crescimento no volume de 

investimentos diretos feitos no país por organizações estrangeiras. Tal ingresso teria forçado, 

provavelmente, um reposicionamento das empresas aqui estabelecidas para se adequarem à nova 

realidade. Estes novos entrantes com novas práticas passaram a ser um benchmark, fazendo com que 

as empresas aqui instaladas copiassem muitas das suas práticas administrativas, inclusive a adoção 

da área de controladoria em suas estruturas organizacionais (SIQUEIRA, 2001, p. 4). 

Os autores da área, já citados em abundância anteriormente, ressaltaram que a controladoria 

na prática já é um processo habitual nas empresas de investimentos americanas; e, esses investidores 

tendo encontrado no Brasil, um novo território de potenciais empreendimentos e investimento, 

trouxeram a cultura de um sistema de informações que aglutinasse o financeiro, a gestão, a 

contabilidade, o melhoramento econômico, transformando dados em informações úteis na tomada de 

decisões.  

Segundo Gonçalves e Riccio (2009, p.158), “são os objetivos da controladoria que auxiliarão 

no entendimento de seus limites e na determinação de suas funções.” Os objetivos da controladoria 

relacionam-se diretamente ao fornecimento de informações e sua atuação na gestão.  

O sistema de informações contábeis subsidia a controladoria para a tomada de decisões. 

Assim, conforme Gonçalves e Riccio (2009), o sistema de informações contábeis é responsável por 
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todo o processamento dos eventos que implicam na variação patrimonial: controle financeiro, incluindo 

responsabilidades pela área financeira de custos, ligados ao controle contábil e resultando em 

informações ao usuário externo. 

Como insumos desse sistema de informação contábil, têm-se cinco pontas: Tesouraria/Bancos, 

Contas a Receber; Estoque, Controle de Imobilizado e Contas a Pagar. Os insumos são processados 

nesse sistema e retornam para usuários internos e externos o resultado contábil financeiro da empresa, 

seja ele positivo (Lucro) seja negativo (prejuízo). 

Alguns outros módulos do sistema de informação estão integrados e relacionam-se com essas 

principais pontas elencadas no sistema de informação contábil, pois de acordo com o que Gonçalves e 

Riccio (2009) comentam, “os módulos da parte distribuída (difundida) alimentam o razão geral com 

lançamentos.”  

 

 

Figura 7 - Sistemas de Informações com ênfase em controladoria e contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Adaptações de Gonçalves e Riccio (2009). 
 
 

 

Conforme demonstrado na Figura 5, o Razão Geral, relatório do sistema de informação 

contábil, é alimentado por módulos distribuídos dentro desse sistema. Esses módulos registram os 

fatos, transformando dados em informações que compõem o relatório Razão Geral.  

A controladoria embasa-se no processo de gestão e como tal, começa pelo Planejamento, 

conceituado a seguir. 

Razão Geral 
Contas a Receber 

Imobilizado 

Estoque 

Contas a pagar 

Tesouraria 
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2.4.4 Planejamento 

 

O planejamento é um dos elementos de controle gerencial, é a observação de cenários, 

análises de oportunidades e ameaças, é o direcionamento de metas. Para Horngren et al. (2000, p.3), o 

planejamento é definido “como a escolha de metas, a previsão de resultados sobre vários caminhos de 

obtenção dessas metas e, por conseguinte, a decisão de como atingir as metas desejadas.” 

Já para Oliveira (1993, p. 134), “planejamento é a função administrativa de se estabelecer uma 

função futura desejada e os meios (inclusive alternativos) de se chegar à situação idealizada”. O 

planejamento como fase da controladoria é essencial para a implantação da mesma, pois a partir dele 

é que são traçadas diretrizes conforme missão e objetivos da organização. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Ackoff (1974, p. 4) afirma que o planejamento deve 

considerar aspectos básicos independente da metodologia utilizada, tais como: 

 Planejamento dos fins: especificar o estado futuro da organização, envolvendo missão, 

propósitos, desafios, objetivos e metas; 

 Planejamento de meios: os caminhos que podem ser tomados para atingir o estado futuro 

desejado pela organização; 

 Planejamento organizacional: a esquematização da empresa para realizar o que foi 

proposto, como por exemplo, a estruturação em unidades de negócios; 

 Planejamento de recursos: dimensionar os recursos humanos e materiais, bem como 

elaborar um plano financeiro (orçamento). 

 

Nas organizações, é possível observar que o planejamento configura-se em um processo 

administrativo, possibilitando simular antecipadamente os impactos de algumas decisões que podem 

ser tomadas pela gestão sobre seus resultados. No processo de controle gerencial, o planejamento 

antecipa e o controle corrige rumos, complementando-se, sendo o controle apresentado a seguir  neste 

trabalho. 

 

2.4.5 Execução 

 

Conforme Oliveira (2009), essa fase é a fase em que a produção é realizada, ou seja, os 

recursos são consumidos e surgem os produtos. Nessa fase, as ações são implantadas e transações 

realizadas.  

Para o mesmo autor, é na execução que os recursos são consumidos e produtos gerados, as 

ações são implementadas e as transações realizadas. A execução é ainda a fase da busca de padrões. 
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A organização procura padrões sobre o seu setor ou ramo de atividades para espelhar-se, e a partir 

disso organiza-se ajustes, seguindo até onde seu negócio pode chegar, fundamentado em 

organizações bem sucedidas do setor ou de setores similares. 

 

2.4.6 Controle 

 

De acordo com Catelli (2001), a fase do controle assegura a correção de rumos entre os 

resultados planejados e os efetivamente realizados.  

O processo de controle resulta tanto na duração, medindo seu desempenho, quanto nos 

resultados de curto prazo. Para Oliveira (2009), o processo de gestão só alcança a eficácia com apoio 

de um sistema de informação.  

Também conforme o relato de Santos (2010), essa definição refere-se a um processo de 

gestão contínuo e recorrente, que confronta o grau de aderência entre planejamento e execução, 

compara objetivos e metas; analisa desvios ocorridos; e, direciona ações corretivas, além da 

observação continuada à ocorrência de variáveis no cenário futuro. A seguir, apresenta-se um  quadro 

resumo das fases do processo de gestão:  

 
Quadro 4 - Fases do Processo de Gestão 

FASES DO PROCESSO ESCOPO PRODUTO 

PLANEJAMENTO 
Garantir a missão e a continuidade, 

otimizar recursos.  
Diretrizes e Políticas Estratégicas; 

Planejamento Operacional.  

EXECUÇÃO 
Otimizar o resultado de cada 

transação.  
Transações.  

CONTROLE 
Corrigir e ajustar para garantir a 

otimização 
Ações corretivas.  

Fonte: Adaptado de Santos (2010). 

 
O Quadro 4 demonstra as fases de cada um do Processo de Gestão, resumindo seus objetivos 

e produtos. No planejamento, são previstas e iniciadas estratégias,  busca de recursos, na execução 

onde as transações acontecem, e o controle, um processo contínuo e recorrente que avalia os 

resultados. Após visto alguns conceitos de Controladoria, será demonstrada, a seguir, a controladoria 

aplicada nas cooperativas. 

 

2.5 A Controladoria Aplicada às Organizações Cooperativas 

 

A estrutura organizacional básica das cooperativas brasileiras, onde os órgãos são divididos 

em Assembleia Geral, conforme descrito na legislação e contemplado por Vilela (2008), a Assembleia é 

o órgão supremo de uma cooperativa, na qual cada associado tem poder igual. Independente do 
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número de quotas que possua, cada cooperado só tem direito a um voto. Essas assembléias 

constituem-se de espaço de decisões relacionadas às estratégias, políticas, tudo o que fomenta o 

funcionamento da organização. 

 

2.5.1 Diferença da Controladoria Empresarial e das Cooperativas 

 

Partindo da visão da controladoria nas empresas, segue o Quadro 5 explicativo sobre as 

principais diferenças na Controladoria Empresarial e na Controladoria Cooperativa, a partir de suas 

nomenclaturas usuais. 

 

Quadro 5 - Organizações Empresariais x Organizações Cooperativas 

CONTROLADORIA EM COOPERATIVAS CONTROLADORIA EMPRESARIAL 

Resultado do Exercício = sobras líquidas Resultado do Exercício = lucro                     

Gestão  horizontal = cooperados são os gestores  Gestão vertical = Hierarquia estratificada 

Plano de contas adaptado à legislação das 
cooperativas 

Plano de contas fundamentado na sociedade por ações  

Fonte: Adaptado de Vilela (2008). 

 

Nas duas formas de gestão, foram preservados os mesmos princípios de Controladoria, que 

ressaltam diferenças no resultado, na hierarquia da gestão e na legislação vigente. O processo de 

Gestão, metodologia própria da controladoria, tem como funções básicas: 

 Apoiar tal processo, nas etapas de planejamento, execução e controle, através de controle 

interno das atividades e processos de negócios e na conferição entre o planejado e o 

realizado. 

 Gerir recursos de tecnologia da informação que auxiliará ao processo de gestão na 

definição de modelos, conceitualmente, apoiando o desenvolvimento e a seleção de 

ferramentas de T.I. 

 Atender os stakeholders numa ação de relacionamento com os terceiros ligados às 

cooperativas, como: órgãos públicos, bancos, clientes, fornecedores e comunidade em 

geral. 

 

De acordo com Peleias (2011), além da importância para a sobrevivência, continuidade e 

crescimento das cooperativas de trabalho médico, a Controladoria traz relevante contribuição no 

atendimento às determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois o modelo regulador 

adotado no Brasil, possui mecanismos contábeis e financeiros que afetam a estrutura e o processo de 

gestão das cooperativas. 
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Peleias (2011) elenca as principais ações da controladoria numa cooperativa médica, listadas a 

seguir: 

 A adoção do uso de um plano de contas padronizado; 

 O uso de registros auxiliares magnéticos, baseados em sistemas operacionais auxiliares e 

no sistema contábil; 

 A formação de reservas técnicas para garantias financeiras das obrigações assumidas com 

os clientes; 

 O preenchimento e o envio do DIOPS – Demonstrativo de Informação das Operadoras de 

Plano de Saúde- e do SIP – Sistema de Informações de Produtos , ambos com fortes 

características contábeis; 

 Na obrigatoriedade que algumas operadoras, dependendo de seu porte, têm de publicar 

seus balanços. 

 

Essas ações são apenas base para uma controladoria em cooperativas, onde desde o plano de 

contas padronizado, são necessárias ferramentas de gestão, auxiliando para o correto registro e 

captação de informações  e o acompanhamento da execução do planejamento pré-determinado. Ainda 

em relação às ações citadas pelo autor em questão, a formação de reservas técnicas salienta aqui 

recursos de forma geral: estrutural, humano e financeiro. 

 

2.6 Considerações finais sobre o Capítulo 

 

Apresentou-se nesta seção de forma mais ampla e sistematizada a temática proposta para o 

processo de investigação, como os conceitos de cooperativismo, gestão cooperativa e controladoria. 

Ainda foram apresentadas informações a respeito deste segmento de mercado, suas potencialidades e 

características sócio-econômicas. Sendo assim, o embasamento teórico faz-se necessário para 

proporcionar fundamento científico à pesquisa e nortear, sobretudo, as análises que foram 

apresentadas no Capítulo 4 deste documento monográfico.  

O quadro teórico abordou o modelo de gestão criado por oliveira  com 7 componentes, e o 

mesmo foi escolhido como critério de avaliação para a pesquisa devido a cooperativa médica, objeto do 

estudo ter uma semelhança com esse modelo de gestão em relação ao novo desenho de estruturação 

organizacional  que a mesma se propôs. 

Oliveira ainda falou da interligação das componentes e a importância disso, o que veio 

colaborar com o quadro teórico da controladoria quanto a sua interação dos componentes, lá 

chamados de subsistemas e suas importantes interações. 
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Baseado no rastreamento bibliográfico e nas necessidades prementes de um direcionamento 

metodológico sistematiza-se o capítulo seguinte, o qual apresenta os procedimentos norteadores que 

serão utilizados para efetivação deste trabalho, também com o embasamento de teóricos da área de 

Metodologia da Pesquisa Científica, para em seguida ser apresentada a controladoria na Unimed de 

Fortaleza/Ce, que é objeto da pesquisa.  

 

 



 

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentam-se a metodologia da pesquisa e as particularidades do processo 

metodológico adotadas neste trabalho, a fim de fornecer as informações necessárias para propostas 

para este estudo. Ademais, também serão apresentadas a caracterização e classificação da 

investigação, a definição dos sujeitos, os instrumentos de coleta e o tratamento dos dados da pesquisa. 

Objetivando uma análise de todo o processo metodológico e melhor visualização do processo de coleta 

de dados adotado pela pesquisa, uma demonstração, segue Figura 8.  

 

Figura 8 – Fases da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2011) 

 

3.1 Caracterização e classificação da pesquisa 

 

Considerando as várias taxionomias de tipos de pesquisa, o presente estudo considerou a 

proposta de Vergara (2004,) que subdivide a pesquisa quanto aos fins (exploratória, descritiva, 

PRIMEIRA FASE 

Pesquisa Documental/ Bibliográfica 

SEGUNDA FASE 

Entrevista semiestruturada com sujeitos da pesquisa 

1)Diretor Executivo 

2) Conselheiro Fiscal 

3) Gerentes dos setores 

0 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Apresentação dos resultados do nível de adoção 

completa de todos os passos da controladoria e 

seus feedbacks 

TERCEIRA FASE 

Análise dos dados à  luz  das variáveis 

apresentadas na  Figura 5,  por Oliveira (2006) 
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explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista) e quanto aos meios (pesquisa de campo, 

pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, participante, pesquisa-ação e estudo 

de caso). 

Assim, quanto aos fins, esta pesquisa classifica-se como descritiva, pois trata de análise da 

Controladoria em cooperativas de saúde. E quanto aos meios de investigação, a pesquisa é 

bibliográfica, documental e estudo de caso (YIN, 2001), e tem levantamento tipo survey – um 

levantamento dessa natureza também chamado de pesquisa de avaliação, objetiva contribuir para o 

conhecimento em uma área particular de interesse, por meio da coleta de dados sobre indivíduos ou 

sobre os ambientes dos quais esses indivíduos fazem parte (MIGUEL, 2011). O levantamento permite 

obter um panorama sobre o fenômeno investigado através de variáveis definidas. 

Caracteriza-se como bibliográfica, pois trata de um estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 

público em geral, sobre o tema de Controladoria em cooperativas. Também é documental, porque é 

baseada na pesquisa de registros, regulamentos, circulares, relatórios de administração, estatuto social 

e regimentos internos das cooperativas pesquisadas. Ainda, pode ser descrita como um estudo de 

caso, onde se faz a análise de uma cooperativa de saúde em Fortaleza/Ce. 

Em relação à natureza dos dados, optou-se pela abordagem qualitativa, onde se verifica por 

meio de coleta de dados subjetivos, por intermédio de entrevistas semiestruturadas. Sobre a 

perspectiva qualitativa, Yin (2001) ressalta que acarreta estabelecer, a princípio, o fato de que o 

resultado final não se volta para a generalização, contudo para análise em profundidade de um número 

reduzido de situações. 

Segundo Flick (2004, p.73), a pesquisa qualitativa se diferencia da quantitativa, uma vez que 

aquela: “[...] consiste na escolha correta de métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na 

análise de diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito da pesquisa como parte 

do processo de produção de conhecimento, e na variedade de abordagens e métodos”. 

O passo seguinte, após efetuar a classificação da pesquisa, é a análise da controladoria, a fim 

de demonstrar suas bases epistemológicas, hierarquia e interação do sistema de informações. 

 

3.2 Ambiente da Pesquisa  

 

O ambiente da pesquisa foi uma Cooperativa Operadora de Plano de Saúde Ativa, filiada à 

Organização do Cooperativismo Brasileiro do Estado do Ceará – OCB/CE, situada na região 

metropolitana de Fortaleza-CE. Foi escolhida essa cooperativa de saúde pela representatividade no 

número de seus clientes. 
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3.2.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Dentre os sujeitos da pesquisa nas cooperativas, destacam-se o Diretor Administrativo, no 

plano estratégico da cooperativa; os participantes do Conselho de Administração; os membros do 

conselho fiscal; e os gestores que estão na assessoria da Diretoria Executiva e Operacional, 

selecionados de forma intencional.  

Sendo 1 Diretor, 2 do Conselho de Administração, 1 do Conselho fiscal, 2 gestores da 

assessoria de Diretoria Executiva e 5 colaboradores do operacional contábil- controladoria.; totalizando: 

11 entrevistados. 

 

3.3 Instrumentos de Coleta 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada, desenvolvida em 

três abordagens distintas. São elas: Processos e Sistema de Gestão, Estrutura da Organização e 

Responsabilidades Setoriais. Conforme Beuren (2003), a pesquisa semiestruturada permite maior 

interação e conhecimento das realidades dos informantes, e [...] ao mesmo tempo em que valoriza a 

presença do entrevistador, possibilita que o informante use toda sua criatividade e espontaneidade, 

valorizando mais a investigação. 

Segundo Yin (2009) há 3 princípios da coleta de dados dentre eles a pesquisa destacou: 

 

3.3.1 Uso de múltiplas fontes de evidência  

 

Esse princípio consiste na convergência de evidências, ou seja, várias formas de coleta de 

dados; sendo esses na atual pesquisa definidos como: Documentos Contábeis; Relatório da Gestão e 

Demonstrações Financeiras 2010; Observações direta da autora e participantes da coleta; entrevistas 

abertas e entrevistas e levantamentos estruturados a partir de componentes do Modelo de Gestão de 

Cooperativa que classificou as variáveis e suas dependências. 

 

3.3.2 Indicação das variáveis da pesquisa 

 

O levantamento da pesquisa evidenciou também o tipo Survey, conhecido como pesquisa de 

avaliação.  

Segundo Miguel (2011), o levantamento Survey faz uma distinção entre os tipos de variáveis 

geradoras de dados. 
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A partir do Modelo de Gestão de Cooperativas de Oliveira (2006,) apresentado na página 41, 

foi usado cada componente como variável da pesquisa. 

A pesquisa demonstra a dependência entre as variáveis. Para Lakatos e Marconi (1991), uma 

variável pode ser considerada uma medida, algo que varia, observável e quantificável. É uma 

propriedade a qual se atribui valor suscetível de alteração em caso específico e em situações 

particulares. 

Diante de uma coleção de variáveis, inicia-se como primeiro passo a análise exploratória. Isso 

com o intuito de visão global dos principais resultados, classificando variáveis e criando relação de 

interdependência entre elas. 

Miguel (2011) afirma que as relações de dependência devem gerar como resultado um modelo 

em que um valor de uma variável, resposta de interesse, pode ser estimado ou previsto em função de 

um conjunto de variáveis. 

No presente estudo apresenta-se as variáveis de cada componente utilizado a partir do Modelo 

de Gestão de Cooperativas (Oliveira, 2006) e suas relações com a coleta de dados, sendo evidenciado 

no Quadro 6: 

 



60 

 

Quadro 6 - Variáveis x Coletas de Dados- 

COMPONENTES VARIÁVEL 
Pergunta do questionário ou observação direta ou leitura em 

relatórios 

Estruturais 

Informações 
gerenciais 

O Business Inteligence foi desenvolvido com coleta direta e mensal 
de informações estratégicas 

Estrutura 
Organizacional 

Quais as modificações da estrutura organizacional pós 
controladoria? 

Estratégicos 

Qualidade Total Houve enfoque nas pessoas, com gestões por processos e 
desenvolvimento de pessoas na competência de valores? 

Marketing total O que foi feito para mudar a imagem de cooperativa centralizadora 
para cooperados e sociedade? 

Planejamento 
Estratégico 

Como voltou-se a missão e objetivos da cooperativa a partir do 
planejamento estratégico? 

Diretivos 

Comunicação O que foi melhorado na comunicação interna e externa? E qual foi o 
papel da ouvidoria a partir de então? 

Coordenação Planejamento Estratégico criado como envolvedor de toda a 
coordenação. 

Ação Que medidas foram criadas para por em prática a normatização da 
ANS? 

Liderança No Programa Gestão de Riscos, vários multiplicadores foram 
treinados fortalecendo a liderança. 

Supervisão O que foi desenvolvido para equalizar os problemas de supervisão 
na cultura de gestão por processos? 

Decisão Com a falta de suporte aos gestores na implantação de estratégias 
empresariais, como foi a criação do escritório de Gestão de 
Projetos? 

Comportamentais 

Desempenho 
Potencial 

Que indicador foi escolhido para observar o desenvolvimento de 
cada colaborador? 

Comportamento Como se deu a fusão da Controladoria e da Superintendência 
financeira? 

Capacitação O BSC analisou a avaliação de desempenho anual. 

Comprometimento Criação da ASDEN para continuar com o planejado. 

Avaliação 

Indicadores BSC utilizado em duas perspectivas: Pessoas e Processos. 

Aprimoramento Observado trabalho de conscientização da educação cooperativista. 

Acompanhamento Normatização do Processo de compras, controle, autorização e 
pagamento de materiais especiais 

Controle O Planejamento estratégico otimizou o processo interno e 
crescimento dos resultados em 11,62% 

Mudança 

Resistências O que foi feito para incentivar os colaboradores a participar das 
capacitações? 

Trabalho em equipe Quais foram os indicadores de desempenho do trabalho em equipe 
utilizados? 

Postura para 
Resultados 

O que foi feito para incentivar a busca por resultados? 

Tecnológicos 

Produtos e Serviços Quais as ferramentas tecnológicas utilizadas para o 
desenvolvimento do Sistema de Informações para Produtos e 
Serviços? 

Conhecimento Criação do Business Inteligence com 100 indicadores financeiros, de 
custo e contábeis-administrativos 

Processos Desenvolvimento de Gestão por processos focando desenvolver 
competências e valores organizacionais. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2011) 

 

A partir do Quadro 6 e da construção de coleta de dados através das variávei, foi analisada a 

situação antes e depois da reestruturação da Controladoria. 
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3.4 Coleta de Dados 

 

Durante a execução da pesquisa, realizou-se um rastreamento literário com o intuito de 

apanhar informações sobre controladoria no contexto do cooperativismo, procurando agregar inter-

relação nos conceitos. Definiu-se, também, na pesquisa bibliográfica, as categorias de análises do 

instrumento de coleta. Na cooperativa escolhida, realizou-se pesquisa documental, objetivando verificar 

documentos que junto à percepção dos entrevistados respaldam a controladoria. Exemplos: estatuto 

social, regimento interno, análise dos livros obrigatórios, relatório de administração, edital de 

convocação, atas de assembleias e site da cooperativa. 

Essa coleta de dados ainda observou o Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras da 

Unimed Fortaleza em 2010. Esse relatório está disponibilizado na internet, contem 183 páginas e relata 

muito das mudanças ocorridas na gestão nesse período. 

Houve ainda várias entrevistas com as subdivisões do setor de Controladoria e setores 

correlacionados, além de coleta de relatórios criados por tais departamentos na busca de informações 

que alimentam o sistema de informações que compõem a reestruturação organizacional e a gestão do 

desempenho da cooperativa nesse período. 

 

3.5 Tratamento e Análise dos Dados 

 

A interpretação dos dados deu-se através da abordagem qualitativa, usando o quadro do 

Modelo de Gestão de Cooperativas, apresentado na figura 5, de Oliveira (2006). Nesta pesquisa, 

portanto, foi utilizada a abordagem qualitativa no intuito de formar ideias coerentes e conduzir a 

resultados satisfatórios que respondam às questões propostas na pesquisa com maior segurança e 

clareza.  Ajudando, assim, na estruturação das informações colhidas por intermédio do questionário. 

Segundo Lakatos e Marconi (1991, p.170), “o que caracteriza a boa tabela é a capacidade de 

apresentar idéias e relações independentes do texto de informações”. Assim, cada dado encontrado 

fornece informações diferentes e com relações distintas para ser verificado e interpretado da melhor 

maneira. 

A análise de conteúdo também foi usada na pesquisa, a mesma remete a conclusão da causa, 

pelo resultado da análise,  

Segundo Bardin(1977, p.48  ), a intenção da análise de conteúdo é: 

 
A inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ( ou eventualmente de 
produção ( ou eventualmente, de recepção) inferência esta que recorre  a indicadores 
(quantitativos ou não). 
(..) 
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Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após tratamento) é a 
primeira etapa necessária e se a interpretação (a significação concedida a estas 
características) é a última fase, a inferência é o procedimento intermediário que vem permitir 
a passagem explícita e controla de uma à outra. 

 

Bardin (1977), quando apresentou as análises de conteúdo nesse trecho, quis ressaltar que 

pelo resultado, é possível regredir e chegar à causa.  

No presente estudo, o resultado da reestruturação da cooperativa Médica – Unimed Fortaleza, 

analisada através dos Componentes do Processo de Gestão das Cooperativas, consegue remeter a 

causa que impulsionou tal reestruturação, através de observação e inferências durante o processo de 

análise. 

Na análise de discurso foi usada a explicação ou exposição; Mingueneau (2005) contextualiza 

a explicação como um tipo textual da análise de discurso, que tem a intenção de fazer compreender 

fatos, processos ou transmitir saberes, gênero discursivo esse que se faz expor normas e 

procedimentos, através de como foi feito. 

 

3.6 Limitações da Pesquisa 

 

Esta seção apresentou aspectos inerentes às etapas de execução da pesquisa, baseado nos 

objetivos pré-estabelecidos anteriormente. Caracterizou o tipo, bem como são apresentadas as 

técnicas e os procedimentos utilizados nas diversas etapas que foram cumpridas para a efetivação 

desta pesquisa. Tudo isso acreditando que, quanto mais bem delineada for a estrutura metodológica da 

pesquisa, melhor serão os caminhos seguidos, os dados obtidos e, consequentemente, os resultados 

esperados. 

Isso posto, após a construção dos Capítulos 1, 2, e 3, que deram suporte entre si, legitimando 

o documento de dissertação, parte-se para a próxima seção, ou seja, o Capítulo 4, que apresenta a 

controladoria da Unimed como objeto da pesquisa , seguindo-se para o Capítulo 5, que discutirá as 

análises apresentadas a partir  da metodologia escolhida e dos dados obtidos, e por fim,  as 

considerações finais. 

 



 

CAPÍTULO 4 - CONTROLADORIA NA UNIMED FORTALEZA-CE 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados e uma breve descrição do ambiente da pesquisa, bem 

como os dados obtidos em conformidade com a pesquisa proposta, e ainda são discutidos os 

resultados, considerando os objetivos propostos. 

 

4.1 Características da UNIMED Fortaleza - Objeto de Estudo 

 

A UNIMED é uma cooperativa de trabalho na área da saúde que surgiu no Brasil no final da 

década de sessenta, pelo impacto das transformações previdenciárias da época. As mudanças levaram 

ao surgimento das seguradoras de saúde, nascendo a primeira cooperativa de trabalho médico do país 

e das Américas: a União dos Médicos: UNIMED, fundada em Santos/SP em 1967. 

Cada cooperativa de trabalho UNIMED é autônoma, podendo haver intercâmbio de clientes 

entre as diversas unidades que compõem o sistema. Cada uma é singular, e sendo assim não são 

filiais, mas afiliadas a um sistema nacional, o Sistema Unimed (UNIMED, 2011). 

Há pouco mais de trinta anos, 23 médicos do Ceará reuniram-se, integrando o sistema 

UNIMED, nascendo a UNIMED Fortaleza, conforme página da UNIMED (2011). Desde sua formação, a 

UNIMED Fortaleza está em constante crescimento. Atualmente, de acordo com dados da página da 

UNIMED, atualizada com dados de 2009, conta com 3.600 médicos cooperados; 345 mil clientes; 55 

hospitais credenciados; 194 clínicas; e 28 laboratórios; e 2 bancos de sangue. Ela realiza cerca de 175 

mil atendimentos por mês e 35,02% do mercado de saúde do Ceará.  

A Unimed Fortaleza é uma das cooperativas mais bem-sucedidas em âmbito nacional, dados 

colocados no endereço eletrônico da UNIMED Fortaleza, sendo também líder em participação de 

mercado, conforme Figura 9: 
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Gráfico 1 - Participação da UNIMED entre as operadoras de saúde do Ceará 

 
Fonte:  UNIMED Fortaleza (2011). 

 

Como Cooperativa, a Unimed Fortaleza adota os sete princípios cooperativistas, segundo  

Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras/2010,  são eles: Adesão voluntária e livre; Gestão 

democrática pelos membros; Participação econômica dos membros; Autonomia e independência; e, 

Educação, formação e informação. 

 

4.2 Análise dos componentes segundo o modelo de Oliveira(2006) 

 
A reestruturação da Controladoria na UNIMED de Fortaleza, foi analisada através dos 

Componentes do Modelo de Gestão de Cooperativas idealizado por Oliveira (2006), demonstrado a 

partir da analise da Figura 5. 

 

4.2.1 Analise do componente estrutural 

 
Cada princípio aqui apresentado é exposto como sendo um princípio bem interiorizado por 

quem compõe a UNIMED. Ainda conforme o relatório de gestão aqui citado, a unidade em estudo 

subdivide seu perfil e identidade organizacional em quatro tópicos, a saber: 

 Negócio – Soluções de qualidade em promoção e assistência à saúde; 

 Missão – Oferecer soluções em promoção e assistência à saúde, fortalecendo o médico 

cooperado e assegurando à satisfação dos clientes, com inovação e sustentabilidade; 

 Visão – Ser até 2020 referência como cooperativa sustentável no sistema UNIMED; e  

 Valores  

 Ética; 

 Responsabilidade Sócioambiental; 



65 

 

 Foco em resultados; 

 Competência; 

 Humildade; 

 Consciência coletiva; 

 Comunicação; 

 Transparência; 

 Gestão profissional; 

 Inovação. 

 

Em relação a  estrutura de controladoria, foram abordados objetivos e estratégia repassados 

aos funcionários, para que esses se sintam integrados, e foi apresentado que a controladoria da 

cooperativa tem foco na busca de inovações tecnológicas. 

O novo direcionamento a partir da Controladoria implantada traz um foco no planejamento 

estratégico e observação de sua missão, focando as diretrizes da organização. 

A Unimed Fortaleza atuante representante de uma cooperativa de trabalho bem sucedida vem 

se preocupando com a mudança de paradigmas na empresa, de acordo com o Relatório de Gestão 

2010, disponibilizado na página da Unimed (2011). A partir dessa alteração dos paradigmas, a 

Controladoria ganha novo fôlego, fortalecendo-se dentro do órgão. Conforme o Relatório citado, agora 

tem a missão de aperfeiçoar o processo decisório, adequando gestores em busca de uma eficácia 

gerencial. 

Observou-se em entrevista feita com a área de Planejamento Estratégico, e respondida pelos 

Gestores de Informações Estratégicas (Apêndice) que a gestão da UNIMED passa por uma 

reformulação; e, como tal, enfatizam uma maior importância da Controladoria, onde foi criado um novo 

organograma. Segue uma demonstração da estrutura hierárquica antes da nova visão do Staff de 

Controladoria: 
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Organograma antes da modificação da estrutura:  

 

Figura 9 – Organograma Anterior da Controladoria da UNIMED Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNIMED-Fortaleza (2011). 
 

De acordo com a Figura 9, esboçada pelos Gestores estratégicos, a Controladoria tinha um 

gestor executivo que, subordinado a essa gestão agregaram: Gerência de Controladoria, Departamento 

Financeiro, Gerencia de Informações Estratégicas. 

Com a reorganização da controladoria, foi instituída uma superintendência de controladoria que 

fica subordinada à Diretoria Administrativa Financeira, tendo em seu comando a Gerência de 

Contabilidade, orçamento e tributos; e a Gerência de Informações Estratégicas, tendo como suporte o 

escritório de projetos, identificado por não ser subordinado, mas está ligado a tal superintendência e 

presta apoio na tomada de decisões. A seguir, na Figura 10, é demonstrado como ficou o atual 

organograma, a partir de junho de 2010: 

 

Figura 10 – Organograma posterior da Controladoria da UNIMED Fortaleza 

 

 

                                                                                     -- 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: UNIMED-Fortaleza (2011). 
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A Figura 10 mostra a sequência do esboço apresentado pelo gestor de informações 

estratégicas. Ainda na exemplificação da distribuição do organograma da cooperativa, objeto de 

estudo, a UNIMED-Fortaleza é melhor apresentada no Anexo, que trata do organograma geral da 

diretoria administrativa financeira. É notório que Controladoria, na UNIMED-Fortaleza, nasce da fusão 

de duas diretorias: superintendência e financeira.  

Atualmente, a controladoria está ligada à Diretoria Administrativa Financeira (DAF), com as 

seguintes atividades vinculadas: planejamento orçamentário, gestão contábil, gestão tributária, 

relacionamento com a Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), precificações, análises gerais 

do negócio, análise de investimentos, informações estratégicas, avaliações estratégicas, avaliações 

atuariais, Business Inteligence – BI e Escritório de Gestão de Projetos. 

 

4.2.3 Análise do componente estratégico 

 

Em virtude da busca do aprimoramento do processo de gestão, a unidade em foco realiza 

reuniões mensais de acompanhamento de indicadores estratégicos, faz também acompanhamentos 

mensais junto a Diretoria Executiva (DIREX). Seguindo a essa metodologia, a Cooperativa analisa seus 

indicadores estratégicos em nível tático e de gestão. 

Com o entendimento de alcançar um melhor Gerenciamento Estratégico, a UNIMED-Fortaleza 

conta com Assessoria de Desenvolvimento Organizacional e de Processos (ASDEN). 

A dinâmica utilizada para a condução do Planejamento Estratégico 2011 aconteceu por meio 

de uma série de reuniões, sendo a inicial com a participação da Diretoria Executiva e o Comitê Gestor, 

avançando em outras reuniões até que a metodologia do planejamento estratégico chegasse às 

coordenações. Ainda em 2010, a ASDEN, focalizando nos objetivos estratégicos de consolidar o 

modelo de gestão e desenvolver pessoas com base nas competências e valores organizacionais, 

realiza o projeto desenvolvimento organizacional com ênfase em três pilares básicos para a 

organização, estratégia, processos e perdas. 

Esse projeto teve o propósito de integrar ainda mais os recursos humanos da Cooperativa ao 

seu negócio, alocando-os na otimização do processo de trabalho, implantando o gerenciamento com 

base na ferramenta de gestão do Balanced Scorecard e suas quatro perspectivas: Financeira, Clientes, 

Pessoas e Processos. 

E, como toda metodologia que almeja um sucesso, foram realizadas reuniões que iniciam com 

o corpo gestor e, após, ocorre desdobramento com a equipe. Na perspectiva de pessoas, depois de 

ouvida a equipe da controladoria formado por 8 pessoas, foi visto a necessidade de criar uma estrutura 

de cargos e carreira com melhor definição de cargos e política salarial. Outra perspectiva ressaltada foi 
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a de processos, onde foi realizado mapeamento e aperfeiçoamento de processos e dimensionamento  

de áreas através de entrevista com colaboradores e aplicações de ferramentas. 

Essa área teve um maior desenvolvimento após o desempenho da perspectiva de pessoas, 

que iniciou o processo. 

No final de 2010, a Unimed-Fortaleza iniciou um projeto visando atingir suas estratégias, com 

melhoria organizacional que desencadeou a implantação do Escritório de Gestão de Projetos (EGP) ou 

Project Management Office (PMO), cujo objetivo é alcançar elevados níveis de consistência nos 

projetos estratégicos da cooperativa. Este foi criado para subsidiar gestores na implantação das 

estratégias empresariais e no gerenciamento do portfólio de projetos. 

O EGP tem ainda a função de fornecer o padrão metodológico em gerenciamento de  projetos 

baseados em melhores práticas internacionais do Project Management Institute. Para a implantação do 

EGP, a Unimed Fortaleza investiu em dois colaboradores com certificados internacionais em Gestão de 

Projetos e consultorias especializadas e, a partir disso, possui expectativas quanto (a): 

 Planejamento e gerenciamento eficaz dos projetos; 

 Integração de todos os elementos e processos dos projetos; 

 Redução de custos e retrabalho; 

 Conhecimento e balanceamento adequado de tempo, custo e risco de projetos; 

 Visão clara sobre o retorno dos projetos desenvolvidos; 

 Armazenamento das lições aprendidas e melhores práticas para permitir a melhoria 

contínua e também evitar o retrabalho; 

 Capacitação dos gerentes de projetos da cooperativa. 

 

4.2.3 Analise do componente diretivo 

 

A controladoria deve ser avaliada como instrumento de controle de uma instituição responsável 

pelas informações que subsidiam às tomadas de decisões. Pois como diz Padoveze (2005), é ciência 

autônoma e que não pode ser confundida com a contabilidade, mas que tem nessa última sua principal 

fonte de informação. Logo, a importância da controladoria, na cooperativa, pode ser observada pela 

posição que ela ocupa na organização. 

Na Unimed Fortaleza, há controladoria e tem posição de staff para tomada de decisões. É 

posição de subordinação à Diretoria Administrativo-financeira segundo definição do organograma. 

Corroborando com essa posição estratégica no organograma da cooperativa, Padoveze (2005) cita que 

a controladoria é estruturada em dois segmentos: 1- Contábil e fiscal e 2- Planejamento e controle. O 
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primeiro trata-se da contabilidade tradicional com seus registros, análises e funções fiscais- tributárias, 

e o segundo abrange a gestão de negócios. 

 

4.2.4 Análise do componente tecnológico 

 

Outra inovação da Controladoria, na cooperativa em análise implantada, em 2010, foi a o 

Business Inteligence, software que direciona e traz as informações estratégicas,  utilizando indicadores 

para integrar os diversos sistemas da organização. 

Foi implantada, ainda no primeiro semestre de 2010, a coleta de informações para posterior 

disponibilização em formato de indicadores, com o objetivo de disponibilizá-los para presidência, 

diretorias e superintendências por meio de internet, possibilitando seu acesso por qualquer dispositivo 

eletrônico. Em fase de aplicação, o Business Inteligence concentra-se em aproximadamente 100 (cem) 

indicadores, distribuídos em algumas categorias, a exemplos de: 

 Indicadores de mercado; 

 Indicadores de custo assistencial; 

 Indicadores financeiros/contábeis; 

 Indicadores administrativos. 

 

Essa implantação foi desenvolvida em duas fases. A primeira fase tem coleta de informações 

mensais e diretas e a sistematização em indicadores, e a segunda fase, iniciada no segundo semestre 

de 2010 com data prevista de término para final de 2011, objetivou a automação do processo iniciado 

na primeira fase, desenvolvendo a criação e a manutenção de um Data Warehouse corporativo – 

espécie de depósito de dados vindo de um mesmo banco de dados. 

 

4.2.5 Análise do componente Avaliação 

 

A segunda fase da Implantação do Business Inteligence comunga com o componente 

Avaliação, onde teve a coleta de informações automatizada com processamento de atividades para 

extração e transformação de informações vindas dos diversos sistemas. 

Segundo o relatório de gestão, o empreendimento é gerido na forma de um projeto e seguindo 

regras discriminadas de projetos internacionais. Diante do que foi observado da controladoria da 

UNIMED através de questionários e visita à cooperativa, a seguir tem-se questionários e considerações 

sobre a vantagem da organização ser uma cooperativa. 
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Desse modo, concluiu-se que as mudanças na controladoria, e os resultados dessas 

mudanças, podem ser  vistos na demonstração das metas e posteriormente de suas análises. 

 

4.2.6 Análise do componente Mudança 

 

As metas da Unimed Fortaleza são frutos colhidos na pesquisa após as respostas dos 

questionários respondidos pelos controllers, contadores e analistas contábeis, o que denota 

características do componente mudança.  

As metas estabelecidas, na implantação da controladoria com ênfase em Planejamento 

estratégico, permitiram crescimento dos resultados e otimização dos processos internos. Em 2010, a 

unidade estudada, teve aumento de sua Receita Total Liquida em 11,62%, comparando com o ano 

anterior, conquistando R$ 785 milhões. Tal receita é vitoriosa para a cooperativa, que apesar de 

crescimento contínuo nos últimos cinco anos, temia uma queda na Receita por redefinições de normas 

da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). 

Quanto ao Patrimônio Líquido, a cooperativa apresenta crescimento em seu PL em 12,85%, 

em relação a 2009. Este crescimento contribui para o cumprimento da meta estabelecida pela ANS 

(Agencia Nacional de Saúde), na formação da margem de solvência, conforme RDC 77/ 2001 

“A margem de solvência é uma regra financeira prudencial com foco na capitalização das 

empresas, impedindo de certo modo a distribuição indiscriminada de dividendos aos acionistas.”  

Mesmo com a ampliação da rede de benefícios aos cooperados, o que acaba por onerar o 

resultado da cooperativa, o Resultado do Exercício de 2010 foi de quase R$ 10 milhões, superávit de 

1,19% em relação à receita total líquida. 

Dessa forma, a Cooperativa colocou à disposição dos cooperados sobras de R$ 1.228.587,27, 

após a realização dos ajustes de exercícios anteriores e das deduções legais. 

Nos resultados de captação de mais médicos para a cooperativa, em 2010, foi alcançada pela 

Unimed Fortaleza a marca de 3.679 médicos cooperados, um crescimento da significância de 1,15% 

em relação ao ano anterior. Embora tenha aumentado a captação dos médicos, não houve significativo 

ganho na distribuição médica por especialidade, que se apresentaram em 2010, conforme gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 2 - Percentual da Produção Médica por especialidade 

 
Fonte: Pesquisa Direta (2011) 

 
A distribuição das especialidades médicas continuou na mesma proporção e consegue atender 

a demanda por área. 

 

4.2.7 Analise do Componente Comportamental 

 
Com o objetivo de definir melhor o desempenho potencial, comportamento e comprometimento 

foram desenvolvidos programas de capacitação para colaboradores e cooperados, no intuito de educá-

los e firmarem no processo e na cooperativa a filosofia de cooperados 

A pesquisa, além de ganhos financeiros e de estrutura, também questionou sobre vantagens e 

desvantagens da controladoria na cooperativa, neste segmento serão apresentadas as situações antes 

e depois da reestruturação. Para tal (conforme descrito na metodologia), serão usados os parâmetros 

colocados por Oliveira (2006), conforme Quadro 8: 

É importante salientar que os sete componentes apresentados no Modelo de Gestão abrange: 

Componentes Estruturais; Estratégicos; Diretivos; Comportamentais; de Avaliação; e  de Mudança. 

 
Quadro 7 – Antes e Depois dos Componentes Estruturais da gestão de Cooperativas 

Componentes do Modelo de 
Gestão 

Antes da Mudança Após a Mudança 

Componentes 
Estruturais 

Estrutura 
Organizacional 

Gestor executivo da 
Controladoria com 3 
gerências subordinadas: 
Controladoria; Financeiro ; e 
Informações Estratégicas  

Enxugamento da estrutura com nova diretoria 
Administrativa Financeira. Projeto de reformulação 
dos setores/áreas teve como ganho: 1- Definição de 
identidade organizacional da área; 2- Definição 
indicadores/metas; 3- Implantação de reuniões de 
gerenciamento estratégico. 

Informações 
gerenciais 

Dificuldade de concentração 
de informações por falta de 
instrumentos de 
direcionamento.   

Criação do Business Inteligence com coleta direta e 
mensal de informações estratégicas, sua 
sistematização e posterior disponibilização em 
formato de indicadores. Acesso para Diretores e 
Superintendência.  

Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 
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O Quadro 7, anterior, bem como os quadros que se seguem, retratam os componentes do 

modelo de gestão, cuja metodologia foi proposta por Oliveira, na Figura 5, quando fala de Modelo de 

Gestão. Esses componentes, que serviram como medidores da pesquisa, foram identificados suas 

variáveis dependentes e independentes e ações e conseqüências a partir delas. O quadro pretendeu 

apresentar, como se desenhava a organização antes da implementação de conceitos aplicados e 

estruturados na controladoria da cooperativa e depois de tais mudanças na UNIMED Fortaleza. Os 

componentes Estruturais demonstrado no Quadro 7, apresentam como principal benefício o 

enxugamento da estrutura. 

Quanto aos Componentes Estratégicos a principais mudanças são apresentadas no Quadro 8: 

 

Quadro 8 - Antes e Depois dos Componentes Estratégicos da gestão de Cooperativas 

Componentes do Modelo de 
Gestão 

Antes da Mudança Após a Mudança 

Componentes 
Estratégicos 

 

Planejamento 
Estratégico 

Áreas sem integração e 
“concorrendo” entre si, 
prejudicando o objetivo fim da 
cooperativa. 

Adesão voluntária e livre – pela exposição positiva 
que um profissional de saúde tem, em integrar 
uma cooperativa tão bem referenciada, esses 
profissionais que buscam a UNIMED até como 
forma de projeção da carreira; 
Autonomia e independência- com certeza o 
princípio cooperativista que mais atrai, Interesse 
pela comunidade – Esse princípio lembra os 
juramento dos médicos de terem escolhido a 
profissão a fim de servir a comunidade. 
 

Qualidade 
Total 

Ações e metas de qualidade 
não passavam do 
planejamento para ação, por 
falta do enfoque nas pessoas. 

Gestão por processos, diretrizes,  e 
desenvolvimento de pessoas com base na 
competência de valores organizacionais. Focado 
em três pilares básicos: Estratégia, Processos e 
Pessoas. 

Marketing total 

Havia uma visão da 
cooperativa centralizadora e 
pouco humanizada, tanto para 
cooperados , quanto para a 
sociedade. 

Em dia com os cooperados,  a sociedade e o meio 
ambiente forma criados desde programas  de 
eventos para os cooperados , tal como ; Política de 
Responsabilidade Socioambiental, com 700 
pessoas beneficiadas. 

Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

 

As informações contidas no Quadro 8 demonstrado como principal ganho da reestruturação da 

Controladoria nos Componentes Estratégicos, a consolidação dos princípios cooperativistas a partir do 

Marketing total e da qualidade total. 

Quanto aos componentes diretivos ocorreram mudanças significativas como as demonstradas no 

Quadro 9, em consequência da Reestruturação ocorrida na Cooperativa. 
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Quadro 9 – Antes e Depois dos Componentes Diretivos da gestão de Cooperativas 

Fonte: Elaborada pela Autora (2011) 

 

Observa-se, portanto que os Componentes Diretivos foram elucidados a partir da tentativa de 

normatização de práticas das Cooperativas, bem como Criação de Gestão de Projetos, fortalecendo, 

portanto a liderança e supervisão. 

As mudanças decorrentes de Reestruturação atingiram também os componentes 

comportamentais, no que diz respeito à capacitação, desempenho potencial, comportamento e 

comprometimento, conforme evidencia o Quadro 10: 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes do Modelo de 
Gestão 

Antes da Mudança Após a Mudança 

Componentes 
Diretivos 

Liderança 

Havia grandes riscos de gestão, 
pela questão comum de 
profissionais da saúde, não 
orientados na para uma gestão 
por resultados. 

Foi lançado um programa Gestão de Riscos 
operacionais da Operadora. Com efeito, diversos 
multiplicadores foram treinados e riscos 
relacionados identificados, quantificados, bem 
como e gerenciados com plano de respostas 
estruturado. 

Comunicação 
A ouvidoria que antes possuía 
apenas função externa. 

A ouvidoria passa a agregar função interna e atua 
também como canal para recebimento e 
processamento de denúncia a respeito de 
questões internas da entidade. 

Supervisão 

Falta de concentração de ações 
na supervisão da cultura de 
gestão por processos na 
cooperativa. 

Fortalecimento das melhores práticas  de 
modelagem, redesenho e otimização a propósito 
de expandir a cultura de gestão por processos na 
Cooperativa. 

Coordenação 
Falta de controle da coordenação 
e geração de informações 

Foi criado um Planejamento Estratégico com 
envolvimento de todos os membros dos diversos 
níveis 

Decisão 

Ausência de suporte  aos 
gestores na implantação das 
estratégias empresariais e no 
gerenciamento do portfólio dos 
projetos. 
Faltava apoio nos assuntos das 
etapas de planejamento, 
execução, controle e 
encerramento dos projetos. 

Criação do Escritório de Gestão de Projetos - 
produzindo redução de custos e retrabalho; visão 
clara sobre o retorno dos projetos desenvolvidos; 
integração de todos os elementos e projetos dos 
processos. 

Ação 
Ausência de ação específica 
voltada a normatização da ANS 

Revisão e/ou criação de normas: desde 
normatização para gestão de contratos até 
cancelamento de normas, formulários e 
organogramas. 
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Quadro 10 – Antes e Depois dos Componentes Comportamentais da gestão de Cooperativas 

Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

 
Nesse componente foram criadas novas estruturas de cargos e apresentado a criação de uma 

nova assessoria de desenvolvimento organizacional e de processo, com o principal propósito de 

gerenciar o planejamento estratégico.  

Em continuidade ao processo de Reestruturação o Componente Avaliação, também passa por 

mudanças significativas vislumbradas nos indicadores acompanhamento, controle e aprimoramento, 

cujos detalhes são apresentados no Quadro 11: 

 
Quadro 11 – Antes e Depois dos Componentes de Avaliação da gestão de Cooperativas 

Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

Componentes do Modelo de Gestão Antes da Mudança Após a Mudança 

Componentes 
Comportamentais 

Capacitação 

Falta de um projeto de 
desenvolvimento 
organizacional, que usasse 
critérios de avaliação de 
desempenho para capacitar 
as pessoas que compõem a 
organização cooperativa. 

O uso do BSC –Balanced Score 
Card - , na etapa  referente a 
perspectiva de pessoas, tendo 
como insumo avaliação de 
desempenho do ano anterior. 

Desempenho 
Avaliação de desempenho 
não possuíam critérios de 
análise de capacitação e 
desempenho.  

Com o uso do BSC, foi 
observada o desenvolvimento de 
cada colaborador, proposta de 
nova estrutura de cargos da área 
com a criação de mobilidade de 
carreira.  

Potencial 

Comportamento 

Funções da Controladoria 
eram divididas em duas 
diretorias: Superintendência 
e Financeira.  

Houve a fusão dos setores, e a 
Controladoria está ligada a 
Diretoria Administrativa/ 
Financeira. 

Comprometimento 
Ausência de continuidade 
com o planejado. 

Foi criada a ASDEN -  
Assessoria de Desenvolvimento 
Organizacional e Processo, 
assessoria que  tem o 
comprometimento de gerenciar o 
planejamento estratégico ao 
nível de coordenação,  

Componentes do Modelo de Gestão Antes da Mudança Após a Mudança 

Componentes 
de Avaliação 

Indicadores Ausência de Indicadores,  
BSC -  utilizado em duas perspectivas: 
Pessoas e Processos. 

Acompanhamento 

Falta de Acompanhamento da 
Diretoria de Provimento de Saúde no 
acompanhamento da Central de 
Logística com o fornecimento de 
materiais especiais 

Para adequação a norma da ANS de compras  
para Central de Logística , Normatização do 
processo de compras, controle, autorização e 
pagamento de materiais epeciais. 

Controle 
Ainda crescendo na excelência da 
Gestão Financeira 

Objetivos e metas estabelecidos no 
Planejamento Estratégico, houve uma 
otimização no processo interno e crescimento 
dos resultados, com efeito a Receita Total 
Líquida, ampliada para R$785 milhões, 11, 
62% a mais que 2009. 

Aprimoramento 

Nenhuma preocupação com a 
educação e os princípios 
cooperativistas serem repassados aos 
Cooperados. 

Educação cooperativista, promovendo eventos 
que motivam o cooperado e tragam para ele a 
visão dos princípios cooperativistas. 
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Dentre os componentes, acido modelo de gestão da cooperativa em análise, os relacionados a 

mudanças que abrangem resistências, postura para resultados e trabalho com a equipe, também foram 

atingidos pela reestruturação, cujos resultados estão relacionados com modificações nas ações dos 

funcionários/ colaboradores e resultados financeiros, segundo as informações do Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Antes e Depois dos Componentes de Mudança da gestão de Cooperativas 

Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

 

Um outro componente de grande relevância e que funciona para o Modelo de Gestão são os 

componentes tecnológicos pois atualmente a informatização dos sistemas de informação, não só 

agiliza o processo de tomada de decisão como proporciona a transparência da organização, a 

visibilidade das atividades concernentes a unidade produtiva. Neste segmento, o componente 

tecnológico obteve novo desempenho com a reestruturação como mostra o Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Antes e Depois dos Componentes Tecnológicos da gestão de Cooperativas 

Componentes do Modelo de 

Gestão 
Antes da Mudança Após a Mudança 

Componentes 

tecnológicos 

Produtos e 

Serviços 

Tecnologia de informação 
de serviços e capitação de 
produtos ainda em fase 
embrionária.  

Implantação do Sistema  Central de Solicitações  e 
Plano de Assistência Multidisciplinar; Implantação do 
novo prontuário eletrônico do Paciente; Sistema de 
Controle Tributário e Orçamentário; Sistema de 
Informação de Produtos;  Projeto Voip Vendas. 

Processo 
Não havia dentro do 
planejamento Estratégico 
Gestão por Processos. 

Gestão por Processos – focalizando desenvolvimento 
de pessoas nas competências e valores 
organizacionais com avaliações de desempenho e 
acompanhamento da ASDEN; 
Adequação do SABIUS à instrução normativa da ANS;  
Intercambio Eletrônico com certificação Unimed do 
Brasil 

Conhecimento 

Não existia nenhum 
indicador em categorias 
específicas de 
acompanhamento 
administrativo.  

O Business Inbteligence foi desenvolvido com 100 
indicadores de custo assistencial, financeiro, contábeis 
e administrativos, tem a criação e manutenção de um 
banco de dados que informará em tempo real para 
Diretores e Superintendências, em formatos  de 
qualquer dispositivo eletrônico. 

Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

Componentes do Modelo de 
Gestão 

Antes da Mudança Após a Mudança 

Componentes 
de Mudança 

 

Resistências 
Colaboradores não aderiam às 
esporádicas capacitações 

Foram criadas oficinas periódicas de 
capacitação no desenvolvimento das 
competências com adesão total. 

Postura para 
Resultados 

Já com a preocupação de crescer nos 
resultados. 

Em 2010, superávit de 1,19% e resultados 
de R$10 milhões, dos quais R$ 
1.228.587,27 de sobras à disposição dos 
cooperados. 

Trabalho em 
Equipe 

Não havia indicadores e 
acompanhamentos de trabalhos em 
equipe, e isso desmotivava os 
setores. 

Avaliação de desempenho por equipe  - 
processo de avaliação eletrônico com 
recebimento de feedback no final do 
processo. 
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Cada componente tem suas subdivisões e essas foram bases para os questionários dos 

setores envolvidos na mudança estrutural da organização que, com respostas copiladas chegaram à 

apresentação de tais quadros e demonstraram, segundo questionários, resultados de saldos positivos. 

Além desses projetos implantados e tais mudanças apresentadas, há também ênfase para 

Auditoria Interna da Cooperativa estudada, cuja existência foi contemplada na reforma estatutária da 

AGE, de 9/9/2010 (§ 4º do art. 51 do Estatuto da Cooperativa), e vem se destacando com várias 

atividades e ações, tais como: Criação e Implantação do Sistema Informatizado AUDIT, Auditorias 

operacionais frequentes; Auditorias de processos – importante na correção de rumos do planejamento 

estratégico da Controladoria. 

A partir dos parâmetros aqui colocados e inseridos no modelo de gestão de Oliveira (2001), 

faz-se a seguir uma análise geral das mudanças ocorridas na cooperativa estudada. 

 

4.3 Considerações gerais sobre o processo de mudança e reestruturação da Controladoria 

 

Além de melhoria nos processos de forma geral, foram também aprovadas Normas nesse 

período com o intuito de definir regras de segurança e qualidade no que diz respeito a: 

 Normatização de acréscimos de valores aos plantões; 

 Normatização para gestão de contratos; 

 Normatização dos procedimentos para comissionamento de vendas e bonificações por 

inclusões/ reativações dos planos; 

 Norma de desenvolvimento de produtos; 

 Normatização para despesas de viagens; 

 Compra de bens e serviços para  a  central de Logística; 

 Normatização do processo de compra, controle, autorização e pagamento de OPME; 

 Uso de Uniforme de trabalho e crachá; 

 Normatização do processo orçamentário; 

 Normatização de solicitação de serviços para gerência de marketing; 

 Criação, Aprovação e Cancelamento de Normas, formulários e organogramas. 

 

Além do processo de normatização ocorreram também outras aquisições na área de 

componentes tecnológicos, a exemplo  da aquisição do Sistema G- Contratos, da empresa AWS, para 

automatização do setor.  Com isso uma cópia do programa foi instalado em cada gerência das 
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Unidades de Negócios. O resultado gerou melhorias e qualidade nos processos, evidenciado nos 

seguintes pontos: 

  Organizar e facilitar a área de contratos; 

 Possibilitar uma visão de contratos por unidades de negócios, sem trâmite de documentos; 

 Visualizar cada aditivo acrescido ao contrato original; 

 Eliminar fluxo de papéis e cópias físicas; controlar o histórico de ocorrências de cada 

contrato; 

 Melhorar relacionamento com fornecedores e clientes; 

 Visualizar alocação da despesa por cada centro de custo da Unidade de Negócio. 

 

Com a implantação do Sistema G Contratos, é vedada a impressão de contratos, 

proporcionando à Unimed Fortaleza a necessária segurança do conteúdo de seus contratos. 

Os trabalhos realizados no processo de mudança envolveram mais de 15.500 horas, segundo 

Relatório de Gestão e Demonstração Financeira da unidade em estudo, contribuindo para  a melhoria 

da cooperativa como um todo, almejando o resultado dos trabalhos e das recomendações como a 

racionalização  de operações com significativo aumento de produtividade e eficácia. 

A controladoria passou por grandes mudanças desde o final de 2009. Segundo a pesquisa ora 

em análise. Em relação a lentidão nas decisões por envolver cooperados, os elementos que influem 

neste indicador, segundo os entrevistados são apresentados no Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Lentidão nas decisões por envolver cooperados 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 
 

 



78 

 

O Setor de Estratégia, responsável pela organização de dados e pesquisa, foi unânime em 

concordar que não há lentidão com os cooperados; a Contabilidade, Orçamento e Processo 

concordaram na maioria com essa posição, mas houve quem se pronunciasse de contrário e esses 

foram a maioria nos Custos. Quem concordou com a lentidão justificou que no passado era pior, que a 

partir de 2010 tem mudado, mas que ainda não está totalmente ágil esse retorno aos cooperados. 

A competência administrativa dos dirigentes que é um questionamento de todo o setor de 

controladoria também foi abordado no estudo: 

 

Gráfico 4 – Competência administrativa dos dirigentes 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

 

Quanto à questão da competência administrativa dos gestores, a maioria concorda que a nova 

gestão focada em resultados e preocupada com a estrutura administrativa traz benefícios para a 

melhor administração, e isso seria preocupação  contínua dos dirigentes; já os que ainda não 

concordaram também reconhecem uma melhora do último exercício. As respostas estão apresentadas 

no Gráfico 4. 

A centralização de poder nas mãos dos dirigentes é outro limitador da melhor gestão da 

Cooperativa, sobre a centralização de poder foi abordado nos setores de Estratégia, Contabilidade, 

Orçamento, Custos e Processos como segue no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Centralização de poder 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

 

Quanto à centralização de poder, houve uma divergência de respostas, quase que uniforme, 

onde no geral foram reconhecidas mudanças, mas reconhecido que há muito o que melhorar nesse 

sentido. 

A UNIMED é uma cooperativa de trabalho e, como tal, o trabalho do cooperante não gera 

vínculo empregatício e os serviços prestados dos cooperantes à cooperativa de trabalho também não 

geram tributação, são os denominados atos cooperativos. Tais serviços, só serão tributados, quando 

repassados ao consumidor final. 

A principal vantagem da UNIMED ser uma cooperativa é a organização do trabalho, que 

possibilita indivíduos isolados de aumentar sua competitividade para enfrentar o mercado, melhorando 

sua renda e sua condição de trabalho. 

Um ganho significativo dentre as vantagens é a desoneração em relação aos encargos 

trabalhistas, pois os cooperados não têm vínculos, diminuindo os custos da cooperativa e facilitando a 

mobilidade de recursos humanos.  

Os cooperados dividem os custos no processo e no resultado econômico, fazendo com que 

haja significativa redução do custo final do produto (no caso, o serviço prestado), democratizando o 

consumo e gerando novos postos de trabalho. 

 

4.4 Sobre a Cooperativa 

 

De acordo com os dados coletados, as necessidades e as expectativas dos clientes, atuais e 

potenciais, foram identificadas, através da compreensão e utilização de estratégias, como  a ferramenta 

BSC – Balanced Score Card. A Cooperativa em análise investe não só em conquistar novos clientes, 

mas também na retenção.  
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A metodologia da Controladoria da UNIMED, baseada no processo de controle e informações, 

enfatizando padrões de qualidade previamente estabelecidos no planejamento estratégico e 

orçamentário traçados pela organização, consegue identificar seus fatores críticos de sucesso, 

ajustados e minimizados no último ano. 

Sendo o sistema de informação, o principal suporte ao processo de gestão para apoio às 

decisões, foi redimensionado e ajustado desde o envolvimento dos membros de níveis mais altos até 

os níveis operacionais. O mapeamento de processos foi fator crucial para minimizar falhas de 

informação e obter melhores resultados. 

Diante de tal importância do sistema de informações da Unimed, seguem as vantagens da 

reestruturação, promovida na organização. 

 

4.5 Vantagens de Reestruturação e Expectativas Futuras 

 

Em 2010, a cooperativa evoluiu na gestão por processos ao implantar metodologia de 

desenvolvimento organizacional. Na estratégia, o projeto teve como produção a elaboração do 

planejamento estratégico da área, com o intuito de implantar o gerenciamento com base no Balanced 

Scorecard. 

Na etapa de processos, foi realizado o mapeamento e aperfeiçoamento dos processos, bem 

como o dimensionamento da área, por meio de entrevistas com os colaboradores e aplicação de 

ferramentas de dimensionamento de quadro de pessoal. 

As análises de mudanças apresentadas na Controladoria da Cooperativa Unimed estão 

organizadas por indicadores de acompanhamento e vantagens e desvantagens de cada indicador no 

novo processo de controladoria  

A partir disso, foram elencados alguns indicadores de acompanhamento e apresentados no 

quadro a seguir: 
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Quadro 14 - Vantagens e desvantagens da Controladoria na UNIMED-Fortaleza/CE 

BENEFÍCIOS APÓS A REESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA 

Indicadores de Acompanhamento Vantagens Desvantagens 

A lentidão nas decisões por envolver 
consenso entre os cooperados 
(decisão colegiada e burocrática.)  

A controladoria integrou através do 
Bussiness Inteligence coleta  de 

informações e disponibilização em 
indicadores, facilitando a 

disseminação do conhecimento à 
diretoria, superintendência e 

presidência.  

Não foram apontadas 
desvantagens- 

A falta de competência administrativa 
dos dirigentes (baixa 
profissionalização).  

A controladoria  é responsável pelo 
desenvolvimento de condições para a 
gestão econômica e oferece subsídios 

ao processo de gestão. 

Deve haver um envolvimento de 
todos os membros, porém ainda 
há  profissionais da saúde que 

não despertaram o interesse pela 
profissionalização em gestão. 

O rodízio no poder entre um grupo de 
associados. 

A controladoria aperfeiçoou o 
processo decisório, garantindo 

informações adequadas aos gestores 
em busca de uma eficácia gerencial.  

Outros membros não se 
interessam em buscar 

conhecimentos  gerenciais.  

A remuneração demasiada dos 
dirigentes, motivando-os a serem 
assalariados em vez de produtores.  

Para esse indicador não houve 
vantagens- 

A controladoria denota 
característica de resultado e 

disputa pela posição de diretoria. 

A reduzida participação dos associados 
nas assembleias. 

As informações de decisões são 
compartilhadas mais facilmente.  

Associados que não comparecem 
não podem interferir nas decisões.  

A falta de planejamento de longo 
prazo.  

A controladoria no planejamento 
estratégico nessa visão de longo 

prazo. 
Não houve 

Fonte: Elaborada pela Autora (2011). 

 

Baseado nos autores Schuzle (1987), Antonello (1995), Bastos (2002) e Vilela (2008) que 

desenvolvem indicadores de acompanhamentos, e a pesquisa ajustou tais indicadores numa junção 

dos três autores e buscou vantagens e desvantagens da reestruturação na Controladoria.  

Conforme apresentado no Capítulo 2, buscou-se verificar, de fato, qual a contribuição/atuação 

da Controladoria após a sua implementação, através dos indicadores de acompanhamento, do Quadro 

15, apresentando vantagens e desvantagens, demonstra que a Controladoria veio trazer ganhos desde 

o planejamento estratégico, à consolidação das informações aos cooperados e, principalmente, 

oferecendo  subsídios ao processo de gestão. 

A Controladoria da UNIMED como apresentado na pesquisa tem passado por significativas 

transformações nos últimos anos.  Tais mudanças trouxeram uma melhor clareza de sua missão e 

reorientaram suas diretrizes com valores e políticas da cooperativa. 

Dos indicadores colocados pelos respectivos autores, apenas a remuneração dos dirigentes 

não foi contemplada, vantagem ainda na implantação da nova fase de gestão.  

Já a lentidão nas decisões e os planejamentos de longo prazo foram características das 

cooperativas apontadas pelos indicadores como exitosos após o downsizing organizacional. 

Ademais, tais indicadores colocados no capítulo 2 pelos citados autores, denotam ainda, outros 

itens de limitação da nova gestão a serem discutidos, como segue: 
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4.6 Nova Gestão Cooperativista na Unimed Fortaleza 

 

Para Oliveira (2006), a Gestão de Cooperativas atual tem limitações e a inserção do modelo de 

Controladoria como órgão de Staff  trouxe algumas soluções, relacionadas aos cinco principais fatores 

limitantes: 

 

1 Falta ou esquecimento da educação cooperativista por parte dos cooperados (Cultura 

Empresarial) 

Há grande preocupação em difundir a cultura cooperativista e para isso foi criado um programa 

de Educação Cooperativista, promovendo jornadas voltados para o entendimento da história, doutrina, 

princípios e horizontes do cooperativismo, e , em particular, das dimensões e funcionamento da 

Unimed Fortaleza. 

Dentre as atividades destacam-se:  

 Jornada da UNIMED Fortaleza, com objetivo de reunir cooperados para prestação de 

contas; 

 Programa “Conheça sua Cooperativa”, onde o cooperado é convidado a fazer uma visita 

à sede da Unimed Fortaleza sendo recebido pelo presidente , Dr. Mairton Lucena. Há 

uma apresentação sobre a cooperativa e, depois, os médicos são conduzidos a um tour 

por toda a sede administrativa e, por fim, estes seguem em um micro-ônibus por um tour 

ao HRU,  ocorrendo o encerramento com um happy hour, na sede da Unimed Fortaleza; 

 

Ainda, compreendendo ser a cooperativa a melhor forma de organização para  a UNIMED, foi 

desenvolvido pela divisão de apoio ao cooperado, o Projeto de Consultoria Social, cujo tem por objetivo 

orientar sobre os direitos sociais dos cooperados relacionados ao recebimento de valores do Instituto 

Nacional do Seguro Social e a contribuição para o Imposto de Renda, bem como tornar claras as 

vantagens para o cooperado de que a Unimed é uma cooperativa no que tange as questões de 

legislação previdenciária, tributária e vantagens organizacionais do apoio e a repercussão que 

renomados profissionais trazem para toda a organização, e aos seus cooperados; 

 

2 Transparência na gestão 

Um dos princípios do cooperativismo é a transparência na gestão, por essa razão a Unimed 

Fortaleza mantém seus canais de comunicação com o cooperado, produzidos pela Assessoria de 

Comunicação, sempre atualizados com informação de interesse dos médicos. Veículos online e 

impressos compõem o escopo da comunicação com os associados. 
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Além da preocupação de difundir a organização cooperativista entre os médicos, isso também 

se dar entre os colaboradores que participam de capacitações onde, é difundida a consciência da 

gestão cooperativa. 

A preocupação com carreira e sucessão faz participar da avaliação de desempenho de seus 

colaboradores dentro do processo de gestão. Avaliações são tratadas eletronicamente, permitindo uma 

abrangência em toda a cooperativa. 

 

3 Dificuldade e Implantação do novo modelo de gestão 

A partir da Controladoria, foram adotadas reuniões mensais de acompanhamento de 

indicadores estratégicos, em cada diretoria. 

A Cooperativa realizou também acompanhamentos mensais no board estratégico na reunião 

da Diretoria Executiva (DIREX). Este processo proporcionou maior integração entre as áreas e 

fortaleceu a visão sistêmica na gestão estratégica da cooperativa. 

Para as ações de planejamento e gerenciamento estratégico, a UNIMED Fortaleza conta com a 

Assessoria de Desenvolvimento Organizacional e Processo (ASDEN) e a consultoria da Fundação 

UNIMED. A dinâmica utilizada para a condução do planejamento estratégico 2011 aconteceu por meio 

de uma série de encontros. O primeiro ocorreu com participação da Diretoria Executiva e o comitê 

Gestor. Após esse momento, a equipe da ASDEN iniciou o desdobramento de ações estabelecidas, 

chegando ao nível de coordenação; 

 

4 Centralização do poder no cargo do Presidente  

A ASDEN, em parceria com as áreas da cooperativa, realiza o projeto Desenvolvimento 

Organizacional, com os três pilares básicos para a organização: estratégia, processos e pessoas.  

Com base nesses pilares, a atuação dos consultores internos busca o desenvolvimento integral 

da área trabalhada, a fim de vincular ações e metas para que o objetivo estratégico seja atingido, e 

trazendo a imagem da cooperativa, conforme clientes e mercado assim demandam. 

 

5 Confusão entre “propriedade de gestão” e “propriedade de cooperativa”  

É sugerido por Costa et al. (2010) que as cooperativas mais complexas, como no exemplo da 

Unimed Fortaleza, a gestão venha a estrutura-se de uma proporção equilibrada de membros internos e 

externos do conselho de gestão. Na reestruturação da Controladoria da cooperativa pesquisada, essa 

é uma característica bem forte, visto que pelo seu tamanho há colaboradores contratados pela 

UNIMED para trabalharem na gestão. 
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O modelo organizacional foi profissionalizado e assumiu  o caráter de uma gestão focada em 

resultados, a exemplo da unificação da área administrativa e financeira, controles operacionais e 

definições de índices de desempenho. 

A expectativa da cooperativa é alavancar resultados mais eficientes e que gerem redução de 

suas despesas indiretas; nesse cenário, buscando criar novas áreas, aglutinando e reestruturando, 

como mostrado no organograma das Figuras 7 e 8. 

Para tanto, no período de janeiro a dezembro de 2010, foram aperfeiçoados 145 processos, 

164 subprocessos e mapeado 107 processos na cooperativa, tais como: faturamento e cobrança, pré-

admissional, tesouraria e pagamentos, Central de logística – CELOG, serviços gerais, Informações 

estratégicas, atuariais, Processamento de custos, Assistenciais, Presidência, Relacionamento com 

prestadores, Tributária, Contabilidade, Ouvidoria, Assessoria de Desenvolvimento Organizacional, 

OPME, Transporte e viagens, Vendas, Marketing, Atendimento e Controle de Pessoal, Benefícios e 

Universidade, Laboratório, Unimed Lar, Unimed urgente e área de HRU. 

Então, as limitações das mudanças e as soluções encontradas e trabalhadas pela UNIMED 

Fortaleza podem ser vistas resumidamente no quadro a seguir: 

 
Quadro 15 - Llimitações de gestão em uma Cooperativa apresentadas na nova gestão da Unimed 

Limitações de gestão em uma Cooperativa 

I – Cultura Empresarial Criação de Programa de Educação Cooperativista 

II-  Transparência na gestão Associação de Comunicação com informes para os cooperados em 
veículos online e impressos. 

III- Dificuldade na Implantação do novo 
modelo de gestão 

Criação da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ASDEN) 
e de Processo, que coordena e corrige rumos do planejamento 
estratégico e apoio da Fundação Unimed em forma de consultoria. 

IV-  Centralização do poder no cargo do 
presidente 

Ainda como função do monitoramento da ASDEN, há um trabalho nos 
três pilares básicos para a organização: Estratégia, Processos e 
Pessoas; no intuito de evitar a centralização de poder. 

V – Confusão entre “Propriedade de 
gestão” e “Propriedade de Cooperativa” 

O modelo organizacional foi profissionalizado e assumiu o caráter de 
uma gestão focada em resultados. 

Fonte: Pesquisa Direta (2011). 
 

 

A partir das limitações de gestão das cooperativas, foram levantadas algumas sugestões de 

soluções que estão sendo trabalhadas na controladoria da Unimed Fortaleza, e as mesmas já foram 

resumidas no Quadro 15, para maior entendimento. 

Especialmente nas questões de Centralização do poder e transparência na gestão evidenciar 

das soluções apresentadas, há ainda uma preocupação e trabalhos continuados para que seja mantido 

o foco de uma boa gestão.  



 

CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste Capítulo, serão apresentados os resultados objetivos sobre a contribuição/atuação da 

Controladoria como órgão auxiliar à gestão da Cooperativa da Unimed-Fortaleza. 

 

5.1 Conclusões Finais 

 

Após a inserção na controladoria da Unimed Fortaleza, foi possível a partir do envolvimento 

com dados da pesquisa, constatado de mudanças no sistema  de gestão a partir de 2010. Essas 

mudanças passaram a ocorrer após um maior aprofundamento na controladoria, no que resultou no 

fortalecimento de tal setor. 

A Unimed Fortaleza como cooperativa de trabalho do setor médico é uma cooperativa que tem 

suas análises relevantes e significativas, dentre as cooperativas pelo seu tamanho e faturamento. 

No contexto de sua grande organização, a Unimed-Fortaleza, objeto da pesquisa, tornou o 

estudo ainda mais interessante exatamente por seu tamanho e complexidade, e a dissertação 

apresentada consegue descrever a atuação da controladoria na eficácia de gestão. 

 

Com a aplicação dos indicadores, a pesquisa obteve: 

 Sobre os componentes estruturais: Uma melhora significativa quando enxugou sua 

Estrutura Organizacional, aglutinando  diretorias e superintendências e subordinando a Controladoria 

direto à Diretoria  Administrativo Financeira, definindo uma melhor identidade organizacional, e, por 

consequência, melhor visualização de indicadores e metas;  e ainda nesse componente teve ganho 

nas informações gerenciais quando criou  o Bussiness Inteligence , um programa que possibilita coleta 

direta e mensal  de informações estratégicas, sua sistematização e posterior disponibilização em 

formato de indicadores, disponibilizado à Presidência, Diretorias e Superintendências. Esse 

empreendimento foi gerido na forma de um projeto seguindo melhores práticas do mercado 

discriminadas no guia PMBOOK (Project Management Body ok Knowledge)  e alinhado às experiências 

de sucesso do mercado. 

 

 Sobre Componentes Estratégicos -  No Planejamento Estratégico, a Unimed veio 

aprimorando cada vez mais seu processo de gestão, além das reuniões mensais e de 

acompanhamentos de indicadores estratégicos; em cada diretoria, a cooperativa realizou também 

acompanhamentos mensais na reunião da Diretoria Executiva. Tal processo proporcionou maior  

integração entre as áreas e fortaleceu visão sistêmica na gestão estratégica da Cooperativa. 
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Para as ações de Planejamento e Gerenciamento Estratégico, a Unimed conta com a 

Assessoria de Desenvolvimento Organizacional e de Processo (ASDEN) e a consultoria da Fundação 

Unimed. A dinâmica utilizada para a condução do Planejamento Estratégico direcionador para 2011 

aconteceu por meio de uma série de encontros, coordenados com acompanhamento da ASDEN. 

 Sobre Componentes Diretivos - Quanto à Liderança, Comunicação e Supervisão, houve 

um maior empenho do comitê gestor e dos membros de diretoria de participar aos 

cooperados mudanças  com foco na gestão e o fortalecimento  da cultura cooperativista,  

demonstrando ganhos possíveis a partir da cultura empresarial utilizada na Cooperativa 

Unimed. 

 

 Sobre Componentes Comportamentais – Quanto à Capacitação, Desempenho e 

Potencial, foi importante detectar análise estratégica de comportamentos e usando  o 

instrumento BSC, duas de suas perspectivas: de pessoas e de processos  onde foi 

melhorada a política salarial e melhor adequação de competências  e benefícios, além  de 

mapeamento e aperfeiçoamento de processos. 

 

 Sobre Componentes de Avaliação – Os indicadores, acompanhamento e Controle foram 

adequados à Cooperativa, utilizando como parâmetro exigências e normas da ANS – 

Agencia Nacional de Saúde Suplementar - que fiscaliza e controla as cooperativas e planos 

de saúde.  Ainda dentro desse componente, foi observado que os objetivos e as metas 

traçados no Planejamento Estratégico foram atingidos nos resultados financeiros.  

 

 No Componente de Mudança - Foram desenvolvidas oficinas periódicas de capacitação 

de gestão  no intuito de melhorar competências e adequações à controladoria, direcionando 

para um resultado  financeiro positivo e fortalecendo o trabalho em equipe. 

 

 No Componente Tecnológico - Foram criados vários programas que facilitaram uma 

melhor integração do sistema de informações e um bom retorno para o Planejamento 

Estratégico, tais como: Implantação do Sistema Central de Solicitações dos Registros de 

Pareceres Médicos; Plano de Assistência Multidisciplinar – monitorando pacientes do 

Hospital; Implantação do Novo Prontuário Eletrônico do Paciente; Conclusão da 

Implantação do Sistema para Planejamento de Controle Tributário, permitindo que a 

Unimed Fortaleza esteja em acordo com o atendimento legal; Implantação do Sistema 

Orçamentário – GESPLAN - que possui funcionamento integrado com o ERP da Empresa, 
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permitindo  aos gestores, acompanhamento das despesas de suas áreas, além de Projeto 

de Pedido de Revisão e Sistema de Informação de Produtos. 

 

O estudo demonstrou a contribuição da controladoria, apresentando suas funções específicas 

e instrumentos peculiares a uma cooperativa médica utilizados nesse setor, que auxiliam na melhor 

condução da organização. 

Os resultados financeiros alcançaram a marca de R$785 milhões de Receita Líquida, que 

correspondem a 11, 62% a mais que no exercício anterior, que foi de apenas R$ 703 milhões, 

aproximadamente. 

Sendo atingido o objetivo geral do estudo; os objetivos específicos, foram contemplados 

quando confrontado o diagnóstico de uma estrutura organizacional de empresa formal e de uma 

cooperativa médica; quando apresentada a legislação da controladoria para cooperativas e seus 

benefícios e impactos na estrutura da gestão de cooperativa; e, ainda, na contemplação de objetivos 

específicos, foram apresentadas as vantagens da Unimed Fortaleza ser uma cooperativa de trabalho 

médico. 

Diante das análises dos questionários dos níveis de projeto, estratégico, operacional e de 

sistema de informação, foi possível verificar a importância que a controladoria já é apresentada na 

UNIMED e verificar que na continuação dessas mudanças, torna o setor da controladoria em destaque, 

mas foi observado também que há muito o que ser ajustado, pois a controladoria ainda não contribui de 

forma plena na organização, a exemplo dos ajustes ainda de sistema de informação e das informações 

que apesar de terem integrações setoriais , ainda não há uma integração geral da cooperativa. 

Ainda sobre os ajustes da controladoria, percebe-se que mesmo utilizando a  ferramenta 

Balanced Score Card que evidencia 4 perspectivas da organização e é uma ferramenta de auxílio 

estratégico na controladoria, o projeto de melhoramento da controladoria só enfatizou as perspectivas 

de processos e recursos humanos, deixando de fora clientes e financeira. 

Pelo estudo da controladoria da Unimed, foi também enfatizado na área estratégica um 

acompanhamento de indicadores que proporcionou uma maior integração entre as áreas e fortaleceu a 

visão sistêmica, porém nesse ponto, a exemplo das conversas com colaboradores de operação, há um 

conhecimento da integração, mas os mesmos ainda não têm a visão sistêmica da mesma forma que os 

níveis estratégicos e de gestão, e essa é uma característica da controladoria. 

Um ponto bastante positivo no Planejamento Estratégico de 2010 foi a criação da ASDEN – 

Assessoria de Desenvolvimento Organizacional e de Processos que coordena o projeto de 

desenvolvimento organizacional e faz o papel de correção de rumos. 
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A presente pesquisa alcança seus objetivos quando demonstra a importância da controladoria 

em uma cooperativa médica e apresenta toda a complexidade dessa controladoria sendo trabalhada, 

implantada e ajustada nessa organização. Contudo, o estudo apresentado não teve a pretensão de 

esgotar o assunto e sugere para futuras pesquisas a comparação de controladorias em cooperativas. 

 

5.2 Recomendações e Sugestões 

 

Com base nos resultados obtidos a partir desta pesquisa e no aporte literário deste texto 

dissertativo, recomendam-se algumas medidas sugestivas que contribuem para práticas eficientes da 

utilização da Controladoria ao mercado, academia e sociedade: 

- Utilização e disseminação de estudos mais profundos a respeito de estratégias e ferramentas 

de gestão da Controladoria Estratégica nas cooperativas similares, e a gestão de riscos da 

controladoria adotada em outras cooperativas; 

- Planejamento tributário estratégico nos produtos de atos não cooperados incorporados aos 

produtos de atos cooperados;  

- Evolução do desenvolvimento de um sistema de informações que acompanha as informações 

contábeis e suas modificações de acordo com adaptações internacionais; 

- Melhor análise de resultados, sobretudo, dos fornecedores de suprimentos; 

- Aperfeiçoar os cursos voltados à capacitação das atividades dos conselhos para 

aprimoramento de competências; 

- Dar continuidade nas ações de busca de uma maior participação dos cooperados. 

 

Pesquisas futuras poderão ser empreendidas em casos de cooperativas que adotarem a 

formalização das práticas de uma controladoria e a comparação com o caso de sucesso na UNIMED, 

exemplificando-se através também de suas falhas. 

Assim sendo, acredita-se que as diversas análises e recomendações desse instrumento de 

pesquisa possa contribuir para facilitar o aumento do nível de adoção de controladoria das 

cooperativas, aprimorando a busca da sustentabilidade organizacional de longo prazo. 
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APÊNDICES – Questionáris aplicados a pesquisa 

 

 

 

Questionário de Identificação Funcional e Estrutura da Controladoria 

 

1) Como era e como é atualmente identificado o novo perfil funcional?; 

2) Quais são seus negócios?; 

3) Qual a missão e visão da Cooperativa? 

4) A Cooperativa divulga os objetivos  e /ou estratégia aos funcionários da controladoria?  

5) São buscadas inovações tecnológicas?  

6) Utiliza a relação Desempenho x Benefício? São repassados aos cooperados?  

7) Como são avaliadas e definidas as estratégias da organização?  

8) Como as diversas áreas da organização e as partes interessadas são envolvidas no 

processo de formulação de estratégias?  

9) Como a organização acompanha os ambientes interno e externo, incluindo a 

concorrência e revisa estratégias, e plano de ação diante do resultado dessas variáveis?  

10) Como é avaliada a imagem da organização perante os clientes e mercados?  

11)  Como são definidos os indicadores para a avaliação de implementação das estratégias, e 

são estabelecidas metas de curto e longo prazo? 

 

Questionário 1 
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Questionário 2 

 

Questionário direcionado aos Processos de Implantação Controladoria 

 

1) Quais foram os principais ganhos após a implantação da Controladoria? 

2) Há possibilidades de investimentos em sucessão a essa implantação? 

3) Com a mudança de organograma e melhoramento de relatórios, houve aumento do 

índice de lucratividade? 

 

 

Fase II do questionário. 

 

A controladoria passa por grandes mudanças desde o final de 2009, sendo assim,  e tendo 

desenvolvido na pesquisa alguns indicadores, seguem as perguntas: 

 

4) Há lentidão nas decisões por envolver cooperados? 

5) Há falta de competência administrativa dos dirigentes? 

6) Existe centralização de poder? 

7) O rodízio no poder entre o grupo de associados causa algum desequilíbrio na gestão 

na cooperativa? 

8) A remuneração demasiada dos dirigentes, motivando-os a serem assalariados ao invés 

de produtores trouxe mais benefícios ou desvantagens? Quais foram? 

9) A falta de planejamento de longo prazo é uma característica positiva ou algo a ser 

posteriormente ajustado? 
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ANEXOS -  Estrutura organizacional da UNIMED Fortaleza 
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