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1. Introdución

O presente manual enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. 
A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de 
Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía 
social que conta co financiamento do Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

1.1. Que é o goberno corporativo?

O Goberno Corporativo é o conxunto de principios e normas que regula o 
funcionamento dos órganos de goberno dunha empresa establecendo os 
dereitos, obrigas, roles e responsabilidades de cada un deles e os axeitados 
sistemas de control dos mesmos, co propósito de acadar con éxito uns fins 
determinados. 
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Estes fins poden ser moi variables en función da misión e dos obxectivos 
da propia empresa pero, en calquera caso, perseguirán a xeración de valor 
e benestar para os diferentes grupos de interese que participen na entidade, 
maximizando valores como a transparencia e a democracia.

Como grupos de interese xa non se considera unicamente aos propietarios, 
senón a todos aqueles interesados (por exemplo accionistas, traballadores, 
provedores, clientes, poderes locais etc.) que se vexan afectados pola dinámica 
da empresa e que, en certa medida, contribúan ao seu bo funcionamento.

A preocupación polo goberno corporativo acada unha gran relevancia nos 
últimos anos, non só no eido empresarial e académico, senón tamén na propia 
sociedade, afectada especialmente por lamentables e continuos escándalos de 
índole económica, financeira e social.

1.2. Goberno cooperativo: panca 
de competitividade

O goberno cooperativo considérase unha das claves da competitividade de 
calquera empresa, para o seu crecemento e para o seu futuro, xa que a partir 
dunha correcta interacción entre os seus diferentes órganos, lograrase unha 
axeitada toma de decisións e mellorará, entre outros, a optimización dos 
procesos para o correcto desempeño das funcións.

Ademais, un bo goberno permite fortalecer a confianza en que os seus recursos 
serán xestionados coa máxima eficiencia e, á vez, coa máxima fidelidade á 
misión.
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1.3. Goberno nas cooperativas 
agroalimentarias

O Goberno nas cooperativas agroalimentarias adáptase a ese enfoque plural, 
baseado en lograr valor para os diferentes interesados, posto que a finalidade 
destas organizacións non é maximizar a rendibilidade dun investimento 
capitalista, senón satisfacer as necesidades económicas e sociais dos axentes 
implicados, respectando o cumprimento dos valores e principios cooperativos.

Principios cooperativos actualizados pola Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) no seu Congreso de Manchester en 1995:

 • Adhesión voluntaria e aberta.
 • Xestión democrática por parte dos asociados.
 • Participación económica dos asociados.
 • Autonomía e independencia.
 • Educación, formación e capacitación.
 • Cooperación entre cooperativas.
 • Compromiso coa comunidade.

Así mesmo, a estrutura de goberno nas cooperativas agroalimentarias 
presenta unhas especificidades moi particulares que poden complicar a 
ecuación. Algunhas destas particularidades son o elevado número de socios e a 
disparidade de roles, posto que o socio ostenta varios papeis que, en ocasións, 
poden ter intereses contrapostos: o socio-propietario da empresa, que debe 
mirar por estratexias a longo prazo, versus o socio-provedor de materias primas 
ou “socio-comprador” de produtos ou servizos, que defende maximizar o seu 
beneficio e/ou diminuír os custos a curto prazo.

Esta gobernanza interna considérase clave (e máis, se cabe, nos recentes 
tempos de crise) para lograr un equilibrio entre os prezos pagados aos membros 
produtores e a busca duns resultados empresariais que permitan á empresa 
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desenvolver axeitadamente os seus investimentos e estratexias que a fagan 
máis competitiva e sustentable a longo prazo.

Por tanto, a xestión da relación co socio convértese nun factor clave do goberno 
nas cooperativas.

O carácter democrático das empresas cooperativas tradúcese nun complexo 
sistema de goberno que pode converterse nun freo para a toma eficiente de 
decisións, se non é convenientemente xestionado e engraxado.

O sistema componse dos seguintes niveis:

 • Os socios participan nas tomas de decisión da Asemblea Xeral e na elección 
dos seus representantes (Consello Reitor).

 • O Consello Reitor representa, xestiona e asume a responsabilidade fronte 
aos socios.

 • Aparato executivo, composto —se o houbese—, polo equipo directivo, 
administrativo e persoal asalariado.

 • A intervención, que controla as finanzas.
 • Outros órganos de decisión (de habelos): outros comités etc.

Adicionalmente, a necesidade de crecemento das cooperativas trouxo 
importantes cambios estruturais e organizativos que afectan á súa xestión. 
Moitas evolucionaron a súa estrutura empresarial —integrándose en 
cooperativas de segundo ou ulterior grao ou noutras sociedades, ou compoñendo 
grupos empresariais (corporacións)—, o que complica a xestión do goberno da 
empresa ao introducir novos niveis de relación e de decisión, e coa entrada de 
novos axentes con disparidade de obxectivos, aos que ter en conta.

É interesante observar algunhas das conclusións recollidas polo doutor Jos 
Bijman, da Universidade de Wageningen, do estudo elaborado durante 2011 
e 2012 por un consorcio europeo de investigación sobre o Cooperativismo 
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Agrario Europeo, que dedicou un capítulo a analizar o goberno en cooperativas 
de 27 estados membros e no que podemos destacar:

 • Existen múltiples formas para organizarse internamente. A maior parte das 
lexislacións cooperativas permiten unha gran cantidade de posibilidades 
para elixir o modelo de gobernanza interna que se adapte á estratexia da 
cooperativa.

 • Nalgúns casos, os controis e equilibrios (p. ex. órganos de control interno) ou 
unha maior profesionalización dos directivos da cooperativas son aspectos 
que deberían ser tidos máis en conta polo lexislador.

 • En moitas cooperativas aínda hai moita marxe para a profesionalización 
(Consellos Reitores e Xerencia).

 • O rendemento da cooperativa depende da súa estrutura profesional e da súa 
política respecto á composición do Consello e aos seus incentivos.

 • Algunhas características típicas das cooperativas profesionais (e con 
mellores resultados): 

 - Sistema de votos proporcional á actividade cooperativizada. 

 - Xestión profesional.

 - Órgano de control interno ou de supervisión, incluíndo a persoas externas.

 - A selección dos representantes apoiase na súa capacidade e coñecemento 
do produto, e non tanto no seu nivel de representatividade rexional. 
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A partir destas reflexións e tras a lectura da Monografía El gobierno de las 
sociedades cooperativas agroalimentarias españolas (Cátedra Cajamar, maio 
2018), recollemos algunhas ideas interesantes para o debate no movemento 
cooperativo agroalimentario de Galicia:

1) A perda dos valores cooperativos: cos anos, percíbese unha perda de 
valores, de identidade cooperativa e de educación ao respecto, tanto nos socios 
de base, como nos líderes das cooperativas. É necesario mellorar esta identidade 
reforzando a formación en valores cooperativos, para que se sintan máis 
orgullosos de ser cooperativistas e trasladen a outros ese mesmo sentimento 
(isto tamén favorecería a entrada de socios máis novos). 

2) A falta de profesionalización dos diferentes axentes para o axeitado 
desempeño dos roles de cada un. Este é un dos grandes déficits organizacionais 
do colectivo. Falta de:

http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/informes-coyuntura-monografias/el-gobierno-de-las-sociedades-cooperativas-agroalimentarias-espanolas-modelos-de-referencia-y-casos-empresariales/
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/informes-coyuntura-monografias/el-gobierno-de-las-sociedades-cooperativas-agroalimentarias-espanolas-modelos-de-referencia-y-casos-empresariales/
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a) Profesionalización da xestión (en xeral, dos Recursos Humanos): Isto 
ten que ver coa contratación de xerentes profesionais cualificados e coa 
capacidade de remuneralos axeitadamente e de reter o talento (en xeral, isto 
aplicaríase para todo o persoal que conforma os Recursos Humanos). Todo 
isto está relacionado, de novo, coa falta de visión empresarial dos líderes 
das cooperativas (presidentes e consellos reitores) e aderezado coa falta de 
imaxe de modernidade das cooperativas, que as fan pouco atractivas.

b) Profesionalización dos Consellos Reitores: Os Consellos Reitores teñen 
como funcións primordiais a alta dirección (participar na definición da 
estratexia xeral), a supervisión ou control da xestión e a representación da 
cooperativa. Neste senso, é fundamental mellorar a formación dos Consellos 
Reitores para que desempeñen axeitadamente o seu papel.

c) Capacitación dos socios como membros das cooperativas: Dada a 
dualidade de funcións do socio (como propietario/provedor e incluso, 
cliente) é fundamental mellorar a xestión dos intereses contrapostos para 
mellorar a comprensión do proxecto (visión longo prazo versus curto prazo) 
e da importancia da súa participación nos órganos democráticos da súa 
cooperativa (urxe frear a baixa participación). Por tanto, falamos non só de:

 • Desenvolver accións de formación, senón tamén de

 • Desenvolver accións de fomento da democracia social interna: órganos 
facultativos de representación, grupos ou espazos para favorecer as achegas 
dos socios na toma de decisións, proceso de preparación das asembleas 
xerais que fomenten a participación social, sistemas que fomenten a 
participación dos socios na renovación de órganos de goberno etc.

3) Dentro deste bloque, deberíanse tratar, tamén, as claves da dificultade 
de desenvolver plans de formación (Consellos Reitores e socios). A pesar de 
levar anos fomentando accións formativas, parece que non se lograron avances 
significativos na cualificación dos Consellos Reitores e dos socios. Custa 
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moito esforzo atraer aos conselleiros á formación polo que se deberían avaliar 
mecanismos para estimular iso. Entre eles, por exemplo, estudar a posibilidade 
de —coa complicidade da administración—, establecer unha formación mínima 
obrigatoria para as cooperativas que queiran percibir determinadas liñas de 
axudas específicas, e continuar traballando no deseño de formación adaptada e 
de calidade, especialmente dende as organizacións do sector.

4) A necesidade de establecer outros mecanismos que melloren o desempeño 
do Consello Reitor (visión estratéxica e control da xestión). Falamos, entre 
outros, de:

 • Incorporación de expertos externos ao Consello Reitor que acheguen o seu 
coñecemento nestas materias.

 • Creación de consellos de supervisión ou consellos asesores. Para supervisar 
ou asesorar, non só acerca dos temas económico- financeiros, senón tamén, 
para velar polo desenvolvemento doutros aspectos empresariais.

 • A adaptación da composición da intervención. Tal e como está agora mesmo, 
parece servir de pouco se non se elixen persoas cualificadas, incluso 
incorporando persoas externas, ou unha auditoría externa.

5) A falta de relevo na base social e a escasa renovación de líderes. Existe 
unha importante falta de renovación, entre outras causas, polo envellecemento 
da base social e tamén pola mala imaxe (falta de prestixio) das cooperativas 
(entendidas como empresas anticuadas e, en ocasións, non ben xestionadas). Por 
tanto, neste punto, ademais de deseñar posibles accións para atraer aos mozos, 
débese abordar tamén como mellorar a imaxe e o prestixio do cooperativismo. 
Isto último podería ter que ver, entre outros motivos, co despegue de accións 
de marketing, tanto locais —nos territorios rurais (por parte das cooperativas, 
organizacións e administracións)—, como a través de medios de comunicación 
ou doutras accións para valorizar as cooperativas (marca cooperativa etc.), 
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buscando o prestixio social (consumidor, contorno das cooperativas, potenciais 
novos socios etc.). Ao final, retroaliméntase e chega tamén ao socio.

6) A importancia da relación cos socios, especialmente cando as cooperativas 
crecen. Mecanismos para xestionar, con eficacia e transparencia, a relación 
cos socios, para achegalos ao proxecto e para que perciban as vantaxes da 
cooperativa. Isto require deseñar plans de acción (formación, comunicación 
etc.) cos socios, para mellorar o seu coñecemento do proxecto empresarial 
e do contorno agroalimentario, para que se sintan máis implicados e 
comprendan as estratexias a longo prazo da cooperativa. Tamén, para mellorar 
a súa participación (comunicación bidireccional); que o socio sinta que pode 
participar na súa empresa cooperativa e ser escoitado. 

7) Estrutura financeira: É importante estudar cales son as boas prácticas en 
materia de financiamento cooperativo e o desenvolvemento dunha axeitada 
política de liquidación aos socios, á par que un conveniente sistema de 
capitalización interno.
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8) Estrutura societaria e bo goberno: É necesario debater aspectos 
relacionados con fórmulas organizativas para o bo goberno. Entre outros 
aspectos, poderíase debater sobre:

 • Tendencia de creación de sociedades mercantís como oportunidade ou 
ameaza para o desenvolvemento do proxecto cooperativo. 

 • Debilidades das cooperativas de segundo grao. Perspectivas de futuro do 
cooperativismo de segundo ou ulterior grao.

9) A presenza de mulleres nos órganos de decisión das cooperativas. Debater 
sobre as estratexias a seguir para promover unha axeitada representación das 
mulleres nos órganos, coherente con seu peso na masa social

10) Compromiso coa comunidade local, coa sociedade en xeral e co medio 
ambiente. Trataríase todo o relacionado coa responsabilidade social 
empresarial (RSE): accións de márketing responsable, boas prácticas de xestión 
medioambiental, boas prácticas de conciliación da vida persoal e da laboral e 
de igualdade de oportunidades, patrocinio e acción social, fomento cultural, 
participación en políticas públicas etc.

Agardamos que este Manual de Gobernanza Cooperativa, centrado no ámbito 
agroalimentario de Galicia, axude a mellorar e innovar a organización nas 
cooperativas de Galicia, coa finalidade de axudalas a seguir mellorando e 
ampliando a súa capacidade competitiva nos mercados e trasladando benestar 
económico e social aos seus agricultores e gandeiros.
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2. Contextualización 
da cooperativa 
agroalimentaria e 
cadea de valor

É posible construír un futuro de éxito no mundo 
do cooperativismo agroalimentario?

Certamente si, sen dúbida, pero cumprindo certas condicións; asumilas depende 
da resposta de todas as persoas que traballan nese mundo. 
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Estruturamos os contidos deste apartado coa finalidade de que as cooperativas 
sexan conscientes de que, ou responden aos retos que propón o contorno 
no que actúan, ou antes ou despois van a desaparecer. Asumir estes retos é 
responsabilidade do Consello Reitor, que debe actuar co imprescindible apoio 
dun profesional equipo técnico da cooperativa. Por iso, desenvolvemos este 
Manual de Gobernanza dedicando especial atención aos órganos de goberno e 
de xestión e, as veces, ás difíciles relacións. Pero, onde están as dificultades de 
gobernar unha cooperativa? É básico coñecer o contorno competitivo e mesmo 
quen conforma a cadea de valor do sector.

2.1. O contorno competitivo da cooperativa

Imos analizar certos retos e cuestións esenciais para desenvolver proxectos de 
éxito, reflexionando sobre algúns elementos fundamentais:

2.1.1. Un contorno cambiante: a necesidade 
de adaptación ao cambio

Hai que poñer en evidencia que aínda que a cooperativa vaia hoxe ben, non por 
iso debemos deixar de preocuparnos de mirar a todos os lados, ao contorno, 
para ver que posibles cambios dos que están a suceder se poden converter en 
ameazas para a cooperativa. Que pasou con Kodak?: Non puido adaptarse ao 
cambio que representou a aparición da tecnoloxía dixital aplicable ás cámaras 
de fotos?. Non quixo, quizais por soberbia, ao pensar que esa tecnoloxía non 
tería o desenvolvemento que posteriormente tivo? Non foi capaz de adaptarse? 
Lembrades marcas como Nokia, BlackBerry, Polaroid...?

Dise que nada hai mais constante que o cambio. Coméntase que a maioría das 
empresas só reaccionan aos cambios cando xa é demasiado tarde e xa non hai 
practicamente capacidade de resposta. Cambios, que cambios?. Hai cambios que 
se están a producir e que todos coñecemos: cambio climático, transformación 
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dixital/intelixencia artificial, globalización, evolución demográfica... Hai 
que prestar atención aos sinais do mercado, que moitas veces son máis que 
evidentes

2.1.2. Xeración de riqueza: beneficios

No mundo cooperativo falamos moi pouco de algo imprescindible, os beneficios. 
Se non se logran beneficios, non se pode retribuír axeitadamente aos factores 
necesarios para o desenvolvemento da empresa. Algúns destes factores son as 
rendas dos agricultores —se estes non obteñen unhas rendas apropiadas (en 
función do contorno, da situación doutros sectores etc.) non existirá interese 
en manter a súa actividade produtiva— e as rendas de traballo —as persoas 
que participan nas cooperativas (sen entrar nos asalariados) necesitan ter 
retribucións defendibles dende a análise do contorno no que actúan—.

Se non hai beneficios, non acudirá o capital. Non se poden financiar proxectos 
que hoxe esixen investimentos notables se non somos capaces de rendibilizar 
as nosas actividades para que o capital entenda que ese é un bo sector para 
achegar recursos. Aquí, as cooperativas teñen unha boa historia de éxito, 
nesa especie de sintonía co espazo no que se localizan, pero, na medida en que 
teñan máis recursos, poderán achegar máis elementos de desenvolvemento 
económico e cultural a ese contorno no que se asentan.

As institucións públicas —por moito que afirmen nos seus discursos— tampouco 
se sentirán moi tentadas a favorecer o desenvolvemento de actividades que non 
teñen facilidade para xerar impostos. Todos os ingresos das administracións, 
sexan as que sexan, proveñen das actividades empresariais de éxito, 
nútrense dos distintos impostos. Se non hai actividade económica de éxito, as 
administracións non disporán dos recursos necesarios.

Se non somos capaces de retribuír satisfactoriamente estes supostos, a 
pregunta é: que sentido ten a cooperativa? 
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2.1.3. Rendibilidade

A rendibilidade é un factor básico que debe estar en primeira liña —e no mundo 
cooperativo non está sempre na primeira liña— de preocupacións, sobre todo 
porque a riqueza xerada hai que distribuíla, non só en función do curto prazo 
senón tamén no longo. Que ocorre nas cooperativas? Que a preocupación é 
o consumo, as necesidades inmediatas, por isto a insistencia constante nas 
liquidacións.

Fináncianse as cooperativas? Existen os recursos para abordar esixencias do 
desenvolvemento? Entendemos que hai que atender o curto prazo, as urxencias 
inmediatas que derivan do consumo, pero as cooperativas teñen que xerar 
fondos de reserva que lles permitan realizar actividades con autonomía.

O desequilibrio entre o curto e o longo prazo xera inestabilidade. A primacía do 
curto prazo acaba por debilitar as rendas agrarias. Se non hai esa política de 
aforro para o investimento, acabarán deteriorándose as rendas agrarias e as 
cooperativas non terán capacidade para realizar con eficiencia a súa función; 
se non hai rendibilidade suficiente, fuxirán todos do sector: agricultores, 
profesionais e, dende logo, capitais.

2.1.4. Oferta diferenciada

Como se pode estruturar a cooperativa para que haxa rendibilidade? Hai un 
elemento que é moi importante: a oferta diferenciada. A clave que xustifica 
calquera éxito empresarial radica na capacidade para ofrecer ao mercado algo 
diferente. Sendo complicada (a oferta diferenciada), é un elemento básico para 
garantir a rendibilidade. En Galicia dispoñemos de cooperativas con oferta 
diferenciada (especialmente nas adegas de viño). Sabemos que é difícil esa 
oferta diferenciada nos sectores gandeiros, pero tamén se pode levar a cabo. 
Veremos como.
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Ese modelo cooperativo orientado, en exclusiva, á comercialización da 
produción dos seus socios, é un modelo ríxido que crea dificultades. Parte dun 
concepto de empresa obsoleto. O concepto de empresa cooperativa no mundo 
agrario é: “Isto é o que producimos. Técnicos do ámbito comercial, sitúeno no 
mercado!”. Hoxe non é así.

A organización empresarial parte no sentido inverso: analiza que necesidades 
ten o mercado e organízase para satisfacer diferenciadamente esas necesidades. 
O éxito consiste, incluso, en descubrir necesidades do mercado aínda non 
explicitadas. A obsesión das empresas que operan con eficacia neste senso é a 
de descubrir que necesita o consumidor que aínda el non é capaz de configurar 
como proposta. 

É posible para as cooperativas partir desta definición? Xestar unha oferta 
diferenciada que dea algo distinto, algo prezado para os clientes e que non 
poidan repetir os demais? Si é posible. O que lle importa ao cliente non é se o 
que se vende se produce dentro desa cooperativa, quere que quen oferta ese 
produto se responsabilice do bo fin da operación.

No sector, en determinados ámbitos, díselle tranquilamente a un cliente (ao que 
custou moitísimo traballo acceder) que o mes de outubro remata a produción 
e que ata o mes de abril seguinte, que comece a próxima campaña, non se lle 
pode subministrar mercancía. O cliente deberá buscar outra alternativa (isto 
é habitual en horta). Hoxe, unha cooperativa agraria debería poder garantir a 
subministración de todo o ano e nas cantidades que precisa o cliente, sabendo 
que esas necesidades son cambiantes. A vinculación histórica produción- 
mercado hai que invertela a mercado- elaboración da oferta. Este sería o 
esquema lóxico, con máis posibilidades de alcanzar o éxito. 

A oferta diferenciada inclúe a calidade pero non a culmina. Esa capacidade 
de diferenciarse debe incluír valores máis alá da pura calidade, por exemplo, 
a flexibilidade, a resposta inmediata, non responder a un cliente con “non é 
posible”. DEBE SER POSIBLE.
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Se non somos capaces de crear ofertas diferenciadas, que valor nos quedaría 
como estratexia competitiva? O que estamos a empregar agora: o prezo, a peor 
de todas as estratexias posibles.

2.1.5. Valor engadido

Hai que incorporar unha orientación ao incremento do valor engadido. É 
unha constatación que as actividades agrarias e, en xeral, as cooperativas se 
centran en sectores de baixo valor engadido. Traballar en sectores de baixo 
valor engadido cando unha serie dos inputs necesarios para a produción non 
fai máis que incrementar o seu custo é condenarse a unha vida, como mínimo, 
lánguida. A evolución dos prezos mostra que o valor engadido está nos produtos 
finais que se poñen a disposición dos consumidores. É importante seleccionar 
os mercados nos que operar, priorizando os mercados exteriores, e definir 
estratexias específicas respecto ás marcas.

Xeralmente, as cooperativas intentan entrar noutros ámbitos da cadea de valor 
onde hai máis valor engadido porque inclúen actividades de transformación; 
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porén, as cooperativas habitualmente atopamos alí dúas barreiras: unha, a 
financeira e, outra, a marca. A primeira é importante porque todos os sectores 
demandan cada vez en maior medida recursos financeiros por posto de traballo; 
o investimento por posto de traballo non fai máis que crecer e crecer, tamén no 
sector agrario. 

Estamos nunha situación na que os produtos veñen de calquera territorio, 
por afastado que estea, e aínda nos salva a nosa capacidade competitiva, 
nalgún caso, as barreiras dos custos loxísticos que non fan máis que diminuír 
permanentemente. Por que non somos capaces de realizar investimentos alí 
onde nos conveña producir?, por que o que fai a industria en xeral non o fai a 
industria agraria ou a cooperativa agraria?

A creación dunha marca esixe cantidades inmensas de recursos financeiros. 
Hoxe mesmo, todas as empresas teñen dúbidas nas súas estratexias sobre 
se desenvolver unha marca ou se facer marcas para a distribución (que non 
marcas brancas). En todo caso, fan falla moitos recursos para facela e mantela 
no mercado.

O valor engadido só ten catro ferramentas que permiten impulsalo: a toma 
de decisións, a aplicación de coñecemento, a creación de novo coñecemento e 
facer que a cooperativa se viva apaixonadamente polas persoas que a integran. 
Hai que tomar decisións que intúan o futuro, decisións áxiles. As decisións que 
se demoran no tempo acaban sendo inútiles. Hai un espazo e un tempo axeitado 
para as decisións. Os debates eternos lastran o funcionamento da cooperativa e 
iso prexudica o valor. No fondo, as decisións non se toman porque nos da medo 
tomar unha decisión e toda actividade empresarial leva implícito un grao de 
risco. 

No mundo directivo hai unha fórmula de asumir éxitos e fracasos: cando hai 
un éxito, o máximo responsable desa organización que se apunte un 10% e que 
reparta o 90%, e, cando hai un fracaso, que inverta as porcentaxes. Esa é unha 
boa actitude, non só ética, tamén eficiente dende a perspectiva da xestión. É 
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dicir, cómpre intuír o futuro, axilidade e claridade, que todo o mundo entenda 
o que temos decidido. 

Débese vivir con paixón a cooperativa, para o cal é básica a confianza, por iso, 
cando o socio racanea o produto á cooperativa, non hai paixón coa cooperativa. 
Ademais, os traballadores deben saber que traballan en algo que ,para eles, 
merece a pena. 

2.1.6. A dimensión

A dimensión é outro elemento clave e un gran reto. Un dos sinais de identidade 
do cooperativismo en xeral, e das cooperativas agrarias en particular, é a 
súa escasa dimensión. Non só son pequenas as cooperativas, son pequenas 
as explotacións dos socios. A renda media no noso cooperativismo ten 
evolucionado bastante menos que noutros países que tamén desenvolven 
as mesmas actividades. As cooperativas que alcanzaron máis dimensión en 
España e tamén en Galicia cren ter evolucionado, cren que xa están na liña da 
modernidade, da eficiencia, de eficacia. O feito de vivir nun mundo aberto e 
interconectado fixo que a dimensión das empresas diminúa. Se non estabamos 
ben preparados para un mercado de 44 millóns de habitantes, ¿que nos pasa 
ente un mercado aberto? Cal é a nosa dimensión e, por tanto, a nosa disposición 
para un mercado aberto?.

A dimensión é clave para sermos competitivos. As cooperativas galegas 
son demasiado pequenas. O gran drama que ten acontecido é que moitas 
barreiras arancelarias teñen desaparecido e a proxección é que continuarán 
desaparecidas; por tanto, temos que competir nun mundo aberto onde hai non 
só ameazas, senón tamén un montón de oportunidades. 

As cooperativas están obrigadas a mirar ao mundo como unha unidade de 
mercado porque os produtos traspasan as fronteiras. Estamos profundamente 
afectados e necesitamos seguir o exemplo que seguiron outras cooperativas 
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doutros países europeos; non deberíamos perder demasiado tempo en 
pensar como configuramos un modelo, deberiamos pensar en como 
adaptamos un modelo que xa foi aplicado con éxito no desenvolvemento 
das cooperativas noutros países. ¿Que nos ocorre ás persoas que estamos no 
sector agroalimentario en Galicia?, ¿somos menos capaces que os daneses? 
¿Que nos ocorre para que modelos que se teñen implantando con éxito nos 
mesmos sectores non sexamos capaces de adecualos á nosa realidade? Estamos 
obrigados porque a dimensión é un factor competitivo. Nunha negociación 
¿quen perde, o grande ou o pequeno?. A resposta coñecémola todos.

Ninguén nos obrigou a que permanezamos como nacemos. As cooperativas 
non se concentraron porque non quixeron e, ademais, as cooperativas non só 
compiten con outras empresas senón que tamén compiten entre si, ¿a través de 
que variable? Do prezo. Por iso, é necesario cambiar a dimensión. 

Hai que recorrer tamén ao crecemento corporativo. A cooperativa créase para 
resolver cuestións que a título individual, neste caso os agricultores, non poden. 
Que estraño que unha vez creada a cooperativa xa se esgote a capacidade de 
cooperar! Séguese falando de cooperación intercooperativa, pero séguese sen 
practicala.

2.1.7. A Innovación 

A innovación ten que estar en todos os ámbitos: nos organizativos e nos de 
pensamento. Non se debe confundir a innovación coa tecnoloxía; esta forma 
parte da innovación, é fundamental, pero as grandes ganancias están no 
desenvolvemento organizacional. 

Se ben con anterioridade o desenvolvemento das sociedades se asentaba en 
cuestións como un subsolo rico ou condicións climatolóxicas que favorecesen o 
cultivo, hoxe ninguén cuestiona que o paradigma do desenvolvemento radica no 
coñecemento. Hai que crear grandes grupos empresariais que sexan capaces de 
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ter uns valores comúns, non basearse nos grandes valores — solidariedade...—; 
hai que atopar os valores propios, os que de verdade poden inspirar.

2.1.8. Profesionalización

Os cambios que a construción do futuro nos está a demandar só serán posibles 
se as persoas que constitúen o proceso do proxecto posúen un alto grao de 
profesionalidade, comezando polos reitores, cuxa función de goberno é a máis 
importante da cooperativa. Aquí é onde radica verdadeiramente o poder. Teñen 
que ser profesionais. Se non o son, haberá debilidades. Para ser profesionais 
deben, polo menos, dedicarse profesionalmente a esa tarefa: vivir da agricultura. 
Todo o mundo se pode presentar a formar parte do consello reitor, pero debe 
cumprir ese perfil, igual que facemos co resto de profesións. Os directivos están 
sempre abafados polo día a día, dispoñen de pouco tempo para pensar. Dá a 
impresión de que todo o que ocorre na cooperativa é urxente e, ademais, de que 
só o poden resolver o xerente ou o propio presidente. Todos os traballadores 
das cooperativas teñen que ser bos profesionais, tendo os coñecementos 
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específicos que demanda o posto de traballo, ademais doutra serie de actitudes 
como traballar en equipo ou evitar a parcelación da empresa. Non hai éxito se os 
colaboradores non teñen éxito, aínda a risco de que se vaian despois.

Hai que propoñer melloras organizativas e de xestión permanentemente, 
asumindo que todo é mellorable sempre. Ademais, unha vez melloradas, aínda 
adoitan ter máis capacidade de mellora e habería que medilas e, o que é máis, 
retribuílas.

Hai unha aprendizaxe que non hai que esquecer: todas as empresas teñen éxito 
na medida en que satisfán necesidades de mercado e fracasan porque non as 
satisfán ou porque hai alguén que as satisfai mellor. Somos nós os que temos 
que cambiar, non os mercados nin os consumidores;. iso é unha boa noticia 
porque a solución está en nós. 

A formación é a gran panca para a profesionalización e a actualización 
permanente dos coñecementos. Hai que asumila por ambas partes: a 
cooperativa, que ten que asignar recursos, e o traballador, que ten que estar 
disposto a ese proceso de aprendizaxe permanente.

2.1.9. Outros retos fundamentais 
tras a crise económica

Tras a crise económica xurdiron novos retos que as cooperativas 
agroalimentarias deben abordar, e que dun xeito resumido comentamos:

 • Avanzar na cadea de valor: o valor recoñecido polo mercado está cada vez 
máis lonxe da produción primaria. É por iso que as cooperativas que só están 
relacionadas coa produción primaria deben facer un esforzo por mellorar as 
labores de agrupación da produción, así como por transformar a produción 
para colocala nos mercados locais e, a poder ser, distribuíla no exterior.
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 • Pasar da máxima de facer un bo produto para que o merquen os clientes a 
coñecer que desexan os clientes e consumidores, producilo e subministralo 
con marxe de beneficio e con vocación de permanencia no tempo: dar ao 
mercado o que necesita.

 • Non só temos que producir o que se vende, senón que debemos facelo de 
xeito eficiente. Canto máis eficiente, mellor, de aí a importancia de aspectos 
como a Industria 4.0, producir por procesos...

 • Precisamente, outro aspecto clave nos tempos actuais é o reto da 
dixitalización. O consumidor camiña a gran velocidade cara a novos hábitos 
de merca de alimentos e as cooperativas debemos facer un esforzo por estar 
preparadas.

En resumo: non hai obxectivo inalcanzable. Estamos nun mundo cambiante e 
hai que adaptarse, aínda que o mellor sería que fósemos capaces de provocar 
o cambio. 

É necesario situarse en actividades que permitan aumentar o valor engadido. 

A dimensión non é algo que poidamos determinar. Por moito poder 
que teñamos os membros do consello reitor e do consello de dirección, 
a dimensión vén determinada polo tamaño de clientes, provedores e 
competidores. Con profesionais capaces e comprometidos coa idea non hai 
obxectivo inalcanzable. Case todo é froito da vontade. 

Construír o futuro, a pesar de todas as dificultades, é unha tarefa ilusionante 
que merece a pena cun compromiso vital por parte de todos. Pódense 
desenvolver con éxito actividades agrarias, se ben, non todas; porén, sempre 
que esteamos dispostos a adecuar a oferta á demanda existente, se hai que 
perder algo nesa transformación, que se perda con alegría porque serán 
moitas as ganancias.
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2.2. A cadea de valor

Vimos de comprobar que a cooperativa pode ir ben nun intre determinado, pero 
hai que mirar para todos os lados e todas as perspectivas para confirmar que 
así é. Vemos como estamos nunha contorna en constante cambio, e iso esixe 
un esforzo constante de adaptación, pois rapidamente o mercado nos deixa de 
lado, desprazados por novas innovación e novos provedores. 

Nos últimos anos, dende a aparición dos smartphones, non paramos de ver 
novas irrupcións no mercado: a chamada economía colaborativa (Airbnb, Uber, 
BlaBlaCar...) e comprobamos que nada hai máis constante que o cambio. A 
todos nos poden gustar os cambios, pero a penas gustarnos cambiar, e se os 
cambios de fóra van máis rápido que os da cooperativa, pronto pode chegar 
o fin da empresa. Hai cambios que se ven vir (low cost, cambio climático, 
transformación dixital, compra por Internet, globalización, envellecemento 
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da poboación...), pero outros que non (crise económica do 2008, Brexit...) Só 
aquelas empresas con capacidade de adaptarse mellor aos cambios poderán 
sobrevivir.

2.2.1. Os elos da cadea de valos do sector

Neste contorno de cambio é imprescindible coñecer ben a cadea de valor na 
que se desenvolven as actividades as cooperativas agroalimentarias. A cadea 
de valor do sector é unha sucesión de relacións provedor-cliente ata chegar ao 
consumidor final, cada unha das cales engade valor ao produto. 

O primeiro elo da cadea está conformado pola produción agrícola ou gandeira. 
Precisamente as cooperativas teñen a súa base nesta parte da cadea, pois están 
conformadas por socios agricultores e/ou gandeiros. 

O segundo elo da cadea está conformado polo sector industrial que realiza 
labores de transformación dos produtos agrarios e/ou gandeiros para facer 
alimentos para poñer a disposición dos consumidores finais. 

Entre o sector primario e o sector industrial sitúanse moitas cooperativas 
e algúns intermediarios, realizando unha labor de agrupación de produtos 
agrarios e/ou gandeiros. Esta labor de agrupación, antigamente moi valorada, 
é cada vez menos apreciada polo mercado, salvo pola posible importancia dos 
aspectos relacionados coa loxística.

A veces esta labor de transformación só aborda aspectos de envasado ou 
tamén do proceso chamado de confección (froitas e hortalizas), que consisten 
basicamente na hixienización e control sanitario dos produtos, unido a tarefas 
de clasificación e tipificación segundo proceda. Realmente non hai unha 
transformación do produto, pero só tras pasar por este proceso estará en 
condicións de ser colocado na distribución para ser adquisición polo consumidor 
final.



29

Finalizadas as tarefas de transformación e envasado dos produtos, o terceiro 
elo da cadea de valor é a súa distribución á disposición dos consumidores 
finais. En primeiro lugar, hai que destacar novamente a enorme importancia 
da loxística desenvolvida entre a industria e as plataformas de distribución, 
pertencentes habitualmente ás grandes cadeas de distribución. Nestas 
plataformas intermedias, a gran distribución moderna fai o correspondente 
picking de produtos destinados a cada punto de venda da empresa segundo 
demanda, consumos ou ofertas especiais. 

Merece a pena resaltar un aspecto, ás veces pouco comentado, en relación á 
cadea de valor dun produto: a localización do punto de venda se se trata dun 
mercado local, rexional, estatal, europeo ou internacional de terceiro países. 
Tratándose da mesma gran distribución, o seu valor en termos económicos, 
estratéxicos e de valor é diferente. 

Ten máis valor que unha empresa agroalimentaria venda os seus produtos 
alimentarios nunha gran distribución estatal que nunha local; máis valor que 
venda os produtos nunha europea que nunha estatal, e máis valor que venda 
os produtos nunha de terceiros países que nunha europea. É así porque canto 
menos poidan afectar os avatares políticos, económicos e sociais —de ámbito 
local, estatal ou europeo—, maior será a capacidade de superar os contextos de 
dificultades que se poidan producir na súa traxectoria.

Finalmente, o cuarto e último elo da cadea de valor é o consumidor final. O 
consumidor final é quen destrúe o produto e quen o usa para o seu benestar 
persoal e familiar. Onde se pode producir esta destrución do produto? Arredor 
de tres cuartos dos produtos destrúense no contorno familiar, mediante a 
merca dos alimentos para ser cociñados, se procede, e consumidos pola familia. 
O resto dos alimentos son adquiridos para ser consumidos maioritariamente 
no chamado canal HORECA (Hostalería, Restauración e Cátering); finalmente, 
unha parte moi pequena é adquirida para o consumo en institucións públicas 
(colexios, hospitais, cuarteis, centros penitenciarios...).
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2.2.2. Que ocorre na cadea de valor?

Si, esta debe ser a principal preocupación dos dirixentes da cooperativa 
(reitores, xerencia, técnicos,...): avaliar constantemente que está a suceder na 
cadea de valor, para o que é necesario “mirar” que ocorre cos provedores, coa 
industria, coa distribución, co consumidor, cos competidores... en definitiva, 
cos diferentes actores que interveñen na cadea.

Os produtores están ao principio da cadea, pero para facer ben a súa labor e 
aproveitar as posibles oportunidades, deben saber que pasa ao final da cadea 
co seu produto.

 • Fagamos un repaso rápido das novidades do principio da cadea de valor. Unha 
das cuestións que vemos asombrados é a enorme concentración existente 
entre os grandes provedores de subministracións agrarias. Comprobamos 
que enormes multinacionais controlan os principais mercados de: sementes, 
fertilizantes e abonos, fitosanitarios, zoosanitarios, materias primas de 
alimentación animal, maquinaria, carburantes... Vemos, estupefactos, como 
entre 5 e 7 grandes multinacionais controlan elevadísimas porcentaxes do 
mercado, por cada un destes produtos, condicionando así o seu prezo e o seu 
valor. Na produción agraria de España hai máis de 700.000 produtores que 
acceden a axudas da Política Agraria Común (PAC) dos cales en Galicia hai 
preto dos 30.000 beneficiarios; danos unha idea da diferencia de tamaño 
entre estes provedores e a capacidade de negociación dos agricultores e 
gandeiros se non se unen en grandes grupos de compra.

 • En relación ao sector industrial transformador de alimentos comprobamos 
como existen enormes multinacionais da alimentación que acadan volumes 
de facturación superiores ao Produto Interior Bruto de Galicia, coma Nestlé. 
Os maiores grupos agroalimentarios globais son Nestlé, CocaCola, Pepsico, 
Kelloggs, Mondelez, Danone, Unilever, General Mills,...
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 • A Nivel de distribución comercial ocorre algo semellante. Atopámonos con 
xigantes da distribución como Walmart, Carrefour, Costco, Schuarz Group, 
Kroger, Tesco..., as españolas Mercadona, Eroski, DIA... e as galegas Gadis, 
Vegalsa e Froiz. A pesar de que parecen moitas marcas na gran distribución, 
moitas das mesmas están agrupadas en grandes centrais de compras coma, 
por exemplo, IFA, que agrupa a varias cadeas rexionais, como Gadis e 
Alimerka, e mesmo agrupacións de compra das grandes como Eroski e DIA 
(agrupadas temporalmente). O principal grupo de distribución alimentaria 
en España é Mercadona cunha cota de mercado de arrredor do 25%.

 • Parece claro que a cadea de valor semella un sándwich onde dous extremos 
están actuando como dous grandes bloques de poder de negociación: 
dunha banda, os subministradores de insumos agrarios —sementes, 
fertilizantes...—, que están sumamente concentrados en poucas—5/7—
grandes multinacionais, e, doutra banda, a gran distribución onde as 5/7 máis 
grandes de cada rexión/estado comercializan máis do 65% dos alimentos que 
os consumidores directamente mercan para consumir na familia e o canal 
HORECA adquire para destruír. 

Merece a pena deterse un pouco para estudar o comportamento dos 
consumidores, peza clave á que os demais membros da cadea pretenden 
satisfacer. Estamos ante un mercado maduro, no que o consumidor sabe o que 
quere, está informado ... e tamén afectado pola crise, pois os prezos non acaban 
de recuperarse. Porén, hai un novo consumidor con novas necesidades e con 
novos hábitos que alguén debe satisfacer. As principais características deste 
novo consumidor son:

 • Aumentan os fogares unipersoais. Implica novos envases, entrada en valor 
da porción, novos empaquetados, novas tendencias de consumo (cociña 
rápida fronte a cociña lenta, cociña fría fronte a pote familiar...).

 • Por tanto, en xeral, menor tamaño do fogar, o que dificulta a realización de 
certo tipo de comidas fronte a outras anteriormente máis tradicionais.
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 • Incorporación da muller ao traballo, o que implica cambios no tipo de menú 
a consumir...

 • Envellecemento da poboación, o que tamén incide no tipo de produtos a 
consumir.

 • Vida sedentaria, o que reduce o consumo de enerxía.
 • Culto pola estética e a alimentación saudable, polo que o consumidor busca 

na compra de alimentos mellorar esteticamente e estar máis san.
 • Presenza de inmigrantes, polo que hai demanda de produtos dos seus países 

de orixe.

Pola contra, tamén aparecen os amantes da boa mesa, aos que lles encanta a 
comida polo seu consumo, estudo , preparación e noticias. Este novo consumidor 
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fai xurdir novos produtos na gran distribución, como a comida elaborada ou 
semielaborada (case que lista para comer), a cuarta e quinta gama de produtos 
de horta e froitas semielaborados e/ou xa mesturados para o cociñado rápido, 
as porcións, o pequeno tamaño, novos envases máis pequenos etc.

Xa comentamos que estamos ante un mercado maduro, polo que a evolución 
do gasto en alimentación dos fogares a penas varía anos tras ano, manténdose 
moi estabilizada no contorno dos 100.000 millóns de euros para o conxunto 
de España. Deste importe un 67,7% de media trátase de consumo nos fogares 
que adquiren os alimentos en: hipermercados un 9,7%, supermercados e 
autoservizos un 29,4%, tendas de desconto un 8,3%, tendas tradicionais un 
13,8% outras canles un 6,5%. En relación a alimentación fóra do fogar, ocupa o 
32,3% restante, e a restauración supón un 15,6%; os establecementos de servizo 
rápido ou barra, un 10,2%, e as máquinas automáticas, hoteis, transporte, ocio 
e outros, un 6,5%.

Porén, trala crise económica, estamos ante un novo consumidor que ten novas 
necesidades. Neste senso, segundo os estudos oficiais, os novos factores que 
o consumidor ten en conta á hora de executar unha decisión de compra son os 
seguintes: sustentabilidade e ética, exclusividade, pracer e diversión, confianza, 
comodidade, prezo e saúde e nutrición.

O novo consumidor está nun contorno de crise existente na actualidade e por iso 
o 79% usa os cupóns de desconto, o 76% compara prezos para aproveitar ofertas, 
o 61% participa en promocións que regalan produtos, o 59% busca produtos en 
oferta, e o 44% visita diferentes tendas en busca de mellores prezos. Por tanto, 
estamos ante un novo paradigma: antes da crise o consumidor demandaba 
alimentos de máis valor por máis diñeiro, e agora demanda alimentos de máis 
valor por menos diñeiro.

En resumo, a complexidade do goberno dunha cooperativa non está só 
baseada nas características especiais desta figura xurídica, senón, de 
xeito moi especial, na extremas dificultades que hoxe abordan as empresas 
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agroalimentarias en xeral, sexa cal sexa a súa fórmula xurídica, debido 
a unha serie de factores que parecen conformar unha tormenta perfecta: 
enorme concentración da demanda capitaneada pola gran distribución 
moderna; globalización dos mercados e da economía; crise económica onde o 
consumidor está acostumado a pagar pouco polo que merca. 

A concentración da demanda xera un desequilibrio na cadea de valor ao seu 
favor, fai que a conformación dos prezos ocorra nos últimos elos da cadea, 
provoca o traslado da presión cara aos elos máis débiles da cadea, e fai que 
os prezos en orixe non compensen os custos produtivos nalgúns sectores 
produtivos, o que empuxa a moitos agricultores e gandeiros a abandonar a 
produción. É certo que coa globalización se xeran novas ameazas, pero tamén 
oportunidades. As oportunidades veñen da man dos países emerxentes onde 
podemos atopar ata 3.300 millóns de novos consumidores e para os que se 
agarda que ata o ano 2050 creza a demanda un 70%. Sen lugar a dúbidas, 
a globalización provoca o incremento da competencia e a interdependencia 
xeográfica dos mercados. Ademais, no caso de España xérase unha distorsión 
da competencia polo efecto dos custos inducidos pola regulamentación 
comunitaria en materia de seguridade alimentaria, medio ambiente, benestar 
animal, e outras que son moito máis estritas que as normas de terceiros países 
cos que competimos. 

Finalmente, os efectos da crise económica son que o prezo se converteu nun 
elemento clave de opción de compra, a pesar de que só un 14% do gasto 
é en alimentos, polo que se desatou unha guerra de prezos entre a gran 
distribución, xerando unha maior contracción de determinados produtos de 
maior valor engadido e, como consecuencia, unha redución da innovación de 
produtos, pero incrementando máis a innovación de procesos.
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3. Desempeño dos roles 
dos membros do 
consello reitor e xerente

3.1. A asemblea xeral e o órgano 
de administración

3.1.1. Competencias da Asemblea Xeral

O goberno dunha cooperativa contén uns elementos diferentes e xenuínos 
fronte aos das sociedades de capital. A súa estrutura democrática, expresada 
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na decisión democrática e autoxestionada dos socios que a compoñen, fai que 
estes participen dunha forma activa e intensa na formación da vontade social 
colectiva.

Os principios cooperativos expresan con claridade o sistema dunha forma 
nítida, conformando precisamente a singularidade desta figura, o seu carácter 
eminentemente democrático e solidario, e determinando, en consecuencia, 
tamén o carácter e a natureza do goberno da sociedade.

Aínda que puidera resultar reiterativo, ao obxecto de calquera estudo, convén 
reproducir os principios cooperativos actualizados, para xeral coñecemento, e 
situarnos axeitadamente na figura:

 • Adhesión voluntaria e aberta
 • Xestión democrática por parte dos asociados
 • Participación económica dos asociados
 • Autonomía e independencia
 • Educación, formación e información
 • Cooperación entre cooperativas
 • Preocupación pola comunidade

Haberá que destacar, por iso, a importancia do papel que desempeña a 
Asemblea Xeral, como suxeito protagonista dunha sociedade cooperativa. A 
Lei de Cooperativas de Galicia, ao tratar dos órganos sociais das cooperativas, 
dispón que: 

A asemblea xeral, como órgano supremo de expresión da vontade social, é a 
reunión dos socios, constituída co obxecto de deliberar sobre a política xeral da 
cooperativa e adoptar acordos sobre aqueles asuntos que, en virtude desta lei 
e dos que veñan fixados nos estatutos, sexan da súa competencia, vinculando 
as súas decisións adoptadas validamente a tódolos membros da cooperativa.
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Queda medianamente claro que se destaca o carácter principal da Asemblea 
Xeral no organigrama da Sociedade, o seu poder de decisión sobre as políticas 
estratéxicas da Cooperativa como órgano que reúne aos socios e conforma a 
vontade social, vinculando as súas decisións a todo o colectivo da entidade.

O principio democrático que configura dun modo nuclear á Sociedade 
Cooperativa faise notoriamente visible a través da Asemblea Xeral e das súas 
potestades e competencias.

Sen desvirtuar o que acabamos de manifestar, tamén debemos e temos que 
resaltar que, se ben as súas decisións vinculan ao colectivo de socios e ao resto 
dos órganos sociais da Cooperativa, só o fan no suposto e medida de que sexan 
adoptadas no exclusivo marco das súas propias competencias, que veñen 
delimitadas, precisamente, na propia Lei.

É dicir, a Asemblea Xeral, como órgano supremo de expresión da vontade 
social, pode debater, tal e como dispón a propia norma cooperativa, sobre 
calquera asunto de interese relacionado coa sociedade, pero só pode adoptar 
acordos vinculantes sobre aquelas materias que son da súa exclusiva 
competencia.

O que se acaba de manifestar foi establecido na Lei 5/98, de Cooperativas de 
Galicia, que reproduciu as materias ou competencias que resultan exclusivas e 
únicas da Asemblea Xeral, e que son:

a. A aprobación do plan empresarial da cooperativa, presentado polo órgano 
de administración, que será o responsable da súa xestión e execución.

b. O nomeamento e a revogación, por votación secreta, dos administradores, 
dos interventores e dos liquidadores, así como, se é o caso, dos membros 
do comité de recursos, e o exercicio da acción de responsabilidade contra 
eles.
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c. O nomeamento e a revogación dos auditores de contas.

d. O exame da xestión social, a aprobación das contas anuais e da distribución 
de excedentes ou a imputación de perdas.

e. O establecemento de novas achegas obrigatorias ou voluntarias, a fixación 
dos xuros que lles puidesen corresponder e a actualización delas.

f. A emisión de obrigas, títulos participativos ou outro tipo de participacións 
que puidesen establecerse, ou de calquera outro título admitido en dereito.

g. A aprobación ou modificación do regulamento de réxime interno da 
cooperativa.

h. O establecemento ou a modificación das cotas de ingreso ou periódicas.

i. A constitución de cooperativas de segundo grao e doutras formas de 
participación económica, así como a adhesión e separación delas.

j. A modificación dos estatutos.

k. A fusión, escisión, transformación, disolución e liquidación da sociedade.

l. A creación de seccións e a aprobación e modificación, se é o caso, dos seus 
regulamentos de réxime interno.

m. A cesión ou o alleamento da sociedade ou de parte desta, ou calquera 
outra decisión que supoña unha modificación substancial da estrutura 
económica, social, organizativa ou funcional dela.

n. Tódolos demais acordos nos que así o estableza a lei ou os estatutos.
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Agora ben, tal e como avanzamos anteriormente, a propia norma dispón no 
mesmo artigo, unha vez relacionadas as materias de competencia única da 
Asemblea Xeral, que así mesmo poderá debater a asemblea sobre cantos asuntos 
sexan de interese para a cooperativa, sempre que consten na orde do día, pero 
unicamente poderá tomar acordos obrigatorios en materias que a presente lei 
non considere competencia exclusiva de outros órganos sociais.

3.1.2. O Consello Reitor 

Destacaremos aquilo que consideramos máis relevante do establecido na nosa 
regulación:

Competencias 

É razoable considerar que a disposición establecida na Lei substantiva nin 
é gratuíta nin é pouca cousa, senón que obedece á necesidade de reforzar o 
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papel doutros órganos sociais, neste caso o Consello Reitor, nunha sociedade 
de mercado complexa que necesita de mecanismos que faciliten axilidade, 
rapidez e flexibilidade, ademais de profesionalidade no exercicio das súas 
correspondentes funcións e na adopción de decisións e acordos.

Iso non resta un ápice á existencia de mecanismos de control suficientes, coa 
finalidade de evitar que se desvirtúe a natureza singular das Cooperativas.

O que acabamos de sinalar reforza dalgunha maneira o rol do órgano de 
Administración ou Consello Reitor da Cooperativa, dada a súa función executiva 
non só como responsable de acometer as medidas adoptadas pola Asemblea, 
senón tamén como auténtico órgano de goberno e xestión da sociedade.

Ten competencias propias e debe desenvolvelas, na medida que dita función 
lle compete en exclusiva, e non poderá escudarse na asemblea xeral naqueles 
acordos que son da súa competencia, intentando traspasarlle a aquel 
órgano a responsabilidade na adopción de determinadas decisións que só á 
administración incumben; todo con independencia de que pode consultar o que 
estime oportuno á asemblea, como é natural.

A asemblea xeral elixiu ao consello reitor para que exerza as súas funcións en 
nome de todos, e diso e ante iso, haberá de responder da súa exclusiva xestión.

A Lei sinala que o consello reitor é o órgano de goberno, xestión e representación 
da sociedade cooperativa, con suxeición ao establecido na presente Lei, nos 
estatutos e na política xeral fixada pola asemblea xeral.

É dicir, que asume a máxima representación da Sociedade por decisión da 
Asemblea, e suxeita as súas directrices.

Non obstante, a lei dispón a continuación que, sen prexuízo do establecido no 
artigo 31.2 desta lei, pode exercer ademais todas aquelas facultades que non 
estean reservadas pola presente lei ou polos estatutos a outro órgano social.
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É dicir, salvo o que manifestamos anteriormente sobre que a Asemblea pode 
debater sobre calquera cuestión de interese para a cooperativa e acordar 
con carácter vinculante só sobre aquelas materias que son da súa exclusiva 
competencia, o Consello Reitor ten todas as competencias relacionadas co 
goberno, a xestión e a representación da entidade, sen máis límites que as 
competencias establecidas - a salvo as da Asemblea, obviamente- para o órgano 
de intervención, se existira, ou para o comité de recursos se, igualmente que o 
caso anterior, existira. A fin de contas, estes órganos son elixidos pola propia 
Asemblea e están a representala naquelas funcións que lles son propias.

Pero é que o precepto vai máis alá do que acabamos de sinalar, e observamos que 
o Consello Reitor ou órgano de administración goza dunha vis atractiva sobre 
calquera outra competencia que non estea reservada por Lei ou por Estatutos 
Sociais a outro órgano.

Como consecuencia natural de todo o dito, o exercicio da representación da 
Cooperativa atribúese ao órgano de administración e estenderase en xuízo e 
fóra del a todos os asuntos concernentes á cooperativa.

Por último, calquera limitación ás súas facultades establecidas nos estatutos 
non poderá facerse valer fronte a terceiros.

A Lei de Cooperativas de Galicia fixo un esforzo por delimitar as competencias 
dos distintos órganos sociais, procurando evitar colisións entre eles, e que 
quedara o máis claro posible que competencia é de cada cal, ao obxecto de que 
puidera desenvolvela sen obstáculos.

Que dubida cabe que, filla do seu tempo pero respectando as competencias e os 
mecanismos de control da Asemblea, reforzou ou clarificou as competencias do 
órgano de administración, a fin de poder actuar con axilidade, competencia e 
seguridade no desenvolvemento da actividade económica da sociedade e a súa 
operativa nos mercados, sempre tendo en conta os valores cooperativos que 
sustentan a Cooperativa.
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A excepción das facultades que, por disposición legal ou estatutaria, sexan 
indelegables dos órganos sociais, o órgano de administración poderá conferir 
apoderamentos xerais ou singulares, así como proceder a súa revogación, 
a calquera persoa física cuxas facultades representativas, de xestión e/
ou dirección, referidas ao xiro e tráfico ordinario da cooperativa, serán as 
outorgadas na escritura pública de poder. 

O consello reitor é un órgano colexiado e o seu funcionamento axústase a 
este criterio, con independencia do voto de calidade do Presidente en caso de 
empate nas reunións.

Reproducimos, polo seu interese, o sinalado por D. Enrique Gadea Soler, profesor 
titular de dereito mercantil da Universidade de Deusto en “Configuración xeral 
da estrutura orgánica das sociedades cooperativas: referencia aos espetos do 
órgano de administración que necesitan unha urxente reforma”.

«No que si existe coincidencia é na ilimitabilidade do poder de 
representación dos administradores, xa que tamén a LCOOP –no artigo 
32.1, ao igual que a Lei vasca no artigo 40.2 – establece que “en todo caso, 
as facultades representativas do consello reitor esténdense a todos os actos 
relacionados coa actividades que integren o obxecto social da cooperativa, 
sen que xurdan efecto fronte a terceiros as limitacións que en canto a 
eles puideran conter os estatutos”. Por tanto, o ámbito de actuación da 
asemblea xeral redúcese á esfera interna da sociedade; mentres o consello 
reitor é o encargado da administración e representación da cooperativa 
e, por iso, independentemente de que a asemblea xeral poida acordar 
que se fagan ou non determinadas actuacións, a directa realización das 
operacións do tráfico corresponde aos administradores. 

Só a efectos internos os socios poden adoptar o acordo de limitar 
cuantitativamente a competencia dos administradores, requirindo a 
súa autorización para realizar determinadas operacións. Porén, esas 
limitacións, igual que as instrucións vinculan aos administradores coa 
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sociedade, non limitan as súas competencias fronte a terceiros, de maneira 
que se incumpriran as súas instrucións, a operación fronte a terceiros de 
boa fe sería válida, se ben a sociedade podería esixirlles responsabilidades 
por ter incumprido os acordos da asemblea xeral (GADEA, 2000 II). 

A Lei vasca aínda chega máis lonxe e, mostrando unha considerable 
preocupación por estender ao máximo a protección do terceiro de boa fe 
como fan as sociedades de capital (artigo 234.2), establece a protección 
destes por actos “ultra vires” cando sinala - no último inciso do artigo 
40.2- que: “a cooperativa quedará obrigada fronte a terceiros que obraran 
de boa fe e sen culpa grave, aínda que se desprenda dos estatutos que o 
acto non está comprendido no obxecto social” ».
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Composición e organización

En canto á composición e organización do Consello Reitor, serán os Estatutos 
Sociais os que a establezan, se ben o seu número non poderá ser inferior a tres, 
salvo nas cooperativas de menos de 3 socios que haberán de estar suxeitas ao 
disposto na propia Lei.

Procurarase no consello reitor unha representación equilibrada de mulleres e 
homes na súa composición.

A tal obxecto, posibilitarase entre os membros deste órgano a compatibilidade e 
conciliación do seu exercicio profesional pleno coas situacións de maternidade 
e paternidade e os coidados de menores e persoas dependentes.

Por outra parte, e en busca de informar en profundidade a quen así o demande 
na profesionalización e achega de experiencia á xestión da sociedade, permítese 
na elección do consello por parte da asemblea xeral que, se o contemplasen os 
estatutos, ata un terzo dos membros do consello reitor poderán ser elixidos entre 
persoas físicas non socias, salvo os postos de presidencia e vicepresidencia, que 
haberán de ser, en todo caso, persoas socias da cooperativa.

Elección e duración

Os administradores e, no seu caso, os suplentes serán elixidos pola asemblea 
xeral de entre as persoas cooperativistas en votación secreta polo maior 
número de votos

Os cargos de vicepresidencia e vicepresidencia serán elixidos directamente pola 
asemblea xeral, salvo que os estatutos dispuxesen expresamente que poderán 
selo polos membros do consello reitor de entre os seus compoñentes.

En canto a súa duración, os administradores serán elixidos por un período, 
que fixarán os estatutos, de entre dous e seis anos. Salvo que os estatutos 
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establezan a renovación parcial, o consello reitor renovarase na súa totalidade 
ao vencemento do prazo para o que foi elixido.

Outro apartado importante que convén destacar é o do funcionamento do 
consello reitor.

Funcionamento do Consello Reitor

 • O funcionamento interno do consello reitor deberá estar regulamentado 
nos estatutos. No non previsto nos mesmos, poderá autorregularse o propio 
órgano, sometendo esta regulación á primeira asemblea xeral que se faga.

 • A reunión do consello reitor deberá ser convocada polo presidente ou por 
quen o substitúa, por iniciativa propia ou a petición de calquera conselleiro. 
Se a solicitude non fose atendida no prazo de dez días, poderá ser convocada 
por quen fixese a petición, sempre que logre para a súa convocatoria a 
adhesión, ao menos, un terzo do Consello.

 • Non será necesaria a convocatoria cando, estando presentes todos os 
conselleiros, decidan por unanimidade a realización do Consello.

Poderá convocarse á reunión, sen dereito de voto, ao letrado asesor e aos 
técnicos da cooperativa, así como a outras persoas cuxa presenza sexa de 
interese para o bo funcionamento da cooperativa.

 • O Consello quedará validamente constituído cando concorran persoalmente 
á reunión máis da metade dos seus compoñentes. Os conselleiros non 
poderán facerse representar.

 • Os acordos adoptaranse por máis da metade dos votos validamente 
expresados, salvo nos supostos establecidos na presente lei. Para acordar os 
asuntos que deban incluírse na orde do día da asemblea xeral, será suficiente 
o voto favorable dun terzo dos membros que constitúen o Consello.
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Cada conselleiro terá un voto. O voto da presidencia dirimirá os empates.

 • O secretario do Consello levantará acta da reunión, que deberá ser levada 
ao libro de actas do consello reitor, na que haberá de constar a lista de 
asistentes, o lugar, a data e a hora da reunión, o resumo dos debates e o texto 
dos acordos, o resultado das votacións e calquera outra circunstancia da que 
pola súa importancia se estime oportuna a súa constancia, así como aquelas 
intervencións cuxa constancia na acta solicite calquera conselleiro.

A acta será asinada polo presidente e o secretario.

Os acordos serán certificados polo secretario co visto e prace do presidente.

Responsabilidade dos administradores

Esta é outra cuestión sobre a que cremos oportuno facer mención, xa que xera 
moita inquedanza no mundo cooperativo.
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Temos que sinalar como principio xeral que as responsabilidades dos 
administradores afectan por igual ao Consello Reitor ou órgano de 
administración das cooperativas, e suxeitos a accións semellantes ás das 
sociedades de capital.

É dicir, non teñen un réxime máis laxo ou benévolo polo feito da súa natureza 
societaria cooperativa.

En calquera caso, os compoñentes do Consello asumen os seus cargos 
libremente, e con iso a responsabilidade que os mesmos con levan.

En canto ao que dispón a lei ao respecto:

 • Os membros do consello reitor actuarán coa dilixencia debida e con lealdade á 
representación e responsabilidade que posúen. Responderán solidariamente 
á cooperativa, aos socios e a terceiros do dano causado por actos contrarios 
á lei e aos estatutos, ou polos realizados sen a dilixencia coa que deben 
desempeñar o cargo. Estarán exentos de responsabilidade os conselleiros 
que tivesen salvado expresamente o seu voto nos acordos que causaran dano 
e os ausentes que fixesen constar a súa oposición mediante documento fiable 
dirixido a dito órgano nos trinta días seguintes ao da adopción do acordo.

Os conselleiros deberán gardar secreto sobre aqueles asuntos que teñan 
carácter confidencial, aínda despois de cesar nas súas funcións.

 • Non exonerará da responsabilidade o feito de que o acto ou acordo lesivo 
fose adoptado, autorizado ou ratificado pola asemblea xeral.

Sobre esta última disposición xa reflexionamos anteriormente, ao comentar 
a cuestión competencial entre a Asemblea e o Órgano de Administración. 
Este último ten un amplo marxe competencial na actual lexislación, dada a 
representatividade dos intereses colectivos que xestiona e goberna, e non pode 
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eludir a súa responsabilidade, nin aínda menos trasladala, sometendo materias 
que resultan da súa propia e exclusiva competencia á decisión da Asemblea. 

En canto ás accións de responsabilidade:

 • A acción de responsabilidade contra os membros do consello reitor poderá 
ser exercida pola cooperativa, mediante acordo da asemblea xeral adoptado 
por máis da metade dos votos presentes e representados, aínda que o asunto 
non conste na orde do día.

A asemblea xeral poderá, en calquera momento, renunciar ou transixir ao 
exercicio da acción por acordo adoptado por maioría dos dous terzos dos votos 
presentes representados.

 • O acordo da asemblea xeral de promover a acción ou transixir sobre a mesma 
implica a destitución automática dos administradores afectados.

 • Cando a cooperativa non entaboe a acción de responsabilidade, no prazo de 
tres meses dende a data de adopción do acordo, esta poderá exercerse por 
calquera socio en nome propio e pola súa conta en beneficio da cooperativa. 
Se prosperase a acción, a cooperativa será obrigada a reembolsar ao socio os 
gastos necesarios ocasionados ao exercitar a acción.

 • Cando a cooperativa non entaboe a acción de responsabilidade, no prazo de 
tres meses dende a data de adopción do acordo, esta poderá exercerse por 
calquera socio en nome propio e pola súa conta en beneficio da cooperativa. 
Se prosperase a acción, a cooperativa será obrigada a reembolsar ao socio os 
gastos necesarios ocasionados ao exercitar a acción.

 • Pasado o prazo de seis meses dende a comisión dos feitos que orixinaron o 
acordo de exercicio da acción de responsabilidade sen que a asemblea xeral 
ou os socios a emprendesen, calquera acredor da sociedade poderá exercitalo 
a fin de reconstruír o patrimonio social cooperativo.



49

A acción prescribirá aos dous anos de térense producido os actos que orixinasen 
dita responsabilidade ou dende o seu coñecemento.

 • A pesar do disposto nos apartados precedentes, quedan a salvo as accións 
individuais que poidan corresponder aos socios e a terceiros por actos dos 
administradores que lesionen directamente os seus intereses, dentro dos 
prazos sinalados no número anterior.

Outras consideracións 

Do comentado no apartado anterior e do disposto na Lei, podemos destacar:

 • Antes que nada, que as cooperativas son a expresión dun estilo de xestión 
—dunha práctica xerencial e organizacional— singular, posto que se dá no 
marco dunha visión particular do mundo, a doutrina cooperativa.

 • Que a Asemblea Xeral, aínda sendo o órgano supremo de expresión da 
vontade social, non pode tomar decisións vinculantes sobre todo aquilo que 
desexe, senón só sobre aquelas materias que a lei determina que son da súa 
exclusiva competencia. 

O cal non é obstáculo para que debata sobre calquera materia que resulte do 
seu interese. Pensemos que é un órgano menos operativo para o debate e as 
decisións complexas, que requiren información e unha maior meditación e 
tempo.

 • Como órgano de goberno, xestión e representación, o Consello Reitor absorbe 
toda aquela competencia que a Lei ou os Estatutos Sociais non concedan a 
outros órganos sociais. É dicir, ten unha vis atractiva ou residual sobre as 
competencias non taxadas.

Iso imprime ao Órgano de Administración un rol decisorio significativo na 
estrutura orgánica da Sociedade, e convérteo en elemento transcendental para 
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o bo funcionamento da Sociedade, ata o extremo de que se o Consello Reitor 
non funciona axeitadamente, tanto no relativo á dinámica da cooperativa e á 
súa vinculación cos socios, como no relativo á xestión ou dirección do equipo 
técnico, por moi competentes que estes sexan, a cooperativa non pode funcionar 
en correctas condicións.

A lealdade dos conselleiros cara ao órgano do cal forman parte debe ser un 
elemento transcendente, dada a importancia das decisións que se adoptan , o 
seu réxime de maiorías, o conseguinte acatamento ás mesmas, e dado deber de 
confidencialidade que en asuntos sensibles se lles supón. 

Aínda que sexa de forma temporal, a Asemblea Xeral outorgoulles a a 
confianza para rexer colexiadamente os destinos da sociedade, e, polo tanto, 
de todo o colectivo social; é por iso que, ademais de estar dotados de amplas 
competencias, deben acompañarse da máis alta responsabilidade, para o cal 
se require formación, información, acompañamento dos profesionais que 
resulten necesarios e capacidade de decisión.

Non deberán esquecer os membros do Consello que das súas decisións e do 
exercicio das súas responsabilidades deberán render contas á Asemblea Xeral, 
e que a mesma valorará a súa actuación á luz dos resultados e das súas actitudes 
e aptitudes.

Sen descoñecer que as Cooperativas están informadas e conformadas con uns 
principios e valores diferenciados, o Consello Reitor delas, non deixa de ser na 
actualidade un Consello de Administración, cuxas funcións son semellantes ás 
que ostenta o mesmo órgano nas sociedades de capital.

Pensemos que, como a propia Lei manifesta, o Consello Reitor dunha cooperativa 
é o órgano de goberno, xestión e representación da Sociedade.
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En que consiste, na práctica, a súa 
función? Cal é o seu rol?

Gobernar supón tomar decisións que afectan á sociedade e a todos os seus 
membros, socios e empregados. É definir a estratexia que debe tomar a 
Cooperativa, previa proposta ao colectivo social, e levala á práctica, executala 
e xestionala co conxunto do equipo técnico, encabezado polo seu director ou 
xerente, se ben a existencia e actuación deste último non exime ao Consello da 
responsabilidade que lle corresponde.

En todo caso, e como principio básico de actuación, o órgano de administración 
deberá actuar en todo momento con eficacia, eficiencia transparencia 
e responsabilidade no exercicio das súas funcións de administración do 
patrimonio cooperativo que lle foi delegado. Esta debe ser a súa guía e 
fundamento en representación e defensa dos intereses da Cooperativa e dos 
seus socios.
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Resulta natural, e así o entende calquera, que ninguén nace sabido, e que os 
compoñentes do Consello Reitor, deben proceder a obter a formación suficiente 
para exercer o cargo para o que foron elixidos —formación que deberá facerse 
extensiva, na medida do posible, aos socios—. Ningún elector lles esixirá que 
sexan uns grandes e expertos profesionais da xestión, pero si que procuren 
formarse e informarse, e acaden coñecemento e capacidade de análise da 
conxuntura, adoptando as decisións e impoñendo as directrices para que a 
cooperativa funcione e procure conseguir, na medida do posible, os obxectivos.

Os tempos cambian, e con eles os mercados globalizados e extremadamente 
competitivos. Transformáronse os equipos que xestionan as sociedades e as 
responsabilidades dos responsables dos gobernos das mesmas. O cambio debe 
ser simultáneo se queremos sobrevivir, e sobrevivir, a ser posible, sen graves 
sobresaltos.

Dentro dos roles que deben desempeñar os compoñentes do órgano de 
administración dunha cooperativa, un é dotarse dun director ou xerente 
profesional e competente que, baixo o control e supervisión do propio Consello, 
deberá desenvolver e executar as directrices e plans estratéxicos da Sociedade, 
ademais de desenvolver o proxecto empresarial da Cooperativa.

Non podemos esquecer que as cooperativas na actualidade están incrementando 
o seu volume, superando a súa crónica atomización. Por medio de procesos 
de concentración e outras fórmulas van alcanzando unha dimensión notable, 
obtendo economías de escala e redución de custos, o que implica unha 
modernización das súas estruturas, así como maior complexidade na xestión 
da Sociedade e no cumprimento e execución dos seus proxectos.

En definitiva, trátase de obter estruturas empresariais sólidas e viables, 
con sistemas de xestión adecuados aos tempos de competencia que vivimos, 
profesionalizando a súa dirección; é dicir, especializándose para ser máis 
competitivos, con respecto á natureza cooperativa e aos seus principios que a 
diferencian doutras figuras societarias.
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Isto require de persoas con capacidade profesional contrastada e con equipos 
técnicos solventes que asuman a función de levar a cabo, repetimos, o proxecto 
empresarial, cuxas liñas mestras as marca e supervisa o Consello.

O certo é que a función de control e supervisión —ademais da de 
representación— do Consello convértese en principal; o Consello debe facilitar 
que o xiro e o tráfico ordinario da cooperativa e a execución das súas políticas 
empresariais as leven a cabo os equipos técnicos contratados precisamente 
con esa finalidade. Ademais de ser receptores e avaliadores das propostas que 
lles sexan realizadas polos propios técnicos, como suxeitos cualificados e con 
coñecemento e compromiso suficiente para facelo con criterio. Cuestión esta 
que incluso debera ser potenciada polo propio órgano de administración.

Tampouco debemos deixar de apuntar que unha cosa é o control e supervisión do 
xerente ou director, e outra moi distinta é entremeterse de forma permanente 
ou frecuente nos súas labores. Cuestión esta que deberá terse moi en conta se 
desexamos que a combinación funcione e sexa eficaz e eficiente. En definitiva, 
unha cousa é a preceptiva tutelaxe, e outra moi distinta a intromisión, por unha 
interpretación errónea do seu rol, no seu traballo.

Non podemos esquecer tampouco un rol fundamental que igualmente resulta 
singularmente necesario para o bo labor a desenvolver polo director ou xerente 
e os técnicos, e é a estreita vinculación existente entre o colectivo social e o 
Consello reitor elixido por eles.

Para o bo funcionamento da cooperativa e o éxito conxunto dun proxecto 
empresarial de natureza cooperativa, son fundamentais o labor centrado dos 
seus técnicos e o vínculo entre o socio e o Consello Reitor; lógrase a través da 
achega, aquel, da información suficiente, do estímulo, do seu compromiso coa 
actividade e coa empresa, e da súa participación activa na Cooperativa e na súa 
organización.
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O Consello Reitor da cooperativa debe saber transmitir aos socios, coa axuda 
técnica que se requira, os proxectos que se están desenvolvendo, as políticas 
que se están seguindo, e as estratexias de futuro. Debe buscar activamente 
o seu respaldo, contar con eles no compromiso conxunto, e transmitirlles a 
información oportuna oportunamente, arbitrando, se iso fose posible, os seus 
conflitos.

Consideramos esta unha función ou rol principal do órgano de administración 
para o éxito do proxecto cooperativo. O beneficiario principal desta política é, 
precisamente, o colectivo social que compón a Cooperativa.

3.1.3. Cal é o rol do xerente?

Como comentamos con anterioridade, as sociedades cooperativas, deixando 
atrás a súa histórica e anacrónica atomización, medraron. A través de procesos 
de integración, concentración e vontade de acordos, acadaron dimensións 
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notables, pois as esixencias externas eran tan extremadamente competitivas 
e globais que a supervivencia só pasa por unir esforzos e acadar volume, con 
todas as vantaxes que iso representa.

Tamén inclúe os seus inconvenientes, posto que ao acadar dimensións 
importantes, aumenta a complexidade da xestión da cooperativa. Nesta 
dirección, os Consellos Reitores evolucionaron coa situación que lles tocou 
vivir, e foron inevitablemente cara a unha xestión mais profesionalizada da 
sociedade, considerada como empresa. 

Iso esixe delegar e empoderar a terceiros especialistas, co fin de que xestionen 
unha moi boa parte das áreas da empresa. Pensemos que o director debe 
entender e saber adoptar, coa tutela dos administradores, as mellores decisións 
empresariais, propoñendo e elaborando plans e proxectos, e adoptando todas 
aquelas medidas necesarias nos departamentos da sociedade que conduzan 
a unha xestión máis eficiente, operativa, áxil e dinámica; xerando sempre o 
compromiso compartido de todo o colectivo social, laboral e directivo.

Así expresado, o seu maior rol é ser o asesor principal da organización no seu 
conxunto, incluídos todos os seus órganos sociais, non só o Consello. E a súa guía 
non debe ser outra que cumprir coa confianza que se lle outorgou e conducir a 
cooperativa con criterios de gobernabilidade esixentes pero excelentes.

En todo caso, é máis que probable que o xerente prime antes que outras cuestións 
os obxectivos económicos, pero non deberá perder de vista a área social nunha 
sociedade de natureza cooperativa, na que o papel do socio é nuclear para a súa 
estrutura e finalidade, e os valores que informan o seu funcionamento están 
moi implantados, aplicados e recoñecibles.

A forma como se xerencian actualmente as cooperativas debe ser acorde 
co modelo económico solidario e debe diferenciarse das empresas non 
solidarias, que privilexian a obtención de obxectivos financeiros por encima do 
desenvolvemento social, e económico do grupo que a conforma.
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As cooperativas deben ter claro o labor os xerentes, como factor diferencial para 
conservar a esencia solidaria e responder aos retos dun mundo empresarial.

Sobre a base do que estamos comentando e do tipo de sociedade que tratamos, 
debe e darse a súa debida importancia á selección da persoa que vai a dirixir ou 
xerenciar a cooperativa, máxime tendo en conta dous factores: que sobre dita 
persoa vai a recaer —entre outros moitos asuntos, todos eles importantes— o 
xiro e tráfico ordinario da cooperativa, e que os compoñentes do Consello Reitor 
rara vez teñen dedicación exclusiva —ademais de coñecementos suficientes— 
para dedicar á empresa o tempo e a profesionalidade que esta require. A súa 
idoneidade e preparación para o cargo que vai a desempeñar é un elemento 
principal.

Resultaría desexable que a persoa elixida se identifique —ou cando menos 
coñeza suficientemente— os principios e valores sobre os que informa e 
polos que se rexe e fundamenta a sociedade, concedéndolles a importancia 
e transcendencia no funcionamento da organización que merecen. Non 
esquezamos que as cooperativas son sociedades diferenciadas singularmente 
doutro tipo de sociedades e empresas, e esta circunstancia debe ser asumida 
dende un primeiro momento por quen vaia xestionar os seus destinos todos os 
días, facéndose partícipe do proxecto cooperativo, do cal pasa a formar parte.

Outro aspecto que pode definir o seu rol é o coñecemento da actividade 
económica que desenvolve a cooperativa. Tamén, a vontade persoal dun 
permanente aprendizaxe e unha constante formación, ademais de coñecer a 
administración e a utilización dos recursos humanos cos que conte a sociedade, 
a empresa e o conxunto do equipo técnico. Non é unha tarefa fácil, non, pero é a 
súa tarefa, e os coñecementos que se lle requiren son multidisciplinares, como 
o é a propia cooperativa nas súas múltiples e diferentes áreas.

Tamén se debe incidir na fluída relación que resulta transcendente manter 
entre o Director ou Xerente e os compoñentes do Consello Reitor ou Órgano 
de Administración. Este debe compartir cos mesmos as súas inquedanzas e 
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dúbidas, expoñer as súas ideas e propoñer os seus proxectos, explicando as 
razóns que os xustifican, remarcando a súa necesidade etc.

Débese procurar que o Consello, como órgano colexiado que é, interiorice eses 
obxectivos e proxectos, os comparta e os asuma: é quen, finalmente, deberá 
defendelos como propios para realizar a súa labor de convencemento ante o 
colectivo social. 

Sostemos que para defender a función para a que foi contratado, o xerente 
debe contar coa necesaria autonomía e co empoderamento por parte de 
quen llos pode dar, que é o Consello Reitor. Este órgano debe procurar non 
entremeterse excesivamente, persoal ou colectivamente, no labor da xerencia, 
máis alá, obviamente, do exercicio correcto das súas propias funcións como 
administradores da Sociedade elixidos como representantes pola masa social. 
Entre elas, as de seguimento da súa xestión, sen limitar a súa capacidade de 
acción.

Tamén resulta de interese que entre o órgano de administración e a xerencia 
se estableza unha relación fluída e empática, onde primen a información e a 
transparencia, ademais dun diálogo continuo que conflúa nunha relación de 
confianza entre as partes. 

Ao mesmo tempo, o Consello Reitor debe esforzarse en que o xerente se visualice 
ante terceiros como tal, concedéndolle a prominencia e a representación 
necesaria para que, profesionalmente, desenvolva máis facilmente e con más 
autoridade as súas funcións.

Se ben lle estamos a dar ao Director ou Xerente, nestas liñas, a importancia que 
merece, non podemos esquecer que detrás do mesmo existe un corpo técnico 
que executa, pola súa parte, as directrices do mesmo.

E neste apunte, debemos resaltar que tamén é importante contar cun bo equipo 
de empregados, e que o xerente debe saber transmitir e comprometer a todo o 



58

colectivo laboral no proxecto que el, en primeira persoa, está executando, co 
apoio decidido, iso si, do Consello. Remar na mesma dirección.

O xerente debe saber delegar labores e responsabilidades nos seus subordinados, 
realizando unha labor de planificación e coordinación de todo o equipo, así 
como de decisión en cuestións de importancia significativa, intervindo cando 
resulte necesario e sempre coa información axeitada. 

Nunca sobrará unha axeitada e constante planificación e, cando menos 
internamente, o colectivo laboral agradeceráo, e facilitará o coñecemento do 
que cada un achega e pode achegar ao resultado final, que non deixa de ser 
colectivo: de todo o equipo.

Con esta finalidade, e dado que o equipo técnico subordinado vai xestionar e 
executar os seus proxectos, o xerente debe explicalos clara e detalladamente; 
que cada cal coñeza o papel que lle corresponde e cal é a tarefa a desenvolver. 
Establecerá atribucións e responsabilidades, organigrama e xerarquías; é 
dicir, vai implantar o sistema de funcionamento que considera axeitado para 
servir á execución das súas políticas e ao logro dos obxectivos que se persigan. 
É transcendental o acerto nesta fase, acentuando novamente no seu labor 
de coordinación, e no establecemento dos mecanismos que fagan posible o 
exercicio desta función.

Cando falamos de coordinación de tarefas dos equipos técnicos da sociedade, 
referímonos a todas as áreas de actividade da cooperativa, pois puidera 
ocorrer que, ao dominar a xerencia unhas máis que outras, se desequilibre o 
proxecto e iso acabe incidindo nun inadecuado funcionamento da empresa, 
dos traballadores, e da consecución dos obxectivos pretendidos inicialmente. O 
director ou xerente dunha empresa, cooperativa ou non, éo do conxunto e non 
dunha parte; deberá formarse ou solicitar o apoio que necesite, no suposto de 
que necesite un reforzo en determinadas áreas. É a súa responsabilidade. 
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O manifestado anteriormente é unha evidencia: as empresas son mecanismos 
vivos e complexos que abarcan innumerables aspectos; deben ser atendidos 
por equipos multidisciplinares na busca dunha boa xestión, da eficiencia na 
toma de decisións e dun resultado eficaz na globalidade (a sociedade). Só así se 
disporá da oportunidade de acertar.

Como sinala Aldo Norberto Bonaveri:

«O perfil do xerente debe reunir outras peculiaridades que resultan 
imprescindibles para a axeitada marcha da entidade. En tal sentido, é moi 
importante a súa capacidade de análise, dispoñer de información puntual 
sobre asuntos referidos a: discernimento da realidade actual, do proceso 
económico imperante, do mercado onde se desenvolve a súa actividade ou 
presta os seus servizos a cooperativa; control de presupostos; coñecemento 
básico de formulación e avaliación de proxectos; relacións humanas, 
relacións públicas etc.

Sendo o funcionario de máis alto nivel, e pola confianza dispensada polo 
Consello de Administración, ademais de asumir a execución dos proxectos 
e políticas da institución, debe manter un contacto fluído coa dirección. Se 
ben, como queda dito, é o Consello de Administración quen fixa as pautas, 
corresponde e é moi conveniente que o xerente expoña os seus puntos de 
vista, sendo necesario que achegue todos os elementos á súa disposición, 
con avaliación propia sobre cada tema en cuestión. Tal proceder é vital 
para que os conselleiros estean debidamente interiorizados na dinámica 
da cooperativa, de xeito tal que facilite a toma de decisións. Preservar 
estas consignas e a xeración de confianza recíproca constitúen elementos 
fundamentais para alcanzar un funcionamento axeitado».
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4. Reflexións sobre o 
goberno cooperativo

É importante facer unha reflexión sobre certas claves do Goberno Cooperativo 
que nos permitan ter unha visión máis ampla do complexo de influenzas que 
actúan sobre o mesmo. Por iso queremos deternos un momento en certos 
aspectos ligados cos procesos de gobernanza.

4.1. Gobernanza

O termo “gobernanza” procede do latín gobernare, que procede do grego 
kybernan que significa “conducir, dirixir, ser a cabeza de, establecer normas, 
estar ao cargo do poder. A gobernanza está relacionada coa visión, o proceso de 
toma de decisións, a dinámica do poder e as prácticas de rendición de contas. 
O fin último da gobernanza é cumprir cos obxectivos dunha organización dun 
xeito consistente co propósito da organización.

As cooperativas son organizacións propiedade dos seus asociados 
democraticamente controladas por eles. A súa gobernanza debe satisfacer 
os obxectivos da cooperativa, protexer os intereses dos seus socios e manter 
o control por parte deles. As cooperativas son tamén empresas baseadas en 
valores, cuxos principios e prácticas e gobernanza e xestión deben reflexar e 
protexer eses valores.

As grandes organizacións necesitan dividir a complexidade en varias unidades 
manexables e distribuír o proceso de toma de decisións nunha rede de centros de 
control independentes; noutras palabras, un sistema de gobernanza policéntrico 
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e en rede. Hai tres propiedades fundamentais inherentes ás cooperativas como 
organizacións de persoas: o humanismo (enfoque centrado nas persoas), 
propiedade e control conxunto (distribuído), e a democracia (autogoberno). 
Os empregados teñen un papel clave a desempeñar no fortalecemento da 
democracia mediante a deliberación, a participación e, en última instancia, 
a través do logro do obxectivo da cooperativa, con independencia do tipo de 
cooperativa de que se trate.

4.2. Deseño de estruturas eficaces 
de gobernanza democrática

En capítulos anteriores comentábase a importancia de acadar dimensión e ter 
maior tamaño empresarial para poder competir nos mercados agroalimentarios, 
pero o tamaño non deixa de ser un problema a superar para a boa gobernanza 
democrática. 

Considérase que, canto menos sintan os socios que son propietarios da 
cooperativa, menos probable será que a apoien e que interveñan na súa 
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gobernanza porén, os problemas de goberno das grandes cooperativas, cedo 
ou tarde, fanse sentir en todas, con independencia do seu tipo, polo que a 
gobernanza eficaz debe ser sempre unha prioridade. Afortunadamente, as 
persoas son máis complexas e máis interesantes do que nos queren facer 
crer moitos mercantilistas convencionais polo que é posible instrumentar a 
participación dos socios, polo menos entre unha minoría interesada.

Se a estrutura de propiedade non pode ser simplificada, debe facerse aínda 
máis complexa, a través de foros creados pola cooperativa para darlle voz e 
participación aos diferentes intereses. Só así se pode exercitar a representación 
nas cooperativas de gran tamaño social. Que modelo seguir?. Non existe un plan 
de acción simple e único para unha boa gobernanza nunha gran cooperativa.

4.3. Gobernanza en tempos de 
crise e cambios sociais

Coméntase repetidamente que a sociedade está nun estado de crise permanente 
no que unha “mestura de urxencias, apostas arriscadas e incertezas” convértese 
nunha norma habitual e diaria. A capacidade das cooperativas para tolerar estas 
perturbacións e absorber impactos pode ser considerada como unha fortaleza. 
Mentres unha resposta conservadora implica pechar as portas da cooperativa 
ao contorno e reforzar positivamente as estratexias actuais, o conservadurismo 
dinámico implica apresurarse a reconfigurar os procesos internos (incluso 
cando non é algo apreciable dende fóra da cooperativa), e a explotación implica 
adoptar os cambios propostos polo ambiente externo.

A gobernanza eficaz require recoñecer e xestionar a multiplicidade de 
interaccións que se producen na cooperativa, e entre a cooperativa e o seu 
contorno de negocios. A gobernanza debilítase cando existe unha dependencia 
excesiva para encontrar solucións de quen están na cimeira da cooperativa 
(consello reitor e xerencia); tamén, cando se impón a crenza dun escenario de 
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incerteza e de cambio permanente, hai pouco que poida ser controlado e as 
certezas directamente, son inexistentes. 

En resumo, aínda que aqueles que se encontren na cimeira da cooperativa teñan 
importantes coñecementos especializados e estratéxicos, un estilo de xestión 
de “comando e control” levado adiante por unha dirección illada é totalmente 
desapropiado para a gobernanza sustentable dunha cooperativa.

É importante que cada cooperativa logre acadar un bo consello reitor, que 
saiba atraer a bos profesionais externos á cooperativa e que se asesore con 
eles. Neste senso, sabemos que hai moitos factores que contribúen ao éxito 
dunha cooperativa pero, probablemente, o máis importante sexa a calidade 
do consello reitor e a súa capacidade estratéxica para gobernar eficazmente. 
Naturalmente, cada cooperativa existe polos seus asociados, que comparten 
tanto os beneficios, como os riscos de operar (compra e/ou vender) a través da 
cooperativa.

Cómpre que a cooperativa adapte a súa gobernanza dende un conservadurismo 
dinámico. Dicimos conservadurismo, xa que resulta ser a resposta maioritaria 
das cooperativas aos cambios do sector. 

Os problemas sectoriais que impactan no contorno operativo das cooperativas 
requiren dun conxunto diferente de habilidades e de novas formas de 
participación. Estas estratexias de gobernanza máis evolutiva reducen a 
importancia do énfase que se outorgaba tradicionalmente aos sistemas de tomas 
de decisións “xerencialistas” e de “comando e control” e, no seu lugar, destacan 
os mecanismos máis inclusivos de resolución de problemas contemplando 
aos socios, familias, comunidades, empresas e redes involucradas no seu 
futuro. Isto supón que a gobernanza cooperativa afecta a toda a organización, 
facilitando o control por parte dos asociados. A gobernanza actual establece 
normas, constrúe habilidades e capacidades, abre espazos para compartir 
coñecementos e experiencias, e proporciona retroalimentación. 
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4.4. Gobernanza en cooperativas agrarias

Frecuentemente, atopamos nas cooperativas agrarias de Galicia unha elevada 
complexidade societaria: socios activos, excedentes, colaboradores, a proba... 
porén, salvo os activos, o resto de tipos de socios (en moitas cooperativas 
galegas son maioritarios) vén limitados os seus dereitos de participación. 

A enorme transformación agraria e gandeira sufrida nestas últimas tres décadas, 
acompañada coa desaparición de máis do 80% das explotación existentes fai 
catro, danos unha idea da gran evolución social á que as cooperativas agrarias 
non están alleas. 

Á marxe dos aspectos xurídicos, as cooperativas deben mellorar os seus 
sistemas de gobernanza, pasando dun modelo que favorece aos socios activos 
cara outro máis axustado a cooperativas diversificadas con múltiples tipos de 
socios, tratando de revitalizar a súa relación con todos os socios, fortalecendo 
a participación dos mesmos e das súas comunidades. En todo caso, calquera 
reforma da gobernanza legal ou xurídica nunca poderá, por si mesma, mellorar 
a relación entre os seus socios.
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A vantaxe competitiva das cooperativas agrarias non pode entenderse 
simplemente como a obtención dun determinado volume de ventas. Unha 
cooperativa tamén debe construír relacións entre os seus socios se queren que 
sexan socios comprometidos e non só clientes, pero: Como relacionarse con 
toda esa variedade de socios? 

Certamente non é fácil, e tratar de abarcar a todo o colectivo supón un elevado 
esforzo organizativo. Estamos ante unha cooperativa rural. Neste senso, 
nalgunha outra Comunidade Autónoma xa definiron a cooperativa rural como 
unha entidade multiobxectivo centrada en dar servizo á problemática dunha 
determinada poboación rural. Achego unha proposta de posibles actividades 
para a comunicación cos diferentes tipos de compoñentes da unidade familiar 
(activos no ámbito agrario, excedentes ou simples usuarios e consumidores).

PÚBLICO ACTIVIDADES A DESENVOLVER COOP. RURAL

Para os Socios 
Activos típicos

1º.- Compra de inputs e subministracións para a produción agraria ou 
gandeira, así como asesoramento previo incluído. Estudos de viabilidade, 
materiais de construción de granxa, tramitación de axudas etc.

2º.- Servizos agrícolas ou gandeiros: parque de maquinaria e o seu 
servizo, servizos agrícolas (tratamentos fitosanitarios...), servizos 
gandeiros (veterinarios, alimentación, sanitarios...), podoloxía etc.

3º.- Comercialización da produción agraria ou gandeira en todos os 
seus ámbitos, produtos e subprodutos.

4º.- Produción industrial ou de servizos: enerxías alternativas...

Familiares 
maiores

Coidados no fogar, servizos de atención ambulatoria, servizos de 
coidado a curto prazo, centros de día...

Grupo de 
mulleres

Igualdade de oportunidades e empoderamento, danza, viaxes, clases de 
artesanía, escola de pais, alimentación, saúde,...

Xuventude
Experimentación agrícola, viaxes...

Experimentación agrícola para nenos 

Actividades 
xerais todos os 

públicos

1º.- Sección de crédito e/ou xestión do financiamento para socios, 
xestión de seguros, xestión tributaria. 

2º.- Sector inmobiliario, viaxes...

3º.- Festas da colleita (viño, pemento, requeixo...), mercados en espazos 
abertos, clases de horta familiar...
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Hai moitos socios das cooperativas agrarias que son simples “clientes”, e non 
comparten os propósitos da súa cooperativa e, nalgúns casos, nin tan sequera 
se relacionan con ela. As cooperativas deben ser capaces de comunicar cal é a 
súa misión e as súas ideas, aos socios e á comunidade, para que sexan usuarios 
conscientes da súa condición cooperativista. Non chega con ter sistemas de 
gobernanza democrática e representativa. Os socios e a comunidade deben 
involucrarse e reforzar o logro dos propósitos da organización. A democracia 
representativa nas estruturas de gobernanza achega moi pouco a unha 
participación permanente dos socios na vida da cooperativa. 

O socio activo, o excedente, o colaborador, así como os colectivos que poidan 
conformarse (maiores, nenos, xuventude, mulleres...), e enlazando a agricultura 
coas zonas rurais, deben revitalizar a relación dos socios coas comunidades 
rurais.

4.5. Consello reitor, presidente 
e director executivo

Tradicionalmente, considérase que a relación entre director executivo e 
presidente, facilitando o traballo do consello reitor e a relación cos socios é a 
clave dunha boa gobernanza nas cooperativas. Pero non é posible separar os 
papeis de gobernanza do de xestión: o papel do consello reitor e dos executivos 
son interdependentes. Neste senso, os expertos consideran que o respecto 
mutuo e a confianza son esenciais para o desenvolvemento dunha relación 
de éxito entre o presidente e o director executivo. Franqueza, honestidade e 
sensibilidade son importantes no desenvolvemento da confianza e o respecto 
mutuo.

O presidente ten un papel esencial de liderado pois debe asegurar, por outra 
parte, que os membros do consello reitor sexan capaces de traballar de xeito 
eficaz, entre eles, como colectivo e co equipo executivo. O que distingue aos 
presidentes eficaces dos ineficaces son as súas habilidades interpersonais 
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e de liderado, con conciencia social e motivados a axudar e a servir, xerando 
un bo ambiente de traballo no consello reitor e entre os executivos. Xustos 
e imparciais, abertos a novas ideas, non distraen a atención das metas da 
organización para impoñer a súa propia axenda persoal, outorgando autonomía 
persoal ao consello reitor e ao director executivo. Un bo presidente fomenta o 
traballo en equipo valorando aos membros do equipo, os estimula e os recoñece 
polas súas achegas e crean un clima de seguridade no que os temas poden ser 
discutidos abertamente.

Coa finalidade de que o consello reitor funcione o mellor posible, unha boa 
práctica é escalonar as eleccións ao consello de xeito que, cada ano, só cambie 
unha minoría dos seus integrantes, para asegurar certo grao de continuidade, 
e para que non se perda a experiencia acumulada polos seus membros. É 
fundamental que o presidente teña habilidades para dirixir reunións, coa 
finalidade de que as do consello sexan o máis eficaces posibles.

Habitualmente o director executivo e o equipo xerencial está en mellor 
posición para axudar a que o consello reitor da cooperativa faga un bo traballo 
e que a cooperativa sexa útil aos socios. Hai oito cousas fundamentais que os 
directores executivos poden facer para contribuír a que os consellos reitores 
sexan eficientes::

 • Axudar a estruturar o traballo do consello reitor: elaborar un calendario de 
reunións, asegurar que a orde do día é a acordada, que a documentación 
estea dispoñible con antelación e que as comisións funcionen.

 • Brindar ao consello reitor, información relevante e oportuna relacionada coas 
decisións a tomar. A información debe ser correcta no momento apropiado, 
sen que sexa en exceso, nin deficitaria, e que facilite o debate, ou colocar os 
puntos importantes ao final da reunión cando todo o consello está cansado.
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 • Poñer, en primeiro plano, os principios e a identidade cooperativa, avaliando 
constantemente as propostas de decisións sobre os socios e sobre a misión 
da cooperativa.

 • Avaliar o desempeño da cooperativa, pois o que non se pode medir non se 
pode xestionar, tratando que se cumpran os obxectivos financeiros e os 
sociais. Os executivos deben ocuparse de informar periodicamente do éxito 
da cooperativa: da satisfacción das necesidades dos socios, de sustentar a 
súa participación e de lograr os obxectivos sociais.

 • Contribúe ao desenvolvemento do consello reitor de diferentes formas: 
implicando aos membros do consello reitor na cooperativa, presentando o 
consello á organización e ao persoal, e traballando co presidente e o consello 
para que dispoñan da formación e o asesoramento preciso.

 • Xerar conciencia sobre os desafíos e as oportunidades clave, alertando ao 
consello sobre oportunidades e ameazas relevantes e facilitar conversas 
estratéxicas sobre como pode responder a cooperativa. Axudar a detectar as 
debilidades internas.

 • Crear un clima axeitado de apertura e confianza entre os seus membros e 
o equipo de dirección no que as críticas construtivas sexan aceptadas e 
valoradas.

 • Axudar a satisfacer necesidades dos membros do consello reitor, como 
poden ser: sentirse parte da empresa, axudar a comunidade, facer amizades, 
desenvolver habilidades, xerar contactos ou obter recoñecementos.

En definitiva, o núcleo da boa gobernanza está nas relacións entre as diferentes 
persoas claves da mesma.
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4.6. O goberno nas grandes cooperativas

O modelo de gobernanza tradicional e histórico é un mecanismo pragmático, 
que permite que unha cantidade pequena de persoas asuman a función de 
tomar decisións en nome dunha masa social potencialmente moito maior. Este 
enfoque é simple, transparente e xusto, pero, co crecemento das cooperativas 
(socios, facturación, servizos, empregados, liñas de traballo...), cando nos 
atopamos con grandes corporacións, as necesidades da empresa foron 
cambiando e comezan a aparecer grandes riscos.

De xeito que, a pesar de que a elegante simplicidade dos modelos básicos de 
gobernanza mantense intacta nas pequenas cooperativas, como na actualidade, 
no relativo a súa aplicación en empresas moi grandes e complexas presenta 
graves limitacións prácticas e xurídicas. Estas empresas cooperativas grandes 
e complexas teñen requisitos de gobernanza particulares que non poden ser 
satisfeitos por modelos simples iniciais debido a que non foron deseñados para 
satisfacer a estes grandes grupos empresariais.
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O reto de hoxe en día é demostrar, non só que hai outros modelos empresariais 
potenciais, alternativos ao de propiedade por parte dos inversores, senón 
tamén que o modelo cooperativo é, en si mesmo, un proposta viable e crible 
para as empresas grandes e complexas. Neste senso, para os grandes grupos 
empresariais, hai expertos que propoñen que os representantes electos da 
cooperativa (o consello reitor) xa non teñan as potestades e as responsabilidades 
legais da empresa. Suxiren que estas sexan asignadas a persoas seleccionadas 
e axeitadamente cualificadas, que responden fronte aos asociados e aos seus 
representantes electos, e que son esencialmente responsables de cumprir cos 
plans futuros elaborados polos asociados. 

En fin, un debate aberto en termos legais e de filosofía para as empresas 
complexas e grandes. De feito, a propia normativa actual que se aplica en Galicia 
comeza a permitir a presenza de expertos en dirección e xestión de elevada 
cualificación empresarial no consello reitor da cooperativa, con limitacións en 
canto ao número de membros totais do consello. O uso desta posibilidade só ten 
presenza nas grandes cooperativas.

4.7. Gobernanza, cooperativas de 
segundo grao e socios

O compromiso coa autonomía local, sumado á exitosa experiencia das 
cooperativas de segundo grao é froito dun éxito inimaxinable dentro do 
movemento cooperativo. Pero, en calquera cooperativa de segundo grao, 
cantos máis niveis existan entre os socios/propietarios e o órgano de goberno, 
na cimeira da cooperativa de segundo grao, maior é a posibilidade dunha 
desconexión coas necesidades dos socios/propietarios.

A gobernanza de cooperativas de segundo grao presenta tensións e desafíos 
particulares. Para afrontar estes desafíos é básico dispoñer dun consello reitor 
ben informado e sintonizado cos socios e clientes locais, e a convicción e o 
compromiso continuo coa importancia dos socios das cooperativas de primeiro 
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grao co proxecto global. O consello reitor debe preguntarse constantemente a si 
mesmo se a súa estrutura, composición, expertis e compromiso son os axeitados 
para facer fronte aos desafíos que se presentan na cooperativa de segundo grao.

4.8. Gobernanza e traballo en equipo

Neste tempos de cambios constantes e de calado, é indispensable combinar 
todas as capacidades relacionadas co goberno da cooperativa coa finalidade de 
lograr unha maior eficacia e competitividade nos ámbitos empresariais nos que 
toca moverse, ou nos que debería moverse unha cooperativa.

Nunha cooperativa, cada un dos órganos de goberno individualmente non pode 
dar solución a todos os problemas que se presentan case que a diario, entre 
outras cousas, porque non pode haber tantos especialistas en tantas novas 
disciplinas requiridas. A solución intelixente é conformar equipos para acadar 
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con éxito o obxectivo buscado en cada equipo de traballo. Para iso, débese 
lograr acadar suficiente sinerxía para o equipo de traballo. Sinerxía significa 
que o resultado do traballo en equipo é maior á suma dos resultados individuais 
achegados por cada un dos seus membros.

Pero necesitamos que, coa división dos cometidos do equipo entre os seus 
membros academos unha maior produtividade e que se cumpra a máxima de 
que “ningún dos membros do equipo é tan eficiente como todos xuntos”. Non é 
convinte que un órgano ou cargo directivo se considere un súper heroe no intre 
de afrontar os retos da cooperativa, senón todo o contrario, debe considerarse 
unha parte máis, capaz de achegar propostas e xestión e de rodearse doutros co 
mesmo sentimento.

4.9. Últimas innovacións e tendencias en 
gobernanza que se están a aplicar

Os estudos existentes coinciden en que, por regra xeral, non hai demanda ou 
necesidade de lexislación adicional no campo da gobernanza en Europa, pero 
se dunha lexislación mellor e máis flexible que, coa limitación do respecto 
aos principios cooperativos, permita incluír as innovacións organizacionais, 
estruturais e de funcionamento que cada cooperativa estime necesarias en 
cada momento da súa vida, nos estatutos internos.

As principais innovacións e tendencias sobre o goberno interno nas cooperativas 
agroalimentarias son os seguintes:

 • Directores e xerentes profesionais. Hoxe, en case que a totalidade das 
cooperativas con certa dimensión delegan nun xerente profesional, a 
xestión dos aspectos ordinarios. Canto maior é o tamaño económico, 
empresarial e social, maior é a porcentaxe de cooperativas que contan cun 
profesional encargado da xestión ordinaria. Os grandes grupos contan cun 
amplo consello executivo con responsables especializados en cada unha das 
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principais áreas da cooperativa. Neste senso, é destacable a importancia 
que dan os expertos ao coñecemento da fórmula cooperativa e ás claves da 
mesma entre os directivos que asumen este papel.

 • Voto proporcional. Segue sendo maioritario en Galicia, o principio de: “un socio 
un voto” e tan só un número pequeno de entidades usa o voto proporcional. 
Ademais, na maioría dos casos, este voto proporcional está limitado ao voto 
proporcional pola lexislación cooperativa. Axuda a comprometer aos socios 
máis activos coa cooperativa, o voto proporcional? Hai diferentes opinións 
ao respecto. En todo caso, este introduce innovacións e apreciacións na 
gobernanza da cooperativa que deben ser tidas en conta.

 • Presenza de expertos externos no consello reitor. En numerosos países da 
Unión Europea permítese esta innovación. Como xa comentamos, parece que 
é unha tendencia crecente nas grandes cooperativas. Porén, non é habitual 
a presenza de expertos externos non socios no consello reitor. Neste senso, 
hai grandes cooperativas que convidan, aos altos directivos contratados, a 
dispoñer do mesmo negocio que teñen os socios ordinarios da cooperativa, 
coa finalidade de encamiñalos ao longo da súa traxectoria cara a membros 
habituais do consello reitor, xa como un socio ordinario da mesma.

 • Presenza de expertos externos no consello supervisor, ou como interventores. 
A tendencia xeral das cooperativas é a de eliminar a figura de interventores 
de contas na medida en que o tamaño e a complexidade económica da 
empresa medra. A propia lexislación mercantil obriga á auditoría externa de 
contas no intre en que se acaden uns determinados volumes de facturación 
empresarial. Deste xeito, descárgase en expertos na materia a supervisión 
dos estados contables da entidade. Ben é certo que en determinados países 
da Unión Europea, esta labor de consello supervisor acada outros obxectivos 
máis relacionados co ámbito estratéxico e a boa dirección da empresa 
cooperativa. Aspecto que nos parece sumamente interesante.



75

 • Desenvolvemento de empresas filiais propiedade da cooperativa. Algúns 
expertos consideran que tamén se pode dar o caso de separar a “cooperativa 
asociación” da parte de “cooperativa empresa”, moi frecuente en Alemaña 
e Países Baixos. O desenvolvemento de filiais está acadando volumes moi 
importantes. Neste senso, tomando “grosso modo” os datos das cooperativas 
agroalimentarias de Galicia, vemos que os grupos cooperativos galegos 
están a facturar no ano 2017 máis de 2.000 millóns de euros con preto de 
6.000 traballadores. Destes 2.000 millóns de euros, estimamos que máis de 
600 millóns son facturados polas filiais (un 25% aproximadamente), pero 
probablemente, en termos de traballo xerado en empresas de transformación, 
esta porcentaxe suba a máis de 2.000 traballadores. 

 • O consello de administración da filial está conformado por membros do 
consello reitor e pode participar algún directivo non socio no mesmo polos 
coñecementos e para control da entidade.

 • Asemblea Xeral de delegados. Aspecto moi comentado no marco das 
cooperativas galegas cun elevado número de socios. No caso de Galicia, 
moitas cooperativas agroalimentarias ven no modelo asembleario da 
cooperativa Caixa Rural Galega, S.Coop.Galega, unha innovación ou variable 
a estudar.Por medo a desligar o socio coa cooperativa, moitas cooperativas 
non aplican o sistema de asemblea de delegados a pesar de que a lexislación 
o permite. As asembleas de delgados (por zonas xeográficas, produtos, 
actividades) xunto co desenvolvemento normativo das seccións no marco 
das cooperativas está pouco desenvolvido. Non obstante, é habitual atoparse 
con hábitos semellantes, pero que estatutariamente non son contemplados. 
Por exemplo, unha importante cooperativa galega celebra unha reunión con 
socios, por concellos, “preparatoria” da asemblea xeral ordinaria, onde se 
explican os mesmos temas a tratar que na asemblea xeral de socios, realízase 
o intercambio de información cos socios e se debaten máis en profundidade 
os temas importantes da cooperativa, mentres que a asemblea xeral ordinaria 
adopta un carácter máis de trámite xurídico e de elevar propostas a totalidade 
que previamente foron debatidas nestas reunións preparatorias celebradas 
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por concellos. Como práctica para incentivar a participación, implicación e 
compromiso do socio, esta innovación xurídica parece axeitada.

 • Estrutura de propiedade híbrida. En moi poucos países se permite a inclusión 
de inversores non socios na propiedade da cooperativa. Neste senso, a 
figura de socio colaborador destinada, entre outros, aos posibles inversores 
na cooperativa que contempla a lexislación galega ten un uso limitado ás 
cooperativas con sección de crédito. 
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5. A xestión social e a 
fidelización do socio

Pode parecer unha contradición tratar a xestión social e a fidelización nun 
manual centrado no goberno da cooperativa, contradición xurdida pola crenza 
de que cos principios cooperativos e unha ampla formación dos socios sobre o 
cooperativismo, calquera referencia á xestión social ou a fidelización está fora 
de lugar, ou máis preto das técnicas e usos para gañar a aceptación de clientes 
e provedores nas empresas capitalistas. Certo é que a xestión social, como tal, 
pode entenderse tamén como manipulación da vontade dos socios. Pero, non 
imos falar de manipulación e si de atencións aos socios.

Nas cooperativas —especialmente nas agroalimentarias— cun elevado número 
de socios, onde moitos non se coñecen, a realidade dinos que suceden dous 
feitos que desencadean a necesidade de facer xestión da masa social e, ao 
mesmo tempo, desenvolver accións que vinculen e estreiten os lazos dos socios 
coa xestión da cooperativa. 

Nun mundo empresarial, onde a figura predominante son as sociedades 
mercantís (anónimas e limitadas), non podemos pretender que os socios 
que solicitan a alta nunha cooperativa coñezan este modelo de organización 
empresarial, os seus principios, valores, funcionamento práctico e 
regulamentación. É certo que é misión da cooperativa formalos (incluso se 
prevén recursos para esta misión), pero non é nada fácil achegar formación 
cooperativa aos socios. Hai expertos que afirman que o cooperativista non se 
forma (a pesar de que é moi importante esta tarefa), senón que se fai sobre a 
base da convivencia, das experiencias positivas e negativas ao longo da súa 
traxectoria como socio da cooperativa. Pero, no caso das cooperativas cun 
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elevado número de socios, a distancia entre o socio e a cúpula dirixente tamén 
fai que se perda o compromiso coa cooperativa, se esta non ten estratexias de 
comunicación e de incentivos co socio. Mesmo as cooperativas agrarias que 
van pola segunda ou terceira xeración de socios posteriores aos fundadores 
necesitan involucrar aos sucesores coa entidade.

Por tanto, pretendemos reflexionar sobre a necesidade de que a cooperativa 
repase, repense e reflexione sobre a posibilidade de ter un Plan de Achegamento 
aos novos socios e de fidelización dos mesmos. Adiantaremos algunhas 
estratexias que, dende o Consello Reitor e o Equipo Técnico, deben impulsarse 
para captar e fidelizar aos socios, e para que estes se impliquen, participen 
e se sintan a gusto na cooperativa. En definitiva, trataremos a relación dos 
dirixentes cos socios actuais e potenciais.

Por tanto, para as grandes cooperativas agroalimentarias, cun elevado número 
de socios e con moitos anos de vida, trataremos aspectos coma os seguintes:

1. A importancia da captación de socios, comezando polos herdeiros 
sucesores dos actuais, facendo esforzos por vender a cooperativa a estes 
socios potenciais.

2. Que podemos facer para fidelizar aos socios da cooperativa, incidindo na 
importancia de segmentalos para darlles un mellor trato.

3. Veremos como a incentivación cara á participación dos socios é a mellor 
ferramenta de fidelización, xunto con outras estratexias e, para finalizar,

4. Faremos un comentario xeral sobre a comunicación cos socios.
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5.1. A captación de socios

Un principio da fidelización das persoas afirma que debemos captar socios, 
convencelos a todos (novos e vellos) e conservalos ao longo do tempo pero 
concretamente, os dirixentes das grandes cooperativas deben preguntarse 
se realizan a captación de novos socios de xeito proactivo, cun proceso e 
unha metodoloxía activos; se non precisan de estratexias de captación para 
a continuidade socioempresarial da cooperativa, ou se se ven obrigados a 
establecer barreiras de entrada para non poñer en perigo a actual viabilidade 
empresarial. 

Na maioría dos casos, as cooperativas falan de poñer en marcha medidas de 
captación de socios no intre en que os poden necesitar: por envellecemento dos 
socios actuais e falta de relevo xeracional, por falta ou descenso de produción, 
por incremento da capacidade empresarial da mesma, por acadar maior peso 
negociador no mercado etc. 
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Dentro de grupo das cooperativas que ten capacidade empresarial para 
incrementar o número de socios, son diferentes as actuacións que levan a cabo:

 • Algunhas cooperativas manteñen un sistema constante de captación de 
socios. 

 • En ocasións, simplemente non teñen unha estratexia definida. 
 • Hainas que só realizan actividades de captación cando os poden necesitar e/

ou cando resultan interesantes.
 • Máis dunha, cando son conscientes que son competitivas nos mercados: no 

momentos bos da entidade.
 • Outras, con finalidades diversas.

As cooperativas que tratan de captar novos socios deben preguntarse, a través 
de que vías fan esta captación. Que estratexia usan para achegarse aos novos 
socios? Hai multitude de camiños para comunicarse cos socios potenciais:

 • Boca a boca: Reitores, directivos, técnicos de campo, traballadores, socios,...
 • Rede de prescritores: Administración, concellos, expertos sector,...
 • Rede comercial: Tendas, servizos de campo, almacéns, transportistas,...
 • Persoal interno encargado. Temos técnico encargado da relación cos socios?.
 • A través de campañas indirectas nos medios de comunicación. Saben os 

medios as vantaxes de ser socio da cooperativa? Os éxitos acadados por 
algún socio grazas á cooperativa?...

É moi importante que a cooperativa coñeza con seguridade, as necesidades dos 
potenciais socios, e cales son as diferenzas cos actuais. Para iso é importante 
dispoñer de enquisas sobre as necesidades dos potenciais socios e coñecer como 
perciben á cooperativa. Tamén resulta de interese realizar algunha reunión 
individual ou colectiva con potenciais socios para coñecer a súa situación, o 
seu punto de vista, a súa visión da cooperativa e ver ata que punto esa persoa 
encaixa, ou non, co noso socio idóneo da cooperativa. 
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Non podemos esquecer que a cooperativa, como ente económico que opera no 
mercado, está en competencia no mesmo, con outras organizacións. Por iso, 
tamén resulta de interese ter ben definida a proposta de valor da cooperativa, 
o desenvolvemento e a avaliación de beneficios, para un socio. Ás veces, as 
cooperativas poden mostrar moitos beneficios para socios. Pero, a maior parte 
dos socios céntranse en dous ou tres beneficios que lles resultan clave.

É moi corrente encontrar nas cooperativas agrarias que desexan incrementar 
o número de socios, queixas do directivos de que os socios potenciais non ven 
o valor de ser socios, ás veces porque descoñecen o plan de negocio e outras, 
porque o valor engadido de ser socio é comparativamente baixo. 

Tamén, é habitual atopar potenciais socios que por calquera motivo 
abandonaron a cooperativa en desacordo, ou incluso con conflito. Resulta 
evidente que un socio sancionado anteriormente pola cooperativa, por causas 
xustificadas, non desexe formar parte da entidade, pero, neste caso, resulta 
de interese reflexionar sobre o nivel de sancións que marcan os estatutos e se 
están acorde coa infracción.

Por tanto, é importante preguntarse como debemos aplicar as normas 
sancionadoras cando un socio incumpra para que non sexa unha barreira 
psicolóxica e xere unha mala imaxe no contorno á hora de que outros potenciais 
socios entren na cooperativa, ou este socio sancionado regrese, de interesar. 
É lóxico que teñamos sancións para os incumprimentos dos socios infractores 
e as apliquemos. Esas sancións son unha barreira de saída, pero: Están ben 
ponderadas?. Debemos pensar, en certa medida, que unha barreira de saída 
tamén é unha barreira de entrada para novos socios. Ben é certo que a aquel 
socio que non se adapta ao funcionamento da cooperativa non debemos 
poñerlle impedimentos para que siga desenvolvendo a súa actividade fóra do 
ámbito cooperativo.

As cooperativas operan nun mercado altamente competitivo, onde outros 
operadores inflúen, participan e determinan as condicións competitivas do 
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mesmo. Por iso, resulta fundamental trasladar, e poñer en valor constantemente, 
aos socios, os beneficios de selo. Dun xeito resumido, sen entrar en detalle, 
os beneficios máis salientables no ámbito agroalimentario —á marxe do 
económico diferencial co mercado que poida haber—, son os seguintes:

 • Seguridade. Estabilidade.
 • Vinculación co territorio.
 • Certeza.
 • Captación de valor engadido: avanzar na cadea de valor.
 • Información actualizada da orientación cara ao mercado.
 • Información: Xeral, de tendencias do mercado, dos gustos...
 • Normalmente, bo apoio técnico.
 • Representación da totalidade dos intereses económicos.
 • Traballo en rede con socios doutras cooperativas. Intercooperación.
 • Eventos sociais.
 • Publicacións.

Estes beneficios necesitan ser explicados e comunicados constantemente aos 
socios, agardando o correspondente feed-back. Neste senso, é moi importante 
que o consello reitor se faga constantemente, as seguintes preguntas:

 • Que busca o socio na cooperativa?
 • Como podemos axudalo?
 • Que resultado pode agardar?
 • Temos claras as vantaxes competitivas da cooperativa?
 • Temos clara a lista de beneficios desta?
 • Se a cooperativa acabara de crearse: Que beneficios querería dar aos socios?

Ás veces, os socios ou os potenciais socios non entenden o valor de asociarse 
porque non valoramos con números claros, sinxelos e concretos, os servizos que 
prestamos e os beneficios que lles xeramos. Por iso, é clave, constantemente, 
lembrar aos socios e incluso, aos “non socios”, o valor que, para eles, xera a 
cooperativa.
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A continuación, relacionaremos unha serie de boas prácticas de captación de 
socios para as cooperativas interesadas:

 • Crear un sistema de captación formal de socios –Procedemento.
 • Implicar ao conxunto dos traballadores, na captación e retención de socios.
 • Ter un responsable para a captación, a nivel comercial.
 • Abrir algunhas actividades a non socios.
 • Ter un punto de información en calquera actividade aberta a non socios.
 • Ter actualizada unha base de datos de contactos potenciais.
 • Clasificar estes contactos (quente, morno, frío...).
 • Usar os soportes de comunicación para ter informados á base de socios 

potenciais.
 • Facer actividades de portas abertas para contactos potenciais.
 • Usar as redes sociais para difundir información.
 • Usar as feiras e foros para vender a cooperativa a non socios.
 • Ter soportes de información atractivos para estes socios potenciais.
 • Posibilidades de crear sistemas de incentivos para involucrar aos propios 

socios.
 • Sistema de prescritores activado.
 • Colaboración con outras cooperativas, empresas, asociacións... Alianzas.
 • Estudar a posibilidade excepcional, de poñer en marcha medidas de 

promocións e descontos.
 • Usar a figura do Socio a proba.
 • Facilitar o proceso de alta.
 • Estudar a posibilidade de poñer en marcha unha política de prezos, 

personalizada.
 • Revisar as barreiras de entrada e de saída. Colocar a barreira na altura 

axeitada.

Sen lugar a dúbidas, o mellor vendedor dos beneficios da cooperativa é un socio 
feliz. 
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Finalmente, tamén é importante usar os medios de comunicación e dispoñer de 
materiais promocionais propios da cooperativa destinados a difundir entre os 
non socios, os beneficios da mesma, tendo en conta os seguintes aspectos:

 • Apuntar os beneficios de ser socio en todos os soportes de comunicación que 
usa a cooperativa.

 • Coidar moito o estilo e o formato. Que non xere susceptibilidades.
 • Utilizar campañas cun toque emocional.
 • Incorporar testemuñas e historias de éxito.
 • Utilizar preguntas/respostas.
 • Comunicar o que a cooperativa pode facer polos seus socios.
 • Fomentar acordos con diferentes institucións para temas de comunicación.
 • Enumerar os beneficios intanxibles.
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5.2. A fidelización de socios

Ás veces, as cooperativas agrarias con elevado números de socios, e onde moitos 
xa son da segunda, ou posteriores xeneracións de socios, están preocupadas 
por fidelizalos, por comprometelos e implicalos nas actividades económicas 
e sociais da entidade. Para as grandes cooperativas que operan nun contorno 
moi competitivo con outras empresas do ámbito mercantil, tipo sociedades 
anónimas ou limitadas, pode ser de interese ter un ben definido un proceso de 
retención dos socios, incluso dispoñendo dun responsable encargado destas 
tarefas.

A fidelización a unha cooperativa comeza no intre en que se fai socio da mesma, 
ben por sucesión ou herdanza, ou por ser simplemente, un novo socio. Trátase 
de que o socio novo se sinta benvido e ben acollido na cooperativa. Neste senso, 
podería haber un procedemento de benvida, onde, entre outras cousas, se fixe 
un prazo para que un directivo ou responsable se poña en contacto con el ou 
ela, e ofreza o “paquete de benvida” que constará basicamente, da información 
societaria fundamental: copia de estatutos sociais, copia de regulamento de 
réxime interno, copia de procedementos operativos establecidos... En xeral, é 
convinte que o presidente ou algún membro do consello reitor fale co novo socio 
e o introduza na vida social e tamén, algún director executivo, para introducilo 
na vida económica e operativa da entidade; algún deles debería incluso, visitar a 
explotación agraria para coñecer e valorar ao novo socio en termos produtivos, 
agrarios e/ou gandeiros. Neste senso, no intre de dar de alta a un novo socio, a 
cooperativa debería realizar as operacións seguintes:

 • Comprobación de datos e potencialidades.
 • Identificar o que espera o novo socio da cooperativa.
 • Comprobar a súa percepción e aclarar calquera malentendido.
 • Axudar a explicar como pode beneficiarse da cooperativa.
 • Animalo a participar nas actividades.
 • Realizar eventos especiais para os novos socios.
 • Fomentar a interrelación con socios veteranos. Sistema de titoría.
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 • Comité especial de orientación para novos socios.
 • Taboleiro de “dar e recibir”.

Que aspectos debemos incluír no paquete de benvida? Poden ser algúns dos 
seguintes:

 • Unha carta de benvida.
 • Un certificado de socio. Entrega da libreta de achegas ao capital social.
 • Recordatorio dos beneficios do socio.
 • Resumo dos servizos e produtos da cooperativa.
 • Contactos do responsable de cada tema/área.
 • Planificación dos eventos futuros.
 • Comité e grupos de traballo co responsable.
 • Merchandising da cooperativa.
 • Listado dos membros dirixentes. Directorio.
 • Informe anual.
 • Regulamentos e estatutos.
 • Enquisa persoal para coñecer as súas necesidades.

Unha vez feita correctamente a benvida dun novo socio á cooperativa, o 
importante é promover a participación dos socios nas actividades, de xeito 
que acade un bo nivel de implicación e compromiso coa cooperativa. A 
continuación relacionamos unha serie de “ferramentas” que tenden a fomentar 
a participación do socio:

 • Programación anticipada de eventos e campañas.
 • Tirar do vínculo/relación persoal con membro/s do Consello Reitor.
 • Achegarse ata o socio, preto dos lugares onde reside.
 • Buscar temáticas orixinais, e de interese profesional para relacionarnos co 

socio.
 • Facer reunións técnicas, incluso talleres, dirixidos aos socios.
 • Agradecer especialmente aos socios que participan habitualmente.
 • Facer algún regalo “pequeno”, para fomentar a participación.
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 • Premiar aos socios que participan con regularidade.
 • Incluso, en casos especiais, dispoñer dunha tarxeta de fidelización.

A xestión social nas grandes cooperativas non pode ser unha simple estatística 
anual, senón que debe estar no centro de atención da cooperativa, e do que a 
cooperativa ofrece e comunica aos socios. Neste senso, nalgunha cooperativa a 
segmentación dos socios (por zonas, volumes, tipo de produción,...) axudará a 
fidelizar o socio á cooperativa. 

Todos os socios, pertenzan ao segmento que pertenzan, terán sempre os 
mesmos dereitos estatutarios, aínda que poidan darse diferentes intereses na 
participación. Por iso, se necesita unha xestión de cada segmento de socios, 
para non provocar enfrontamentos e favorecer sempre a integración de 
todos na cooperativa. Este aspecto acada especial relevancia cando estamos 
a falar do tratamento de socios excedentes, a veces problemáticos polas súas 
participacións e opinións nas reunións dos órganos sociais.

Como edificar unha cooperativa onde todas as xeracións e todo tipo de socios 
se sintan benvidas e valoradas? Este é a pregunta que periodicamente deben 
facerse as grandes cooperativas con socios de segunda ou posteriores xeracións. 

A fidelización dos socios ten moita relación coa súa participación e para 
impulsala hai que dispoñer dun sistema continuo de escoita aos socios, e cara 
ás súas inquedanzas. En resumo, nas grandes cooperativas, o consello reitor 
e o equipo xestor deben manter un contacto permanente cos socios, telos 
informados e que sintan que forman parte da sociedade; explicarlles que fan 
cos seus produtos e coa súa achega ao capital social da cooperativa; escoitar o 
que queren comentar sobre o desenvolvemento da cooperativa e recibir o feed-
back: a información ten que ir nas dúas direccións, por iso a participación nos 
eventos é clave. E agradecer a súa participación e colaboración nos diferentes 
eventos, cando ocorran.
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Na xestión social das cooperativas con elevado número de socios hai unha serie 
de erros que debemos tratar de evitar. Os máis importantes son os seguintes:

 • Non coñecer o perfil do noso socio. Non saber que quere.
 • Non atender as súas queixas e necesidades a tempo.
 • Non ter unha base de datos actualizada. Aproveitar para actualizala ao 

informalos de actividades.
 • Non facer enquisas de satisfacción. Temos que saber que opinan.
 • Non ter canles de comunicación co socio.
 • Baixo índice de venda cruzada: Se un socio se interesa por un servizo, por que 

non informalo tamén do resto dos servizos?
 • Pero, sobre todo, investir esforzos e cartos na captación de novos socios sen 

ter en conta a satisfacción dos socios actuais.
 • En contraposición aos erros, hai unha serie de pequenos trucos para manter 

satisfeitos aos socios actuais. Apuntamos algúns:
 • Manter un contacto periódico persoal con cada socio (un ao ano).
 • Celebración de aniversario dos socios.
 • Chamada telefónica cando o socio participou nunha actividade.
 • A aqueles socios que desexen darse de baixa, ofrecerlles un período de 

desenganche contando con certos privilexios.

En todo caso, e xa para rematar, reforzar o sentido de pertenza á cooperativa, 
segmentando aos socios por intereses, con calidade de servizo e trato e a un 
prezo xusto.
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A comunicación social nunha cooperativa

Non trataremos neste apartado das comunicacións que a lexislación cooperativa 
e os estatutos estipulan. Trataremos brevemente, a comunicación como un 
aspecto clave para unha sociedade de persoas, de moitas persoas. Por tanto, 
a comunicación ten máis relevancia na cooperativa en función do número de 
socios da mesma. É básica para poñer en común e compartir todos os aspectos 
e noticias que afectan ao proxecto común. A cooperativa está obrigada legal, e 
socialmente, a comunicar datos, feitos, ideas, opinións, proxectos e propostas 
que afectan directamente á entidade mediante os medios que considere 
oportunos e eficientes.

É preciso que a comunicación sexa fluída, aberta, plural e precisa para que 
se adopten decisións democráticas e manter un clima social de agradable 
convivencia, sempre procurando non provocar conflitos, tratando de resolvelos 
e axudando a implantar cambios positivos na entidade. A cooperativa debe 
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facer sondaxes para saber como se percibe a información, cal interesa máis e a 
que máis se demanda. 

Ferramentas típicas das cooperativas para comunicar: Boletíns internos, 
taboleiros de anuncios nas instalacións, asembleas informativas, revistas 
corporativas, programas locais de radio, informes específicos sobre acordos 
acadados etc.

Comunicación abarca, por exemplo, a publicidade, a promoción, as relacións 
públicas, e, por suposto, o servizo post-venda ao socio, sendo todos e cada 
un destes aspectos encadrados no termo xeral de comunicación. Por tanto, 
podemos ter varios enfoques comunicativos:

 • “Conxunto de actividades interrelacionadas que ofrece a cooperativa co fin 
de que o socio obteña o produto no momento e lugar axeitado e asegure o 
uso correcto do mesmo. O servizo ao socio é unha potente ferramenta de 
marketing”.

 • “O servizo é aquela actividade que relaciona ao socio coa cooperativa a fin de 
que este quede satisfeito coa actividade”.

 • Escoitamos moito: “O socio é o rei”, “o socio sempre ten a razón”, “o primeiro 
son os socios”... PERO, SEMPRE NOS ESQUECEMOS DO SOCIO DESCONTENTO.

Para terminar con esta breve introdución: A clave do compromiso e implicación 
do socio nas grandes cooperativas consiste en ofrecerlle máis polo que paga ou 
cobra, en comparación co mercado libre, e sobre todo, que o socio perciba que 
así é.
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