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É hora da nação deixar as amarras para trás

“

O laço essencial que nos une é que todos habitamos este pequeno planeta. Todos respiramos
o mesmo ar. Todos nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. E todos somos mortais.

”

John Fitzgerald Kennedy, presidente dos EUA

Cláudio Montenegro, editor executivo

E

m pleno século 21, já terminando o primeiro trimestre de
2021, e o Brasil continua afundado em um cenário desalentador, que cada vez mais nos impede de visualizar a luz no fim
do túnel, sob o ponto de vista dos avanços da ciência, tecnologia, educação, cultura e tantos outros aspectos fundamentais
para qualificar uma nação como candidata a uma vaga no
seleto clube dos países de primeiro mundo.
A despeito de todo negacionismo, a vacinação contra a
pandemia da Covid-19 começou em território brasileiro, ainda
que tardiamente e tendo como maior desafio o embate político
em que se transformou o processo sanitário. Os estados estão
em polvorosa, buscando administrar a distribuição e a aplicação da vacina em seus municípios, sem um modus operandi
unificado, que oriente as ações localmente.
A falta de diálogo entre governo federal, estados e municípios vem dificultando o avanço da vacinação em todo o país
e atrasando a expectativa de prevenção à doença, que cresce
avassaladoramente, superando índices de 2020.
Tudo isso aliado à falta de conscientização do povo, que
insiste em investir nas aglomerações, seja nas ruas, praias, bares, restaurantes, varandas de casas de festas e outros locais,
não se importando com o potencial de disseminação do vírus,
sem o menor sentimento de empatia.
Não se vê uma ação coordenada das autoridades que
iniba de forma efetiva essas atividades, nem promovam um
processo de vacinação seguro, garantido, dentro de critérios
sanitários e éticos. Num país em que há aqueles que furam a
fila da vacina e até mesmo os “profissionais” que se submetem
ao papel de aplicar a chamada “vacina de vento, fica difícil
crer que há solução a curto prazo.
E mais uma vez nos deparamos com o cooperativismo
como um modelo a nos inspirar, trazendo-nos um alento quan-
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to aos sentimentos de solidariedade, cooperação e, acima de
tudo, amor ao próximo.
Está na hora da nação deixar para trás as amarras que
ainda a impedem de partir decisivamente para o crescimento
tecnológico, financeiro, educacional e, principalmente, ético,
alçando-a a um novo patamar de moralidade e respeito.
Não podemos mais ser motivo de chacota no cenário mundial. Nem representatividade na esfera diplomática temos mais!
É hora de darmos um basta nisso e tomarmos o exemplo
do cooperativismo como o caminho mais plausível, honesto,
equitativo, ético a ser seguido.
Basta ver os resultados das exportações de nossas cooperativas do agronegócio, que garantem o sustento de milhares
de famílias produtoras. Das gestões de nossas cooperativas
de crédito, competindo em iguais condições aos bancos tradicionais, muitas vezes com melhor desempenho e promovendo
a participação de seus cooperados. Do modelo do cooperativismo médico desempenhado pelo Sistema Unimed, cujas
singulares vêm fazendo um trabalho brilhante no combate à
pandemia. E tantos outros exemplos de ações cooperativistas
espalhadas por todo o país.
O Brasil precisa deixar de uma vez por todas de ser o país
do futuro para se tornar um país do presente, sob pena de
cada vez mais ficar no passado.
Saudações cooperativistas e boa leitura!
Em tempo: nesta edição especial, trazemos a cobertura
completa do World Coop Management 2020, o maior congresso de gestão e liderança do cooperativismo brasileiro. E
também estreamos a coluna E agora, dirigente?, sob a batuta
do consultor e instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo, professor Paulo Campos.
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sem obrigatoriedade de publicação).
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Lançado o Monitor Global
de Cooperativas

Presidente da Frencoop destaca importância de selo para cooperativas

A

Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e o Instituto Europeu de
Pesquisa em Cooperativas e Empresas
Sociais (Euricse) lançaram em janeiro
a nona edição do Monitor Global de
Cooperativas. O relatório que conta
com o apoio da OCB explora o impacto
econômico e social das maiores cooperativas do mundo e fornece uma classificação das 300 melhores classificações,
além de uma análise das respostas aos
atuais desafios globais: Covid-19 e mudanças climáticas. Seis cooperativas
brasileiras figuram no ranking: Coamo,
Coopersucar AS, Sicredi, Confederação
Nacional das Unimeds, C.Vale e Coop.
De acordo com o documento, as
300 principais cooperativas relatam
um faturamento de mais de US$ 2,1 trilhões, com base em dados financeiros
de 2018. Essas organizações operam
em vários setores econômicos, sendo os
setores agrícola (104 coops) e de seguros (101 coops) os que lideram a lista.
O setor de atacado e varejo representa
o terceiro maior: 57 coops.
Os resultados desta edição mostram que as maiores cooperativas têm
um bom desempenho, com apenas ligeiras variações nas posições de topo
em todos os setores. No Top 300 da
classificação com base no faturamento,
Groupe Crédit Agricole (França) ficou
em primeiro lugar, como fez no ano
passado, enquanto o Groupe BPCE
(França) trocou com o alemão Grupo REWE, que agora é o segundo. A
maioria das 300 melhores coops pertence a países industrializados, como
os EUA (74), França (44), Alemanha
(30) e Japão (24).
No Top 300 com base na proporção
do volume de negócios sobre o produto
interno bruto (PIB) per capita - que relaciona o faturamento da empresa com a
riqueza do país, a Índia levou os dois
primeiros lugares: IFFCO e Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation.
No que se refere aos setores mais
representados (agricultura e indústria de
alimentos) a liderança é da japonesa Zen-Noh. Já na lista do segmento indústria e
utilidades está a Corporación Mondragón
(Espanha); e, no atacado e varejo, o grupo alemão REWE encabeça a lista.
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Foco na Covid
O ano de 2020 ficará marcado
como um ano de crise global sem precedentes, causada pela pandemia da
covid-19. Apesar do enorme impacto
que a crise da saúde teve, as cooperativas provaram ser resilientes e inovadoras. O Monitor Global inclui a história
da SMART, cooperativa de freelancers,
e suas ações de ajuda aos cooperados,
principalmente do setor da cultura.
Foco no ODS 13
O relatório internacional apresenta
uma análise especial do Top 300 e do 13º
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas (ação climática), explorado em profundidade no relatório o
caso do Rabobank (Holanda) e seu banco
inovador para a consciência climática.
Ajuda
“A pandemia colocou uma pressão
sobre muitas empresas, mas como você
lerá no relatório, muitas grandes cooperativas intervieram para ajudar funcionários, membros e comunidades a cuidar da própria saúde e a enfrentar as

repercussões econômicas da covid-19.
Gostaríamos de agradecer às organizações que forneceram seus dados e também a todos que contribuíram com essa
atualização”, comentou o diretor geral
da ACI, Bruno Roelants.
Modelo atual
“O ano de 2020 nos confrontou com
a necessidade de atuar emergencialmente sem deprimir nossas economias, como
sempre fazem as cooperativas. Portanto,
o modelo cooperativo é mais atual do
que nunca. E a tarefa do Monitor é mostrar como o cooperativismo é capaz de
enfrentar grandes desafios, ativando recursos importantes por meio de grandes
organizações”, destacou o Secretário-geral do Euricse, Gianluca Salvatori.
Conheça o documento
Para visualizar o Monitor Global de
Cooperativas, basta acessar o link (o
documento está em inglês):
https://monitor.coop/en/media/
library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2020
Fonte: Sistema OCB.

deputado Evair de Melo (ES), presidente da Frente Parlamentar do
Cooperativismo (Frencoop), destacou a
importância do Selo Agro Mais Integridade, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a
empresas e cooperativas agropecuárias.
Segundo o parlamentar, a medida premia boas práticas e serve como forma de
alavancar os negócios do setor no país. “O
Brasil tem o desafio de comunicar cada vez
mais e melhor as boas ações que o agro realiza. Esse tipo de iniciativa realizada pelo
Mapa deixa uma marca de integridade,
visibilidade e credibilidade – cria um diferencial competitivo no mercado”, declarou.
Evair disse ainda que, além do reconhecimento de boas práticas, o selo
garante aos consumidores alimentos de
qualidade e de boa origem. “Essa conduta
gera um estímulo para que as companhias
e cooperativas possam cada vez mais investir em métodos, técnicas orientações e
transparência no agro brasileiro”, alertou.
O regulamento para a conquista do
selo relativo ao exercício de 2021/2022
foi publicado no Diário Oficial da União
em 8 de fevereiro. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
essa edição irá contemplar organizações do setor pesqueiro. “Os princípios
que norteiam o selo são prioridade no
Mapa. Acreditamos que iniciativas assim
podem ser um escudo na alavancagem
de lucros e um diferencial importante no

AGÊNCIA CONGRESSO

O

O presidente da Frencoop, deputado Evair de Melo: em defesa do Selo Agro Mais Integridade

novo modelo do agronegócio íntegro e
sustentável que estamos apresentando
para o mundo”, afirmou.
Como funciona
O Selo Agro Mais Integridade busca reconhecer empreendimentos agropecuários e cooperativas no Brasil que
adotam boas práticas de responsabilidade social, ética, sustentabilidade
ambiental e comprometimento em inibir
fraude, suborno e corrupção. Os contemplados podem usar a marca do selo
em seus produtos, sites comerciais, pro-

pagandas e publicações.
Para receber o selo, a empresa ou cooperativa precisa comprovar que adota um
programa de compliance, código de ética
e conduta, canais de denúncia efetivos,
ações com foco na responsabilidade social
e ambiental e que promove treinamentos
para melhoria da cultura organizacional.
Os interessados em participar da
próxima edição devem realizar sua
inscrição diretamente no site oficial do
Mapa, no período de 2 de março a 4 de
junho de 2021, e preencher o formulário de inscrição indicado no local.

Sicredi é a instituição com maior presença no ranking anual de projeção econômica do BC

O

Sicredi obteve, em janeiro, destaque no ranking anual de
projeções econômicas divulgado pelo Banco Central (BC).
Participam da lista mais de cem organizações, incluindo as
maiores instituições financeiras e consultorias de economia do
país. Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi é a instituição
que teve a maior presença nas listas das cinco instituições que
mais se aproximaram do acerto dos indicadores, sendo a única
a aparecer em cinco categorias do ranking.
A instituição aparece em quarto lugar na categoria Curto Prazo Anual para os indicadores Taxa de Câmbio (nota
9,6), IPCA (nota 9,2) e IGP-M (nota 8,9). Na Taxa Selic,
o Sicredi ocupa a quinta posição nas categorias Curto Prazo
Anual (nota 9,5) e Médio Prazo Anual (nota 8,9).
“Ao longo de 2020, figuramos em todas as divulgações
mensais do ranking do Top 5, o resultado obtido no ranking
anual reflete essa constância e precisão. Repetimos esse
feito nos últimos quatro anos, o que nos deixa orgulhosos e
mostra que a nossa equipe possui alta capacidade preditiva,
mesmo em períodos muito conturbados. O reconhecimento

de projeções de alta qualidade por parte do Banco Central traz
mais segurança para os nossos associados nas decisões sobre
suas aplicações financeiras e em seu próprio negócio, permitido
um desenvolvimento mais sadio, que sempre é o nosso maior
objetivo”, afirma o economista-chefe do Sicredi, Pedro Ramos.
As classificações anuais do BC são feitas a partir dos
rankings mensais de curto e médio prazos divulgados ao longo do último ano. Atribui-se, a cada mês, notas que variam
de zero (para o maior desvio em relação ao resultado mensal
efetivo) a dez (para o menor desvio em relação ao resultado

mensal efetivo) para, então, ser calculada a média final das
notas mensais. As medianas das variáveis projetadas pelas
cinco instituições que mais acertam (as Top 5) são divulgadas no Focus - Relatório de Mercado elaborado pelo órgão.
No ranking de 2019, o Sicredi foi classificado em
cinco categorias e também foi a instituição financeira
que mais marcou presença na lista. O ranking completo
divulgado nesta sexta-feira pelo Banco Central pode ser
acessado no site Banco Central do Brasil.
Fonte: Sicredi
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O futuro é coop.
E já chegou...
FOTOS: WCM 2020

ra 30 de novembro de 2020 quando
o CEO da Wex Coop, Luiz Branco, voltou do futuro a bordo do Delorean com
destino a Belo Horizonte. Surpreso, ele
acabou desembarcando em Lisboa. Mas
longe de ter sido um erro, o vídeo de
animação usado na abertura do WCM
Phygital Experience 2020 pegou emprestado a emblemática sequência do
filme “De Volta para o Futuro”, de 1985,
para lançar os mais de 10 mil espectadores espalhados por todo o mundo
em um ambiente bastante atual.
Em Belo Horizonte, o apresentador Marcos Cabelo tornou o evento
ainda mais leve. Ele abriu o primeiro
dos dois dias explicando o conceito
“phygital”, que denomina o encontro
– físico e digital — perfeitamente integrado ao momento atual em que
a pandemia mundial alterou hábitos,
antecipou o futuro, mas sem mudar
os objetivos cooperativistas.
“A gente nunca perdeu o foco de
nossa essência: gente. Pessoas. Por
isso, nasceu o WCM Phygital Experience 2020, a união do físico com o
digital”, ressaltou Luiz Branco.
A possibilidade de utilização do
desenvolvimento digital foi a tônica
do evento. Como exemplo, os 7.455
km de distância e as mais de nove
horas de viagem aérea que separam
Belo Horizonte de Lisboa não foram
obstáculos para a realização simultânea de palestras e experimentações,
com transmissão ao vivo para pessoas localizadas em 70 países.
E do outro lado do oceano, desafiando o tempo e o espaço, a apresentadora Ana Rita Clara, atriz, modelo e
ativista social, dava o toque português ao evento, direto de Lisboa, de
modo alegre e descontraído. E as atividades contavam ainda com o palco
360, apresentado por Arthur Bruel.

O

WCM Phygital Experience 2020, realizado
simultaneamente em Lisboa e Belo Horizonte,
marca o início de uma nova era para
o cooperativismo brasileiro.
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Por Claudio Rangel

União entre o virtual com o físico
O presidente do Sistema Ocemg,

Ronaldo Sucato, em seu pronunciamento, destacou a importância de um
evento como o WCM 2020, no momento em que uma pandemia aterrorizante nos faz pensar no futuro:
“Futuro que se faz presente e
que vai nos obrigar a readequar e
a redesenhar todos os planos estratégicos, que já não serviram. Mas o
futuro já chegou. A crise econômica
nos empurra para o novo estilo de
vida. Para a mudança de hábitos e
costumes. Esperamos realmente
é que nós também aprendamos a
produzir com mais sustentabilidade, a consumir com mais interesse e
mais juízo e fazer negócios”, ressaltou o dirigente.
Scucato saudou a presença de
lideranças nacionais e internacionais
do cooperativismo. E falou sobre os
sistemas político-econômicos que
nortearam os cidadãos do mundo
nos últimos tempos:
“Domênico De Masi, famoso sociólogo, disse que o comunismo aprendeu a distribuir e não aprendeu a produzir. Criou o caos na economia, ao
passo que o capitalismo aprendeu a
produzir e não aprendeu a distribuir,
causando a desigualdade social, a crise e a miséria para uma grande parte
da população mundial”, disse.
Neste cenário e em plena pandemia da covid-19, Scucato afirma que a
economia cooperativista é a solução:
“A gente acostuma dizer que essa
economia sabe produzir com sustentabilidade, dentro daqueles 17
princípios da ONU. Produzimos com
sustentabilidade respeitando o meio
ambiente. Produzimos e sabemos
fazer a justa distribuição da riqueza.
Daí então, precisamos de eventos,
como esse organizado pela Wex,
apoiado há seis anos pelo Sistema.
Precisamos passar para a sociedade
a importância do cooperativismo”,
apontou o dirigente mineiro.

O presidente da Ocemg, patrocinadora do evento, concluiu sua fala
dizendo que este é o momento do
cooperativismo:
“Deixemos de ser modestos.
Continuemos sendo humildes, produzindo e dizendo para todos que
nós somos o caminho correto da salvação da lavoura”, defendeu.
“Humildes, mas sem modéstia”
Presidente do Sistema OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas,
destacou o sucesso das edições do
evento nos últimos seis anos.
“Não é o momento da gente ter
modéstia. Vamos vestir nossa sandália da humildade, mas sem modéstia. É hora desse grande cooperativismo mostrar sua face. Somos o
rosto humano da economia. O rosto
humano dos negócios. Temos tudo
a ver com essas novas criações, essa
nova tendência Global da humanidade”, afirmou.
Freitas destacou também os três
fundamentos que considera essenciais
no cooperativismo contemporâneo.
“O primeiro deles é que as nossas
cooperativas têm que ser cada vez
mais íntegras. Tem que mostrar com
muita clareza para a sociedade a integridade do cooperativismo. Tem
que provar todo dia que nós temos
a honestidade clara e aberta.
A segunda questão é fundamental nesse momento. É nossa capacidade de inovação. Temos que ser
inovadores. Temos que ser protagonistas das transformações.
O terceiro, a sustentabilidade.
Não só do ponto de vista ambiental,
mas é fundamental no desenvolvimento do cooperativismo”, ponderou o presidente do Sistema OCB.
Estava oficialmente aberto o
WCM Phygital Experience 2020, o
maior evento de gestão e liderança
do cooperativismo brasileiro.
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Um ambiente global para a inovação cooperativista

D

urante o WCM Phygital Esperience
2020, Luiz Branco, Stêphane Berthran
e Jean-Louis Bancel anunciaram o lançamento do primeiro evento de inovação voltado para o mercado cooperativo, o Global
Innovation Coop Summit. Voltado para administradores de cooperativas, incluiu um
network desenvolvido por mais de seis anos
graças ao Quebeck International Summit.
“Era urgente e essencial que as cooperativas tivessem um canal para se encontrar,
trocar, aprender juntas”, disse o Presidente
da SBCG Consulting e ex-diretor geral do
Quebeck International Summit, Stêphane
Bertrand, dando as boas-vindas ao Global
Invovation Coop Summit, lembrando valores fundamentais das cooperativas, como
resiliência, solidariedade, compartilhamento e tolerância, e que a inovação consiste
em fazer mais com menos.
Bertrand lembrou os resultados da
reunião do G20, os principais governos
do mundo. O objetivo dessas nações é recomeçar a economia mundial sobre uma
base sustentável, mais humana, inclusiva
e ambientalmente amigável.
“Por mais de 150 anos, as cooperativas
têm funcionado dessa maneira. Elas sempre
souberam crescer respeitando o desenvolvimento sustentável”, atestou Bertrand.
Em sua previsão, Bertrand revela que
o desafio da nova economia se contrasta
com os objetivos do passado ue valorizavam o crescimento de capital a todo custo,
os lucros excessivos e as desigualdades:
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“No entanto, o desafio da nova economia não é menor para as cooperativas.
Saber como se reinventar, ser competitiva e inovadora, torna-se mais do que
nunca um desafio para todos. E devemos
acrescentar que cada vez mais o mundo
está se voltando para uma economia de
carbono neutro em que empresas terão
que trabalhar numa economia circular
onde não haverá mais emissões de agentes poluentes da atmosfera e as emissões
serão amplamente valorizadas”, afirmou.
“Queremos que todos os líderes de
cooperativas se beneficiem das boas
práticas, especialmente dos mais recentes dados sobre todos os problemas,
previsões econômicas e sociais, melhores tecnologias, e acima de tudo, que
se beneficie da rede internacional que
promoverá o desenvolvimento de cooperativas. Este é o nosso desafio e pretendemos vencê-lo para o benefício de
todos nós porque acreditamos na força

MARKETING

Os desafios da estruturação da próxima jornada de sua vida

E

do movimento cooperativo a fim de garantir um mundo a melhor”, ponderou.
Jean-Louis Bancel, presidente do Grupo Crédito Cooperativo Cópefer, disse que
todos estão interessados em inovação:
“As cooperativas são o local onde podemos desenvolver um mundo melhor.
Fomos criados há mais de 130 anos e há 10
anos publicamos um livro com a história
da cooperativa de crédito. A pessoa que
escreveu o livro pensou no título: Cooperativa de crédito — o banco que leva a parte
financeira para as utopias”, destacou.
Sonhos ou pesadelos, independente
da qualidade, Bancel acredita que a utopia acontece aqui e agora. Ele cita como
exemplo o próprio evento.
“A inovação para atender as necessidades dos cooperados sempre foi a mãe e o
pai da iniciativa cooperativa. Não é ficção
científica. É algo que é um sonho. Vamos
falar exatamente o que todo mundo pensa
e está se perguntando e enfrentando”.
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Stêphane Bertrand e Jean-Louis Bancel conduziram o lançamento do Global Inovation Coop Summit

struturar uma jornada de vida é um
desafio que envolve muitas habilidades. Para desenvolver o tema no WCM
Phygital 20 Experience, o velejador,
escritor de “O Mar É Minha Terra”, Beto
Pandiani, contou a sua experiência de
superação de desafios, acompanhado
do consultor, mentor, palestrante e professor Pedro Lins.
Para Lins, toda muralha tem uma fresta. A frase revela bem a disposição para
vencer desafios em uma jornada. Como
as conquistas de Beto Pandiani.
O velejador é um exemplo vivo de
superação de desafios. em 1994, depois
de uma passagem pelos esportes náuticos, venceu os desafios da Floresta Amazônica em um barco pequeno. Em 2001,
realizou a segunda viagem contornando
a América do Sul, subindo toda a costa
do Atlântico pela Patagônia até chegar
no Rio de Janeiro.
Em 2003,Pandiani realizou outras proezas em barcos sem cabine pelos mares
do planeta, inclusive rumo à Antártica
pelo mais perigoso mar da Terra em uma
viagem repleta de perigos e que ele mesmo acha difícil de ser repetida.
Estas e outras viagens foram realizadas em um barco aberto, sem cabine, sem
suporte para viagem.O resultado está documentado em seis livros, cinco deles fotográficos e um de histórias das viagens.

A próxima jornada
Beto Pandiani e Pedro Lins planejam
a próxima jornada para 2022. Para eles,
o derretimento da calota polar serve de
tema e inspiração.
“Nessa próxima jornada o Beto vai fazer
uma travessia do Alasca à Groenlândia pela
calota polar. Para nós, isso é um empreendimento sobre condições extremas no extremo norte do planeta. Vamos fazer a produção de um filme ligado à preservação
do ambiente, o respeito à natureza e muita
tecnologia envolvida. Então, para nós falarmos sobre jornada de vida, de estruturação
disso, sempre trabalhamos com esse conceito. Toda muralha sempre tem uma fresta
e o que a gente tem que fazer é encontrar
várias soluções para as jornadas das nossas
vidas”, conta Lins.
A próxima jornada tem um roteiro
que pode ser considerado como uma
“muralha”. A viagem passa pela passagem Noroeste que fica entre a calota

polar e o norte do Alasca e do Canadá.
Até 15 anos atrás, esta passagem não era
possível de ser feita. A retração da calota
e o degelo polar está permitindo a viagem, que vai durar 100 dias.
Planejamento
Os velejadores estarão expostos a várias situações que podem ser difíceis. Por
isso, a jornada está sendo planejada em
quatro pontos, como explica Pedro Lins:
“O primeiro deles é o técnico. Você
tem que pensar no barco, no equipamento eletrônico. O segundo, a parte
financeira, a busca de parceiros e investidores que queiram fazer investimento
nessa oportunidade de negócio;
“A terceira parte de qualquer jornada é a execução. A licença, a logística, a
segurança, a metodologia e o suporte. E
por último, que é importante, a condição
física e espiritual e o quanto a gente prepara o nosso corpo é a nossa mente para
poder realizar realmente as jornadas das
nossas vidas”.
O barco desta aventura está sendo
desenvolvido pelo Instituto de Engenharia Mauá, em São Paulo. Será um
Catamarã. Como boa parte do trajeto
será feito com pouquíssimo vento, foi
idealizado um sistema de cadeira com o
pedal. “A gente vai ter que pedalar, possivelmente quase metade do caminho”,
disse Pandiani.
O conceito dessas viagens, desde
1994, foi sempre usar energia limpa e
humana. Mas o novo barco também terá
o que há de melhor em tecnologia de
comunicação. Um sistema de transmissão de dados via satélite será o apoio
tecnológico. Pandiani também prevê
problemas com os ursos polares, além
do frio em condições extremas. Mas diz
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que está preparado:
“Um evento como esse, uma viagem
de 100 dias, a gente vai ter uma produção de conteúdo gigantesca. A gente
tem o sistema de transmissão via satélite
onde todos os dias as pessoas vão poder
nos ver contando o diário de bordo do
dia, ao vivo, receber imagens, pequenos
filmes editados, diários escritos, podcast,
enfim, é um salto muito grande em relação a 2013 já com a tecnologia que a
gente tem hoje para poder fazer uma
viagem com essa”.
O planejamento envolve ainda dois
cinegrafistas que vão viajar e pequenos
aviões e em determinados pontos para
fazer o filme da viagem. Serão produções para o Cinema, para uma websérie
para internet, para uma série de televisão e para streaming.
Pedro Lins explica que o exemplo
ilustra como devemos nos preparar para
a jornada da vida. Há o preparo técnico
de conhecimento, o de suporte na execução, a preparação física e espiritual. A
preparação física de Beto Pandiani vai
durar 20 meses.
Confiança
Para realizar e estruturar as viagens
da sua vida, os palestrantes destacam
alguns pontos importantes. O primeiro é
a confiança e cooperação de quem sabe
mais do que nós. Depois, a informação,
a avaliação das situações. O terceiro, a
espiritualidade, em seguida, o consenso
para a tomada de decisões, e por último
a segurança.
“É importante confiarmos em quem
sabe mais que nós. A cooperação, a informação e a confiança são fundamentais.
Acreditamos piamente que o cooperativismo leva você a isso”, concluiu Pedro Lins.
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O renascimento da Cooperative Group UK

O

presidente do Cooperative Group
National Members, Nick Crofts, explicou como uma estratégia de recuperação de valores cooperativistas de Rochdale salvou a Co-op, em 2013.
Cooperative Group, a maior e mais
antiga cooperativa do Reino Unido, descendente dos pioneiros de Rochdale, estava à beira da falência. Mas nem sempre
foi assim. Em 2012, acumulavam sobras
no valor de £$ 500 milhões. “Estávamos
crescendo. Estávamos em nosso lugar de
direito, gigantes no setor de alimentos,
seguros, serviços jurídicos e agrícolas, farmácias, e ainda a Joia da coroa”.
O Cooperative Bank era o negócio
mais ético do país. Em 2009, a fusão entre o Cooperative Bank e a cooperativa

Britânia foi desastrosa. Por trás do balanço da Britânia havia uma carteira de
empréstimos corporativos com grandes
problemas. Uma onda de choque abalou
o movimento cooperativista britânico.
Apesar da situação difícil, a Co-op superou as adversidades investindo na melhoria
das lojas, na qualidade dos produtos de
marca própria e reduzindo preços. O reconhecimento da nova Co-op se materializou
em prêmios gnhos em todas as categorias.
Mudanças e retorno
As decisões principais que tiraram
a cooperativa da falência incluíram aumentar o comprometimento com o fair
trade (comércio justo); tomar decisões
de compras que protegem o meio am-

biente, voltar a liderar a compensação
de carbono de nossas operações.
“Tudo que fizemos foi sermos capazes de prever e reagir às novas tendências do mercado”, disse Crofts.
Em seguida, a cooperativa voltou a
inspirar os colegas e a restabelecer sua
conexão emocional com aquilo que diferenciava o nosso negócio. Foi instalado
um programa de reintegração envolvendo
todos os 60 mil colegas. Esse programa
envolve rever a história da cooperativa,
desde os pioneiros até os dias atuais. Com
atores e dramatizações para contar a história de nossas origens em Rochdale e o motivo pelo qual o modelo diferente permitiu
fazer o que era realizado pela cooperativa.
“Sabíamos que deveríamos mostrar

Entrevista: Nick Crofts, presidente do Cooperative Group
BRC - Quais são os principais desafios
que a Cooperative Group enfrentou
para poder se reinventar como uma
instituição cooperativa?
A crise financeira e de governança de
2013-14 foi um momento muito preocupante em nossa história e, para os colaboradores que acreditam em nossa maneira
melhor de fazer negócios, foi muito difícil
entender como as coisas poderiam ter
dado tão errado. Ser uma grande empresa
nacional vem com poder e riqueza, duas
coisas que - se não forem administradas
de maneira adequada - podem prejudicar
algo bom e justo, como uma cooperativa.
Ao tomar algumas decisões financeiras
difíceis, mas necessárias, trabalhando
juntos e mantendo nossos membros, valores e princípios no centro de tudo o que
fazemos, temos sido capazes de reverter
as coisas e reconstruir nos últimos anos.
Diria que o principal desafio tem
sido reconquistar a confiança das pessoas e provar que somos uma empresa
responsável, que existe para atender às
necessidades de nossos membros, colegas e comunidades. Comercialmente,
continuamos inovando com novos produtos e serviços, como o Co-op Health,
que são moldados por nossos membros
e ajudam a resolver problemas no mercado atual. Socialmente, estamos trabalhando com nossas comunidades para
entender os problemas que as pessoas
estão enfrentando e resolvê-los com
nossos recursos. Por exemplo, os membros nos disseram que a saúde mental
e o bem-estar eram uma prioridade,
então fizemos uma parceria com Mind,
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SAMH e Inspire para arrecadar muito em
2020 e apoiar as pessoas em todo o Reino Unido. Democraticamente, estamos
colocando muito foco em envolver os
membros no que estamos fazendo para
nos ajudar a formar um negócio que funcione para todos; por meio de eventos
e oportunidades online, os membros
podem compartilhar suas opiniões e
ouvir as últimas atualizações, o que nos
mantém conectados, energizados e relevantes. Como um todo, essa estratégia
está nos ajudando a ter sucesso para que
possamos usar nossos lucros para o bem.
Tem sido difícil chegar a este ponto,
mas estamos mais fortes do que nunca
e estou muito orgulhoso da Cooperative
Group que somos hoje.
BRC- Qual é o peso de ser uma cooperativa descendente legítima dos Pioneiros de Rochdale? Qual a importância dessa herança para a instituição?
Acho que, embora ser a Cooperative
Group obviamente venha com certas expectativas para pavimentar o caminho e
dar um exemplo para o movimento, é menos um peso e mais uma honra que nos
mantém firmes e determinados a manter
o poder de cooperação vivo. Esta herança
é extremamente importante para nós. Em
2019, comemoramos nosso 175º aniversário e está claro que a forma cooperativa
de fazer negócios é tão relevante agora
quanto era em 1844. Os Pioneiros de Rochdale responderam às injustiças que as
pessoas enfrentavam na época e continuamos a fazer isso, enquanto trabalhamos
com nossos membros e comunidades

para atender às suas necessidades e tornar o mundo um lugar mais justo.
Estou particularmente orgulhoso de
como o Grupo Cooperativo não hesita
em assumir uma posição sobre questões
importantes e usar nossa voz e recursos
para enfrentá-las. Em 2018, nosso Conselho Nacional de Membros aprovou Safer
Colleagues, Safer Communities como
uma campanha que se concentra em
abordar o crime e a violência no varejo e
proteger os colegas em nossas lojas. Por
meio de ações operacionais, conseguimos investir £ 70 milhões de fundos em
segurança, prevenção do crime e medidas de segurança para cuidar de nossos
funcionários de linha de frente enquanto
cuidam de suas comunidades. Sabemos
que o crime no varejo é um grande problema em todo o setor, então, por meio
de cooperação e ação de campanha,
também temos feito lobby junto ao governo e trabalhando com outras cooperativas para lutar por mudanças legais e
garantir maior proteção. É importante
entender que o crime geralmente é o
último recurso para as pessoas, então,
por meio da ação comunitária, estamos
apoiando causas locais e instituições de
caridade que também estão combatendo as raízes do crime - ajudando os indivíduos a fazerem escolhas diferentes e a
assumirem o controle de suas vidas.
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BRC- Como a Cooperative Group tem
conseguido atuar neste cenário de
pandemia mundial?
Diante do imenso desafio, a Cooperative Group levantou-se para a ocasião
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a todos os colegas que a cooperação e
a forma de pensar e trabalhar que isso
implica era absolutamente central para
nossa existência como entidade.”
Em terceiro lugar, a preocupação em
voltar a ser a Co-op:
“Precisávamos mostrar ao público
que voltamos aos nossos valores. Reformulamos a marca, bem como todas
as nossas embalagens e presentes. Recuperamos o design icônico do trevo
utilizado pela primeira vez no final dos
anos 60 em uma época em que a cooperativa ainda dominava o varejo do Reino
Unido. Foi um movimento ousado anunciando que estávamos de volta”.
Em quarto lugar, a cooperativa lançou
novamente o programa de associação, com
o objetivo de revitalizar a instituição. A associação tinha que representar algo maior
e melhor. Ser uma forma de as pessoas par-

e se adaptou rapidamente para que pudéssemos alimentar a nação e cuidar de
nossas comunidades.
Com nossas lojas nos centros das
cidades que atendemos, temos sido capazes de fornecer uma experiência de
compra conveniente e segura para todos,
atraindo novos clientes que querem ficar
mais perto de casa e longe de supermercados movimentados. A comunidade é
uma parte importante de quem somos e
do que fazemos; o trabalho incrível que
temos feito nesta área nos últimos anos
nos permitiu continuar atendendo às
necessidades dos clientes e membros no
novo normal e enfrentar as injustiças que
foram exacerbadas pela pandemia.
Os níveis de pobreza alimentar no
Reino Unido estão entre os mais altos
da Europa. As famílias já estavam lutando para sobreviver antes que a Covid-19
obrigasse escolas e empresas a fecharem, tirando refeições gratuitas para
crianças e colocando em risco os empregos. É uma situação inimaginável que
não podemos ignorar e na qual estamos
bem posicionados para ajudar. Em nossas comunidades ao redor do Reino Unido, agora temos 1.000 membros pioneiros trabalhando com membros, causas e
clientes para criar melhores lugares para
viver, trabalhar, se divertir e aprender.
Durante a pandemia, eles têm sido uma
parte inestimável para garantir que as
pessoas ainda possam ter acesso a tudo
o que precisam, oferecendo entregas de
compras e voluntariado em grupos comunitários locais.
Nas lojas, estamos combatendo o desperdício de alimentos trabalhando com o
FareShare e, quando a pandemia atingiu,
utilizamos nossa parceria para levantar

ticiparem do fortalecimento de suas comunidades locais e tornar o mundo um lugar
melhor através do comércio responsável.

Resultados significantes
Ao final de 2016, a Cooperative Group
UK doou £$70 milhões para 21 mil causas
locais e criou maneiras de interagir em influenciar os negócios através de eventos.
Em quinto lugar, a cooperativa voltou a promover campanhas públicas.
Agora, com a decisão de fazer menos,
porém, causar mais impacto social.
“No passado, demos um passo maior
que as pernas. Não considerávamos nossos cooperados, nem tínhamos nada a ver
com uma Cooperativa. Hoje, queremos envolver nossos cooperados na decisão das
questões a serem tratadas, questões relevantes para essência de nossos negócios”.
Hoje, a cooperativa tem uma receita

fundos importantes para bancos de alimentos - doando o tempo de antena (£2,5
milhões) de nosso anúncio de TV de Páscoa de 2020 para a emergência da instituição de caridade resposta do coronavírus.
BRC- Que conselho o senhor daria
para uma cooperativa que quer se
destacar no mercado?
À medida que as opções éticas e locais se tornam cada vez mais populares,
acredito que as cooperativas oferecem
o equilíbrio perfeito entre ótimos produtos e serviços com o fato de serem
empresas responsáveis que dão retorno
às suas comunidades. O fato de serem
propriedade dos membros, o que significa que os membros podem ter uma
opinião sobre como as coisas são feitas,
os torna mais relevantes que nunca num
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de US$ 2,16 trilhões, receita maior que
a da Itália e quase igual ao PIB da Índia.
No setor alimentício, são 1,7 milhão de
novas famílias usando a cooperativa do
bairro pela primeira vez.
“Conseguimos reagir rapidamente
aos desafios sociais criados pela covid-19. Doamos milhões para o fundo
comunitário para causas locais, na linha
de frente do bem-estar da comunidade.
Estamos enfrentando uma terrível recessão, local e nacional. Através de nosso
modelo de associação também estamos
investindo para reduzir ainda mais os
preços em nosso varejo de alimentos. Vamos ajudar nossos cooperados e clientes
a fazer escolhas de alimentos mais sustentáveis e apoiar os agricultores britânicos para as mudanças necessárias. E
devemos fazer o possível para que nenhuma comunidade seja esquecida”.

momento em que muitos de nós não
sentimos que nossas vozes são ouvidas.
Apesar disso e do fato de que temos uma
economia próspera, ainda há muitas
pessoas por aí que não entendem o que
torna uma cooperativa diferente.
Meu conselho seria contar sua história em tudo o que você faz; não importa
que tipo de cooperativa você seja, isso
gera orgulho e paixão e cria um verdadeiro senso de propósito. Há muita concorrência no mercado, mas as pessoas são
atraídas por empresas que se alinham aos
seus valores e as ajudem a fazer sua parte
pelo planeta e pela sociedade. Portanto, vamos nos esforçar para transformar
clientes e funcionários em membros leais
que desejam trabalhar conosco, opinar
sobre como seus negócios são administrados e fazer uma diferença duradoura.
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Planejamento antifrágil

O

personal trainer de Fitness Intelectual e empreendedor digital, Luciano
Pires, abriu o apetite da plateia do WCM
Phygital Experience 2020. Ele se define
como um criador de conteúdo e um provocador desde 1990, ajudando as pessoas a desenvolver o cérebro.
Ele é um dos poucos brasileiros a pisar nos 90º n, no Pólo Norte, em 2008. e
foi de uma maneira incomum em um navio de poucos recursos..
Para ilustrar o que chama de “planejamento Antifrágil, Luciano Pires contou
a história dos ingleses que em 1845, depois de terem vencido Napoleão e terem
ficado com um número grande de navios
sem saber o que fazer com eles, resolveram desbravar o oceano em busca de
uma nova rota para o Pacífico. A ideia era
evitar ter que contornar a América do Sul.
Decidiram então descobrir um caminho
pelo norte do Atlântico, sem ao menos
conhecer o que lhe esperavam.
Pires fala da eficiência de se ter um
plano, pois os ingleses, sem ao menos saber se voltariam, planejaram bem a aventura. Eles tinham o que de mais moderno
existia em termos de tecnologia na época, inclusive a comida enlatada.
“Eles tem um desafio de encontrar
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passagem Norte e cruzar dentro do Círculo Polar Norte. Um lugar temível onde
todo mundo que tentou não voltou para
contar história”.

Utilidade de um plano
“Para que que serve um plano? Como é
que um português prepara um plano para
chegar às Índias e desembarcar no Brasil?
Como é que esses caras vão mergulhar no
desconhecido? Ninguém sabe o que, para
que, o que serve um plano. Um plano? Serve para tranquilizar a gente. Sabemos que
temos um futuro incerto, mas pelo menos
a gente tem um plano. E uma coisa interessante dos planos é isso aqui: Quanto mais
detalhado, mas tranquilidade o plano dá.
Sem percebermos que essa tranquilidade,
quando gera, é falsa”.
Ele fala da Expedição Franklin, que
desapareceu e cujos restos só foram encontrados mais de uma década após. Todos morreram depois de trem seus navios
presos no gelo por mais de três anos. Mas
deixaram informações que foram capazes
de reconstruir a história.
O resumo da história é que, aqueles ingleses que saíram em busca de um
novo caminho ara o Pacífico e que planejavam viajar por cinco anos, desaparece-

ram. Ninguém nunca mais ouviu falar dos
120 homens da expedição.
Muitos anos depois, em 1859, uma
outra expedição se depara com monte de
artefatos na região em que a antiga expedição poderia ter passado. Encontraram
os objetos e, no meio, uma folhinha de
um livro, toda rabiscada na lateral, contando a história.
Podemos montar um plano, mas isso
não nos dá a certeza de que tudo acontecerá como o planejado. Mas Luciano
explica qual é o verdadeiro benefício de
um planejamento:
“Esse plano serve para gente se atirar
a esse desconhecido. Para isso, a gente se
baseia em alguma coisa. A gente se baseia em talentos, em tecnologia. Quem
são as pessoas que eu tenho? Que tecnologia eu posso me beneficiar? O que produz tecnologia é o talento”.
Não basta apenas avaliar os talentos
e a tecnologia que temos. Também é importante os tipos de talentos que essa
nova tecnologia vai desenvolver.
“Olha para a gente hoje. Quando a
gente teve que desenvolver a habilidade de fazer uma transmissão como essa?
Hoje em dia, eu consigo fazer minhas lives
do celular, coisa que eu não sabia fazer há
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O apresentador Marcos Cabelo e o empreendedor digital Luciano Pires
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um ano. E agora eu fui obrigado. Isso é
um processo em constante desenvolvimento. Qualquer planejamento antifrágil
tem que imaginar esse desenvolvimento
contínuo e a certeza de que a incerteza é
máxima quando a gente abraça alguma
coisa nova. E a arma que a gente usa para
combater a incerteza é um novo plano.
Então, vamos fazer um plano e de posse
do plano a gente vai se atirar para resolver
com a ideia de que eu posso ter sucesso
ou pode acontecer como aconteceu com
a Expedição Franklin”.

Estratégia X Processo
É comum a confusão entre planejamento estratégico e planejamento de
processo. Luciano explica a diferença. O
planejamento de processo é mais exato.
Um mais um tem que dar dois. Já o planejamento estratégico lida com a incerteza:
“O planejamento estratégico lida com
um desconhecido, quem tratar o planejamento estratégico como planejamento
de projetos vai quebrar a cara porque talvez o parafuso não seja aquele”.
O mercado é complexo, mesmo para
quem tem anos de experiência de mercado. De repente, enfrenta reações que
ninguém consegue compreender. Não dá
para fazer projeções.
“O que aconteceu com o plano estratégico da tua empresa que foi feito no final do ano passado?”, perguntou Luciano.
Outros pontos influenciam na realização de um plano, como interesses pessoais, atuações individuais entre outros. Tudo
isso impacta do planejamento estratégico.
”O papel aceita tudo. A gente monta o
planejamento maravilhoso que é impossível de ser executado. Quem vai executar? O plano elaborado por meia dúzia de
senhores que estão no quarto do sétimo
andar, com ar-condicionado, sem contato
com a linha de frente.Tudo isso aqui ajuda a tornar o programa estratégico muito
complicado. Os planos, quanto mais elaborados, menos opções eles conseguem
gerar”, explicou.
Pensamentos como esses dificultam
a criação de um planejamento estratégico
antifrágil é terrível. O planejador tenta se
proteger de tal forma do imprevisto que de
repente não tem nem chance de aproveitar
as oportunidades que vem pela frente.
“A gente não tem tanta influência sobre o futuro como pensamos que temos.
A intenção de fazer acontecer não significa nada. Portanto, nós lidamos o tempo
todo com o imprevisto. Não dá para bri-

gar com ele. Mas se eu quero ser antifrágil
eu tenho que tirar proveito dele”.
Tomar decisões no mundo complexo em que vivemos é o mesmo que lidar
com a incerteza. Antes, as empresas planejavam para cinco anos. Hoje, planejam
para uma semana.
“Nós estamos fazendo plano diário e
mudando ao longo do dia, ao longo da
semana. Vou dar um exemplo: O fórum
Econômico Mundial no ano passado, em
2019. Eles fizeram uma análise de riscos
globais. Eles conversaram com 10.000 tomadores de decisão do mundo. Eles previram que iria acontecer problemas sérios
na Economia relacionados ao ambiente,
entre outros. Em nenhuma análise aparece a palavra Pandemia.
A incerteza é a única certeza que
temos. “Vale a pena tentar me proteger
dela?”, pergunta Luciano. E responde: “ Eu
preciso me abrir para ela”.
Antifrágil
O termo antifrágil significa que, se
apertar o que é frágil, ele se fortalece. “É
aquilo que, se eu apertar, ele cresce, ele
fica melhor, ele precisa da incerteza, ele
precisa do estresse para crescer”.
Nassim Taleb, em seu livro antifrágil,
citado por Luciano, Pires, diz que “coisas
que se beneficiam com o caos, sugerem
alguns caminhos’’. Com base nas ideias do
autor, Luciano sugere ainda que é preciso
criar um plano com opções abertas para
todos os lados. Mas não é a adoção de
qualquer opção:
“Ele coloca a opcionalidade como a
habilidade de escolher caminhos ideais,
mas também manter a opção de outros
caminhos. É o contrário do que a gente
faz. A gente costuma botar foco, ir em
cima e botar tudo que tem ali. Se der errado, não tem volta”.
A experiência israelense chamou a
atenção de Luciano. em conversa com o
cônsul de Israel em São Paulo, ele perguntou qual é o motivo do país ter um
forte espírito de empreendedorismo. Luciano achou a resposta deliciosa.
“Ele falou que lá, se você for empreendedor e tiver uma boa ideia, preencher os
requisitos, o governo dá o dinheiro para
você investir. Você investe o dinheiro e se
der errado você vai embora sem dever
nada para ninguém. Imagina isso comparado com o Brasil. Aqui, para conseguir
o dinheiro eu vou ao banco. O crédito é
complicado. E se eu quebrar, eu saio com
uma dívida tremenda”.
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Os israelenses sabem que a maioria das
startups são malsucedidas. Porém, o sucesso de dois ou três cobre o prejuízo dos outros. Bem diferente do que ocorre no Brasil.
Recomendações
Ao terminar, Luciano Pires fez algumas recomendações aos assistentes:
Primeiro: Implemente mecanismos
para obter e incorporar feedback do mercado;
Segundo: Descentralize e cria mudanças para ajudar mitigar os erros e perdas;
sabe se você tem atuação centralizada você amarra tudo você tem tudo tem
um alguém tomar decisão.
Terceiro: Gerencie posições de risco.
Aquilo que teu avô sempre falou: não
bote todos os ovos no mesmo cesto. Avalie onde está o risco. Não é para evitá-los.
Mas é para olhar os riscos.
Quarto: Implemente processo para
compensar as ocasiões estresse e de falha;
Quinto: Acima de tudo, não tente se
proteger daquilo que é aleatório.. Traga
para dentro do negócio. Peça para o erro
acontecer. Faça com que aconteça de forma controlada; de forma a perder pouco.
Fim da expedição Franklin
Luciano termina contando como descobriram o que aconteceu com a expedição
de Franklin. Em 1984, uma expedição encontrou covas de marinheiros enterrados.
Encontraram textos que foram analisados.
Ao examinar o achado, e abriram um
caixão, encontraram corpos perfeitamente preservados pelo gelo. E um dos integrantes dessa nova expedição descobriu
que era descendente de um dos marinheiros enterrados há 139 anos. no gelo
da Groenlândia.
As análises prosseguiram e os cientistas descobriram que, aquela comida
enlatada, última novidade da época pós-Napoleão, havia contaminado os marujos.
Principalmente porque, naquela época,
não se conhecia o efeito do chumbo no organismo humano. As latas dos alimentos
foram fechadas com soldas de chumbo.
Sem condições de higiene, a comida
toda estragou e eles comeram alimentos
estragados.
O plano dos marinheiros não foi
capaz de prever o perigo que tinha na
comida enlatada. Ao longo da história
a gente já viu acontecer planos que
quase acabaram em tragédia. Mesmo
com toda tecnologia nas mãos, o imprevisto surge.
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A grande ideia — revalidação da criatividade

D

e Lisboa, a criatividade foi o tema
desenvolvido pelo publicitário e
profissional de comunicação brasileiro
Washington Olivetto, referência no mercado publicitário brasileiro. Ele falou do
processo de criação de ideias.
Olivetto diz que a sua fama no meio
da Comunicação tem como causa um
pneu furado. Ele conta que, quando estudante, estava a caminho da faculdade,
e foi surpreendido. O pneu de seu carro
furou. Ele não sabia trocar a peça. Olhou
para os lados e viu uma agência de publicidade pequena. Resolveu entrar lá e
pedir um estágio ao dono:
“E aí olhei o outro lado da rua e estava
escrito: HGP Publicidade. pensei em primeiro pedir um estágio e depois trocar
o pneu do carro. Entrei na agência e falei
com o dono. Eu falei: Olha, é o seguinte,
eu vim aqui porque meu pneu furou e
vim ver se o senhor me dá um estágio.
E eu vou dizer uma coisa para o senhor,
o senhor está no seu dia de sorte porque
sou muito bom nisso e o meu pneu não
costuma furar na mesma rua duas vezes”.
Ao relatar a sua história profissional, como participante, empregado
e dono de grupos de comunicação,
Washington Olivetto explica o mecanismo da criatividade em alguns con-
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ceitos para os cooperativistas:
“Durante tudo o tempo que eu era
empregado de uma agência de publicidade — fui da DPZ durante 14 anos, muito bem pago e com muito prestígio, mas
eu era empregado. Durante todo o tempo que eu fui empregado, eu sempre me
comportei como se eu fosse o dono, assumindo as responsabilidades dos donos,
os riscos dos donos, que é fundamental.
Quando eu passei a ser dono da minha agência de publicidade eu passei a
me comportar como se eu fosse empregado, com muita humildade, cuidando
das pessoas com muita delicadeza. Eu
acho que isso é fundamental.
Para a grande ideia surgir, nada substitui o talento. Olivetto acredita que não
importa se no mundo analógico ou digital. Sem a grande ideia, nada acontece.
Outro conceito fundamental para
Olivetto é o trabalho de equipe.
“É totalmente sagrado. Eu sempre
defendi e sempre falei para as minhas
equipes: Vamos pensar que é muito melhor ser co-autor de algo brilhante do
que autor solitário de algo medíocre. E
esse é o trabalho de equipe”.
Olivetto cita outro item como fundamental em qualquer empresa é a administração do que chama de “astral”, ou seja, o
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ambiente emocional da organização.
“Você tem que fazer uma empresa
de gente feliz.É praticamente impossível que alguns clientes não estejam
vivendo um problema. É claro que esse
problema é transferido para agência. É
claro que fica todo mundo preocupado.
Eu não gosto da ideia de as pessoas trabalharem nervosas. Eu sempre defendi
também que é melhor trabalhar sobre
tesão do que sobre tensão”, disse, acrescentando que mandava comprar sorvete
para todo mundo da empresa quando o
clima ficava tenso.
Em relação às reuniões, Olivetto diz que
considera a maioria delas como inúteis:
“Estabeleci uma regra com os meus
sócios e acho que dá para fazer em várias
agências: Tudo que a gente não puder
decidir em pé é porque não deve ser feito. Tudo que tem que ter muita discussão,
muita dúvida, é porque não deve ser feito”.
Outras sugestões dadas por Washington olivetto:
Jamais se preocupe em contratar
gente que se diz com experiência em determinada área. Normalmente são pessoas que tem velhos vícios;
Nunca se venda como um especialista. Isso é tudo que os teus concorrentes
querem para te tirar do mercado. Se você
entende de uma coisa só, as outras coisas não vão te procurar.
Uma ideia boa mal comunicada é
como se você não tivesse tido a ideia. Ela
fica totalmente desimportante.
Estamos precisando da boa comunicação. No Brasil cometeram alguns erros.
Por exemplo, que existe uma disputa
entre a turma do analógico e a do digital. Essas duas possibilidades de mídia
tem que trabalhar juntas e Integradas.
O que a gente precisa é, na verdade, de
uma grande ideia que possa ganhar a
característica de cada um dos veículos.
A mesma ideia tem que ter a capacidade
de estar em um meio digital e em um pequeno folhetinho para ser distribuído no
pedágio na beira de uma estrada tendo a
linguagem de cada um dos veículos. Mas
sendo essa a ideia Central”.
Washington Olivetto concluiu a sua
participação dizendo que a melhor publicidade é aquela que parece que não
teve um autor, parece que foi o próprio
produto que fez.
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A criatividade para a solução de problemas
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O

palestrante Murilo Gun brindou o
público com um momento de reflexão sobre a criatividade e como pode
ser implementada nas cooperativas. Ele
a define como a imaginação aplicada
para resolver problemas. É acessível a
qualquer atividade e o caminho para o
seu desenvolvimento é a memorização.
O outro é a imaginação.
Enquanto que a memória propõe soluções em um repertório do passado, a imaginação é o ato de criar novas imagens, de
imaginar e criar um novo cenário. E é ativada com a pergunta “e se…?”
“Nesse momento da humanidade
que estamos considerando que tá tudo
mudando, tudo está muito louco, nós
precisamos reativar o uso da Imaginação
para a solução dos problemas”, explica.
Para Murilo Gun, é fácil fazer o ser humano ativar a imaginação. O grande desafio está na hora de colocar em prática.
“É aí que vem o grande gargalo. Quando a gente usa a imaginação e cria uma
nova imagem, o problema é a coragem”.
Gun explica que usar a memória é
confortável. O caminho mais confortável
para resolver problemas é repetir padrões
passados e terceirizar a responsabilidade
para quem disse que era assim.
“Quando eu penso: “E se fizermos assim?”. Uma nova imagem surge e tenho
que assumir esse risco de novo. E nós fomos educados para não termos risco. Em
geral, a humanidade foi educada para ter
medo de tudo que é novo”.
Em relação ao medo, Gun fala da necessidade dessa emoção. Ele coloca que o
medo nos diz que há em nós necessidades não atendidas. Em contrapartida, defi-

ne a coragem como o agir com o coração,
mesmo estando amedrontados.
“A humanidade até hoje só valorizou a
mente, o pensar, o raciocínio mental. Uma
pessoa inteligente era aquela pessoa que
pensa rápido, que lembra de tudo. Agora,
nesse novo capítulo da humanidade, que
começa neste ano, a humanidade começou um novo capítulo. É o momento de
ativar a tecnologia do coração, a inteligência do coração, a inteligência do sentir, que é da intuição, que é o feeling, que
é a energia feminina, que é subjetivo. O
mundo foi dominado pela objetividade,
pelo racional, pelo lógico, pelo agora. É
a hora do subjetivo, do intuitivo, do não
linear, no coração. Não para detonar, mas
para se juntar às duas e operarem juntas”.
Para ilustrar, Gun lembra o modo
como temos sido educados, Ele
lembra que seu avô nasceu durante
a Primeira Guerra e o seu pai, em plena
Segunda Guerra. O clima de medo dominou a educação humana. Governo, escola, igreja, controlam com base no medo.
“Nós tomamos decisões da nossa
vida baseado no medo. O medo é o caminho para se afastar do que você não
quer. Eu vou para cá porque eu não quero uma coisa. É o Caminho do Coração
que te aproxima do que você quer. E a
gente passou a vida assim porque foi
educado na base do Medo, distanciando
do que não quer”.
O palestrante diz que a respiração
ancora a pessoa no presente e está relacionada com a criatividade.
“O obstáculo para acessar a inteligência do coração é o barulho. A gente
vive num grande barulho, o barulho de
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notícias, barulho de coisas, de pensamento de preocupações, remoendo o
passado, com televisão ligada em casa
no café da manhã”.
Ele diz que é preciso silenciar a mente para ouvir o coração, a intuição fala
baixinho.
“Você começa a tomar decisões, ouvir o coração, ter ideias, é movido pela
certeza de que aquilo veio bem. A resposta está dentro”.
O efeito dessa tecnologia em uma
cooperativa é imaginado por Gun. Ele
diz que, com a prática de exercícios respiratórios e de meditação, o dia a dia de
uma cooperativa pode ser mais tranquilo, sem agressões verbais, sem a perda
da paciência.
Outra tecnologia citada pelo palestrante é a gratidão:
“Ser grato todo dia pelas coisas pequenas você acessa os infinitos motivos
e abre o portal. O oposto é o modo reclamação, desinformador. Quem foca no
que falta só pode experimentar a falta.
A terceira tecnologia é o perdão:
“Tem uma música que diz assim: A
culpa pode estar no outro mas o perdão
está em você. Olha que forte! O perdão
está em você”.
Para terminar, Gun fala da importância do trabalho em conjunto, ao invés de
atos individualizados de super-heróis.
Como analogia, usa os personagens fictícios que compõesm “Os Vingadores”,
grupo formado por quatro super heróis.
Eles são mais fortes quando estão juntos.
“Acredito que o futuro é o cooperativismo. O cooperativismo é o futuro do
capitalismo”, concluiu.
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Inovação no mundo e no mercado cooperativo

Samara Araújo, Gustavo Mendes e Maurício Benevenutti: debate sobre inovação

E

ntender o modelo de negócio das empresas e ficar atento à inovação dessas
organizações é importante para o cooperativismo. Este foi o tópico dominante do
bate-papo sobre Inovação no Mundo e
no Mercado Cooperativo, moderado pelo
cofundador da Coonecta, Gustavo Mendes, com a participação da coordenadora de Inovação do Sistema OCB, Samara
Araújo, e do palestrante empreendedor
e sócio da StartSe, Maurício Benevenutti.
Eles lembraram que, na história da industrialização do mundo, as fábricas passaram a agentes dominantes após a Revolução Industrial. Hoje, a evolução do digital
faz com que os agentes econômicos dominantes sejam a plataforma e o ecossistema
de negócios. Ambos alimentam a evolução da economia digital e global.
Benvenutti falou de sua experiência
vivendo no Vale do Silício, e o porquê da
região na Califórnia (EUA) ter se destacado
nas últimas seis décadas, construindo uma
parte das inovações do mundo. A lista de
empresas inovadoras inclui Uber, Netflix,
Tesla, HP, entre outras.
“Naquela região, concentrando tantos negócios e transformando a sociedade, um ponto é muito claro para quem
está no Vale do Silício: quanto mais etapas existirem entre a empresa e o seu
consumidor final, mais problema. Isso representa um problema porque você não
conhece esse cliente, você se distancia
dele, você não sabe seus hábitos”, afirma.
O desenvolvimento da tecnologia, o
maior acesso ao computador, a internet,
fez com que as antigas indústrias, com
dez camadas a serem vencidas até chegar ao cliente final, agora estejam sendo
substituídas por indústrias como apenas
uma ou duas camadas.

POSTS FACEBOOK:

108

18 BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 7 l Fevereiro 2021

As plataformas conectaram provedores de serviços ao cliente, diretamente. Um exemplo, as gravadoras de música. Hoje, a Spotify conecta diretamente
produtora e ouvinte.
“Assim,dá para ganhar muito espaço,
porque elas eliminam camadas e camadas e camadas da indústria e promovem
entregas, uma experiência diferente,
com uma rapidez e custo menor”, conta.
Perguntado se o digital concorre
com o presencial, Bevenutti diz acreditar
que a tecnologia potencializa o trabalho:
“Acredito que o online potencializa
o analógico. O cooperado que enxergar
como a tecnologia pode potencializar e
maximizar o resultado do que faz certamente colherá bons e excelentes frutos
nos próximos anos”, defende.
Aprendizado constante
Samara foca no aprendizado constante. Ela explica que as cooperativas têm
muito a aprender com a disrupção tecnológica e a entrada no mundo digital: “Algumas cooperativas já estão bem avançadas,
outras ainda estão aprendendo, mas a
gente precisa aprender todo dia, porque
todo dia tem uma novidade nesse setor”.
A vantagem do cooperativismo, para
Samara, é o fato de o sistema já conhecer questões como o coletivo, as redes,
as comunidades. “É realmente um trunfo
que a gente tem. O cooperativismo já conhece muito dessa questão de coletivo. O
que a gente precisa é transpor nosso conhecimento para o universo digital. Esse
efeito de rede é muito desejado e é foco
de todas as plataformas digitais”, conta.
A oportunidade de hoje é favorável
para levar o ganha-ganha do cooperativismo para dentro do mundo online. O

que a coordenadora de inovação da OCB
revela que já está acontecendo: “Muita
gente acha que a questão do cooperativismo de plataforma é algo que tenha que
ser criado do zero. Existe sim esse potencial
enorme. Mas existe um potencial gigante
para cooperativas tradicionais fazerem nessa transformação. A forma como elas vão
conseguir chegar a isso é aprendendo mais
desse universo digital e fazendo intercooperação”, destaca.
Benvenutti explica que a experimentação faz parte da característica do
empreendedor, que não fica fazendo
planos. Trabalha com que tem e não tem
medo de falhar. Ele falou da importância
da falha para a obtenção do sucesso:
“Essas sucessivas experimentações
vão construir um caminho para uma solução. Quando você não tem um planejamento muito sólido no horizonte muito
longo, você tem que se permitir errar, falhar e aprender com os erros. E isso é muito comum no universo de vários dias das
empresas de tecnologia. Quando você
erra você está diante da melhor oportunidade da vida de você aprender”, diz.
Samara tomou como base a fala de
Maurício sobre a importância da falha,
dizendo que o desafio do cooperativismo é o de encontrarmos o nosso jeito:
“Para mim, o futuro do cooperativismo de plataforma é a gente conseguir encontrar o nosso jeito. Não vamos copiar
Uber, Amazon. A gente não vai porque se
a gente fizer isso a gente não vai dar certo.
Porque o modelo de negócio é completamente diferente. E para a gente conseguir
encontrar o nosso modelo de fazer as coisas a gente precisa experimentar, colocar
a mão na massa. Cabe a cada cooperativa
encontrar o caminho”, finaliza Samara.
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A disrupção infiltrada

A

inovação tecnológica esteve presente no WCM 2020. O diretor de inovação da Liquid Studio e engenheiro de
Computação Daniel Franulovic e a gestora em Comunicação e apresentadora
Gabriela Santillo apresentaram o que podemos esperar par os próximos anos em
relação à tecnologia no nosso dia-a-dia.
Gabriela apresentou a rotina da Fernanda, uma personagem fictícia que usa
em seu dia todos os recursos tecnológicos disponíveis (alguns deles ainda em
desenvolvimento). Com o auxílio de um
despertador, acorda às 6h30. Recebe a
previsão do tempo, prepara o café de
acordo com o seu desejo e na hora certa,
recebe as notícias apenas as que deseja.
Com um chip instalado em seu crânio, vai para a ginástica ouvindo as músicas que deseja, Através de seus dados
de consumo e rotina, ela é lembrada de
quais as tarefas que deve desempenhar,
chega no restaurante na hora exata em
que costuma almoçar, com o prato que
deseja. Um dispositivo na embalagem
de sua alimentação indica até quando a
sobra de alimento pode ser consumida.
O dispositivo programa a máquina
de café que mais gosta, algo superpersonalizado para necessidade dela. Em resumo, os dados de sua atividade são coletados, desde o início do dia, até o final
da noite, de modo a ela ter tudo à mão e
no instante necessário. Inclusive horários

em que deve ser medicada, ingerir vitamina, sugestões de treinos de corridas
oferecidos por uma máquina.
Durante o dia, participa de reuniões
remotas de trabalho, checa investimentos durante trajeto. Usa um anel que detecta sintomas de gripe e até mesmo de
covid antes mesmo dela demonstrar então é um ótimo instrumento para saúde.
Trabalha com pessoas do mundo inteiro
através da realidade virtual.
Ao final do dia, faz uma reserva no restaurante para se encontrar com as amigas
à noite. E consegue ver, como se fosse um
avatar do Chef, o preparo da comida que
ela escolheu, ingrediente por ingrediente.
Disrupção tecnológica
Daniel explica que isso não é ficção
científica. É uma realidade. Muito disso
será comum nos próximos anos.
“Tudo isso é para mostrar como a disrupção está infiltrada no nosso dia a dia.
Quando a gente fala de sistemas nossos
clientes nossos parceiros falando de inovação e tecnologia, muita gente fala que é
ficção científica. Tudo que a Gabi apresentou é realidade hoje”, disse.
O engenheiro diz que já há pessoas testando a implantação de chips no crânio. Segundo ele, se não é realidade hoje, será em
pouco tempo. De 1950 até hoje, a adoção
de tecnologias é crescente. E a intersecção
dessas tecnologias é o que traz a disrupção.
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Daniel explica que a disrupção é a mudança do modo como as pessoas experimentam o mundo. As pessoas de hoje interagem com marcas e empresas com base
nas experiências culturais, no dia a dia.
Exemplo de mudança cultural é a
adoção de serviços que disponibilizam
veículos dirigidos por pessoas estranhas.
Há dez anos, os pais orientavam os filhos
para não aceitarem carona de estranhos.
“A mudança cultural foi tão rápida
que hoje basicamente é o modelo de negócios da Uber”, disse Daniel.
“A disrupção no dia a dia”
Apesar de a disrupção ser animadora
para uns, não é tão fácil a mudança de
paradigma. Por exemplo, quando uma
pessoa que anda de bicicleta é levada
a guiar uma cuja direção é diferente, se
depara com uma disrupção.
Basicamente é mais fácil aprender a andar de bicicleta do que desaprender. Um experimento fez com que pessoas que sabiam
andar de bicicleta tivessem que guiar uma
com um guidom alterado e que para fazer
a curva para um lado esquerdo teriam que
virar par o lado direito. “As pessoas levaram
quatro meses para aprender, enquanto um
jovem aprendeu em menos tempo”.
Para os palestrantes, aplicar a novação disruptiva para que sejamos motores de inovação, e não os passivos que
vão ser ‘disruptados”.
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Cooperativismo e o impacto da nova tecnologia

O

mundo digital é realidade hoje. Foi
o que o futurista e professor palestrante e empreendedor Tiago Mattos
apresentou em sua palestra no WCM
2020, uma ampla visão do desenvolvimento tecnológico disponível para as
cooperativas nos dias de hoje. O cenário
de mudanças que ocorrem a cada dia e
que passam despercebidas.
As novas empresas rivalizam com
marcas tradicionais como Mac Donald’s,
Mercedes e Adidas. Comparadas com antigas líderes de mercado, as novas organizações do mundo digital, embora pouco
conhecidas por grande parte dos cooerativados, são tão ou mais lucrativas quanto
as gigantes do mercado. Tiago cita como
exemplo as empresas 4chan, github,
Etherium, Neuralink, Fortnite, Slack.
“Tenho uma sugestão para você mudar o seu radar, o seu foco, o seu ponto
de atenção. Sempre falam que o mundo
está mudando, que existe uma nova realidade, um novo normal, uma nova economia. Mas fica olhando para economia
clássica. A gente fica tentando construir
um novo, mas se abastecendo de notícias, livros, referências de uma economia
que não é mais o novo”.
Tiago alerta para um falso dilema.
O de achar que o avanço da tecnologia
nada tem a ver com a sua atividade na
cooperativa. Para o palestrante, todos os
profissionais devem olhar para esse novo
mundo digital, caso contrário, deixarão
de entender o que está acontecendo.
“É comum que profissionais de áreas
como gestão de pessoas, entre outras,
sem ligação com o mundo digital, ignorarem a tecnologia. Trata-se de uma
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armadilha. É aí que mora o problema!
Quando a gente fica nesse falso dilema,
não se abre para a Inovação. Hoje em dia,
se a gente quer uma organização que de
fato se prepare para o futuro a gente não
pode cair nesse falso dilema”.
Digital X Digitalizado
Tiago explica que hoje exitem três
tipos de empresas: As que não contam
com qualquer serviço online de vendas,
as digitalizadas e as digitais. Um tipo de
empresa não digital, como uma loja de
roupas, por exemplo, é aquela que vende em uma loja física. Essa mesma empresa, quando digitalizada, é capaz de
vender seus produtos online. Já a loja de
roupas digital oferece um outro tipo de
serviço:
“A tradicional precisa que o consumidor vá até a loja, experimente a peça, e a
compre. Já a digitalizada oferece o serviço pela internet. O cliente pede o seu número de tamanho de camisa. Já na loja
digital, o processo é diferente. O cliente
escaneia o corpo com o smartphone e
envia os dados para a loja. Esta produz
uma roupa do tamanho ideal”.
Tiago acrescenta que o termo “digital” se aplica ao empreendimento que
cria algo com a cara da internet. Os produtos são personalizados para o cliente.
Ele cita a loja Taylor:
“Você consegue personalizar tudo.
Escolhe o padrão, para dentro ou para
fora da calça, como é que são os botões...É
muito diferente de uma Renner de uma
Riachuelo de uma Sara. Eles têm um requinte digital que é incrível; Não existe
tamanho de roupa. Só existe o seu tama-
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“Na verdade um avatar marionete
é um boneco que eu manipulo digitalmente, no tempo real. Eu e qualquer
pessoa pode fazer isso digitalmente de
maneira em que uma aula seja dada em
que um professor ou uma professora
manipule avatares e serem reproduzidos
no mundo inteiro”.
As conversas de avatares ficam iguais
a conversa entre professores e alunos.
Mas o mundo digital vai mais além. Tiago
apresentou as pesquisas sobre a implantação de chips neurais — pequenas peças
colocadas no cérebro. Experimentos com
ratos e macacos são realizados e estudados como solução ligada à educação.
“A Neuralink está querendo fazer isso
com seres humanos. Tem gente que olha
para tudo isso e diz que nunca botaria um
chip no cérebro. Tem gente, como eu, que
botaria, tranquilamente”, disse Tiago.
Futuro do trabalho
Diante de tanta automação, dirigentes de diversas atividades cooperativistas se perguntam quanto

nho. Você pega o seu celular, escaneia (o
corpo) e em 30 segundos eles produzem
a roupa para o seu tamanho. Não tem escolha entre PP, PM, G ou GG”.
Tiago cita outros exemplos. O supermercado digital chega até a casa do cliente, ao invés dele ter que ir à loja. O uso de
carros autônomos para levar as compras
para os clientes que pedem de modo digital. (existem desde 2012). As cervejas
artesanais que podem se preparadas de
acordo com o gosto do cliente, A inteligência artificial usada para sugerir receitas de cerveja ao gosto do apreciador.
Digitalizado não é diferencial
O mundo digital também chegou às
escolas. A aprendizagem também está
passando por transformação. Neste campo, a diferença entre o Digital e o digitalizado também se faz presente. Por exemplo, os cursos online contam com uma
pessoa e uma TV que funciona como um
quadro negro. Para Tiago, isso não reproduz uma sala de aula presencial:
“Isso não é o futuro. Isso aqui é bem
presente. E mesmo quando a gente tem
dinâmicas, interações e brincadeiras ainda assim nada mais é do que uma reprodução do que era feito na sala de aula
presencial”.
Segundo Tiago, a educação precisa
passar também por uma revolução. Apenas escanear a sala de aula, o professor e
fazer um modelo mais expositivo, não é
o futuro. É o presente. Isso já está sendo
feito. Ele fala O o futuro da educação e da
aprendizagem que passará a contar com
avatares comandados por pessoas e com
projeção tridimensional:
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ao futuro do trabalho. Para Tiago,
atividades com chance de serem automatizadas nos próximos anos são o
telemarketing, a dos guardadores de
carros — já que os veículos estacionarão sozinhos — e outras que sofrem o
impacto da tecnologia.
Mas ele abre um parêntese. Da mesma maneira, outras atividades não serão
afetadas. A maioria das atividades intelectuais criativas que usam mais de uma
inteligência, como inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a
espacial, a interpessoal, a intrapessoal e
a musical.
“Imagino que todo mundo que está
me ouvindo agora usa mais uma inteligência para trabalho. A inteligência artificial não consegue substituir. Consegue
fazer muito bem uma coisa muito específica. Por exemplo, o músico, o editor, os
escritores, diretores de arte, os produtores, os fotógrafos, os artistas, o multimídia, os designers, os advogados, os
engenheiros, os médicos, os professores,

entre outras, tudo isso é muito difícil de
automatizar nos próximos anos”.
Para sugerir a postura ideal nesses
tempos de mudança, Tiago cita três pensamentos que mais utiliza. O primeiro
deles é do futurista americano Thomas
Frey: “O jeito que você imagina o futuro, muda as suas ações no tempo presente”. Portanto não apenas o presente
que constrói o futuro. O futuro também
constrói o presente. Se eu me alimento
bem hoje amanhã eu estou saudável. Se
eu junto dinheiro hoje, amanhã eu tenho
uma poupança. Então, o que eu faço hoje
Impacta amanhã. O inverso também é
verdadeiro. O jeito que eu imagino meu
amanhã impacta o meu hoje.
segunda frase da doutora Mae Jemison: “Nunca se deixa alimentar pela
imaginação limitada das outras pessoas”,
e por último a frase de Alvin Tofler: ”Os
analfabetos do Século XXI não serão as
pessoas que não souberem ler e escrever, mas quem não souber aprender desaprender reaprender”.

Entrevista: Ronaldo Scucato,
presidente do Sistema Ocemg
BRC - Qual a importância de um evento como o WCM para o cooperativismo brasileiro?
O WCM já se consolidou como um
dos maiores congressos cooperativistas
de cunho internacional realizados no
Brasil, mais especificamente em Minas
Gerais. Iniciativas como essa são essenciais para a atualização do setor de
acordo com propostas e temas inovadores que contribuem para fomento de
gestões mais efetivas no âmbito cooperativo, que impactam no dia-a-dia e nos
resultados das cooperativas.
BRC - Como nasceu e evoluiu a parceria entre o Sistema Ocemg e o WCM?
O Sistema Ocemg é parceiro e patrocinador principal do evento desde sua
primeira edição. Acreditamos que parcerias como essa, de fomento, gestão e atualização, são fundamentais para a profissionalização e evolução do segmento. Os
resultados ano após ano têm sido muito
expressivos, tanto que o evento entrou
definitivamente para o calendário anual
do cooperativismo brasileiro, já tendo recebido cerca de mil participantes presencialmente na edição de 2019.
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BRC - Como foi a participação da Ocemg
na edição 2020, neste novo formato?
Participamos praticamente de todas
as fases, inclusive de definição do formato.

Em 2020, nossa participação foi ainda mais
especial porque intermediamos e viabilizamos a palestra do ex-primeiro ministro
do Butão, Tshering Tobgay, bem como dos
painéis que sucederam sua apresentação,
com uma temática muito importante para
o setor ligada ao desenvolvimento sustentável e ao conceito de Felicidade Interna
Bruta dentro do cooperativismo.
BRC - Que lições podem ser tiradas
desta nova edição do WCM e das palestras apresentadas?
A grande lição é que podemos e devemos sempre nos adaptar para seguir
adiante e com resultados. A pandemia
não impediu a realização desse grande
evento, mas fez com que repensássemos rapidamente todo o processo. Está
aí uma reflexão importante no sentido
de aprender, desaprender e reaprender.
BRC - Quais são as expectativas para a
edição 2021, que deverá retornar a Belo
Horizonte presencialmente, caso a pandemia possibilite sua realização?
Estamos otimistas com o início do plano de vacinação no Brasil, mas sabemos
que ainda teremos que seguir as recomendações das autoridades de saúde, considerando o distanciamento social, por muito
tempo ainda. Então, vamos esperar e a partir do segundo semestre avaliar, de forma
mais concreta, as possibilidades.
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O impacto dos produtos plant based nos negócios atuais

N

Sandra Biben, Demetrio Teodorov, Matheus Von Muhlen e Tatiana Lanna: carne de planta foi tema do debate

O

WCM 20 Phygital contou com um
painel sobre a produção e comercialização da “carne de planta” no Brasil.
Estiveram reunidos, além de Matheus
Von Muhlen como mediador, a executiva da Cargil, Sandra Biben, o gerente
executivo da BRF, Demetrio Teodorov
e a fundadora da Liv Up Cloud Kitchen,
Tatiana Lanna.
Sandra disse que a Cargil já havia
percebido a transformação no mercado.
A empresa procura diversificar seus produtos com base em vegetaIs.Os consumidores de carne vegetal são movidos
por desejos de preservação da natureza,
flexibilização da dieta, e até alergia:
“A gente transforma o potencial da
natureza em soluções para os nossos
clientes . Entramos no mercado de proteína de ervilha e outras parcerias para
trazer cada vez mais produtos interessantes para o mercado.O mais interessante é que tudo isso tem que acontecer
respeitando a sustentabilidade, a saudabilidade e o sabor. E também a parte de
custos. Você não pode chegar no mercado com produtos muito mais caros.”
Demetrio Teodorov explicou que o
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propósito da BRF é trazer o futuro para
o presente:
“Estamos estudando o comportamento do Consumidor né não só para
colocar novos Produtos no mercado
apenas para encher uma prateleira como
uma obrigatoriedade de consumo mas o
nosso grande lance é trazer um produto
que você tá realmente assertivo para o
consumidor”.
Em um país onde a principal proteína em boa parte é a mortadela, Demétrio responde a questão de como substituir um produto barato por algo mais
alternativo.
“Para produzir a carne de planta
estamos olhando também para o grão-de-bico, olhando para ervilha, na combinação desses produtos para trazer um
sabor único para nosso cliente. É um produto novo. Todo mundo está começando a entender. É um campo de pesquisa
muito grande”.
Da parte da distribuição da carne de
planta, Tatiana Lana fala da experiência
da Liv Up. Ela diz que o público não é
apenas composto por vegetarianos ou
veganos. Há pessoas que evitam comer
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As tendências do agro e o futuro dos alimentos

carne nos dias de semana, abrindo exceção para os finais de semana.
“A gente consegue criar os nossos
consumidores de alimentação saudável”.
Ela comentou a prática atual de deixar de comer carne nas segundas-feiras.
No exterior, a prática ficou ainda mais
radical:
“Quando eu olho para mercados
mais maduros como a Inglaterra, por
exemplo, esse movimento já passou
para três, quatro vezes por semana. A
carne é exceção. No meu dia a dia, o
consumidor acaba se alimentando de
alimentos à base de vegetais. Uma pesquisa revela que 27% dos brasileiros
querem se alimentar melhor, antes da
pandemia e durante a pandemia. Uma
outra pesquisa que a gente teve acesso
fala que 45% dos brasileiros tinham aumentado o consumo de vegetais durante a pandemia”.
O novo consumo não é apenas um
movimento de veganos ou vegetarianos, mas sim um movimento para trazer
a democratização e uma comida gostosa
com um pouco de sustentabilidade para
sua casa.
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ossos hábitos de consumo de alimentos impactam todo o planeta.
Os negócios, a saúde e o ambiente sofrem influência do que comemos. O fundador e presidente da Open Food Institute, Matheus Von Muhlen, falou sobre
as mudanças que já ocorrem no mercado global de alimentação.
Para Matheus, o Brasil vai passar de
um país transformador para o líder em
tendências no futuro do alimento. Matheus explica como a carne, feita de
plantas é um dos grandes transformadores de negócio de toda a cadeia.
“As pessoas me perguntam: Mas isso
está acontecendo? Isso não é um sonho?
Não é uma vontade?
Segundo Matheus, o mercado brasileiro de alimentos movimentou mais de
50 bilhões de reais em 2020, apesar do
recuo da Economia provocado este ano
pela pandemia. A mudança na cadeia de
alimentos altera também as empresas.
Matheus fala que “Antes, as pessoas morriam de fome. Hoje, morrem por comer
inadequadamente, como a história, fictícia ou não, de que uma pessoa comeu
um morcego na China e impactou o
mundo com o novo coronavírus”.
Em relação à produção de alimentos, Matheus cita três caminhos que influenciam produtores e consumidores. O
primeiro deles, a saudabilidade — tudo
que garante que o alimento seja capaz
de gerar um impacto positivo no corpo
— a saúde, propriamente dita.
“Cada vez mais o alimento gera im-

pacto no nosso corpo. Às vezes, na hora,
e outras vezes essa sensação ocorre daqui
a 10, 20, 30 anos. O conhecimento, a tecnologia, a inovação, a decisão de alimento são os impactos para fazer com que a
gente possa viver ainda melhor. Sabemos
que existem novas possibilidades, mas no
futuro a gente quer chegar o momento
de poder tomar uma cerveja que não faça
mal ou comer um doce que não vai trazer
problema de diabete”, explicou.
O outro caminho é a sustentabilidade. O impacto que o alimento promove
no planeta e no negócio.
“Não adianta ingerir alimentos se ele
não gera impacto positivo para o planeta e para os nossos negócios. Porque a
gente precisa ter continuidade. O mundo
está muito maior do que há 10 anos. Essas
pessoas estão em um nível de consumo
muito maior e a gente não tem planeta
para atender a cadeia de consumo”.
O terceiro caminho para entender o
que gera impacto na mente — o sabor.
“A nossa genética foi construída e
temos papilas gustativas na ponta da língua porque se a gente associa o alimento
a fazer coisas boas, as coisas positivas, a
gente continua se alimentando. O corpo
não para. É uma questão genética. Uma
questão de sobrevivência do organismo.
Carne de planta
Quando se fala em carne de plantas,
o cérebro é confrontado, já que ao pensar
em carne pensa-se também em animais
como vaca, boi, peixe, frango, jacaré.
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A expectativa é grande para o mercado da carne de planta. A cadeia de alimentos McDonald´s já percebeu e partiu para a
inovação. A rede incluiu a opção da proteína vegetal em sua lista de sanduíches. Mas
as novidades ainda não acabaram:
“A ação que mais cresceu na Bolsa de
Valores americana foi a da Beyond Beef,
uma carne vegetal. Ou seja, é a carne à
base de plantas americanas. O McDonald
‘s lançou o McPlant, uma linha de produtos feitos à base de plantas”, disse Matheus, acrescentando que isso altera toda
uma cadeia de produção e negócios.
O impacto do novo produto é rápido
também no Brasil. Mas especificamente
o agronegócio. Essa inovação valoriza
o grão-de-bico, que é uma das plantas
mais perfeitas para os hambúrgueres e
derivados de linguiça. O Brasil, que é o
maior exportador de produtos como laranja e café, começa a perceber a valorização de outros alimentos.
“A carne de planta tem grande potencial no Brasil. Principalmente o mercado
de proteína a base de ervilha. É a principal base das proteínas das plantas, com
aumento de 100% na valorização nos últimos dois anos. Tudo devido à transformação do consumo dos clientes.
Finalizando, Matheus Von Muhlen
conclui que o futuro do mercado pertence àqueles que tiverem a resposta para
o seguinte desafio: Como entregar soluções de saúde e sustentabilidade para o
planeta e as pessoas através do alimento? A pergunta fica no ar.
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A caminho do hospital do futuro

C

ada vez mais o cidadão é o próprio
o criador da sua saúde. A saúde tem
que ser preventiva. Essa foi a mensagem
do médico Henrique Martins, que de
Lisboa participou do WCM Phigital Experience 2020 mostrando o que pensa
sobre a evolução digital na Medicina.
Para Henrique Martins, a tecnologia, aliada ao tratamento de doenças,
deu um salto nos últimos anos, tanto
no Brasil quanto em Portugal. Ele defende a utilização de um sistema digital na
Saúde por conta da necessidade atual
de afastamento entre pessoas e prédios
hospitalares: “É possível, como médico,
cuidar das pessoas, mesmo à distância,
porque trazer as pessoas para o edifício
(hospitalar) pode ser perigoso”.
Henrique Martins demonstrou a evolução do Sistema Unimed no Brasil. São
345 cooperativas presentes em 84% do
território. O tamanho do sistema é refletido nos números. São 123 mil empregos, 116 mil cooperados e 17,5 milhões
de clientes em 4.686 municípios.
“Isso representa o dobro do que o
sistema de saúde português cuida”, disse.
Pacientes digitais
Para Henrique, os pacientes digitais
estão cada vez mais informatizados. As
ferramentas digitais são intrusivas, tanto no corpo humano quanto na mente.
O problema é o difícil acesso à internet
por parte da população. Quem não usa o
digital está excluído:
“E isso não é bom. Mas na medida
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em que vamos usando aplicativos para
celular, e relógios que medem a pressão
arterial, a medida em que vamos avançando, a tecnologia vai ficando cada vez
mais intrusiva.
No mundo atual, a medicina conta
ainda com robôs que entram no corpo
humano e podem ajudar a cuidar de
condições de risco cardiovascular. E conta ainda com o Mindware, software que
altera a mente humana.
“Isso não é futuro. Está cada vez mais
a acontecer”, disse.

Profissionais KIWI
Henrique Martins apresentou o conceito dos hospitais e profissionais KIWI
— acrônimo de Knowlegeable Inteligent
wise interoperable (Dotados de conhecimento, com sistemas inteligentes, com
sabedoria e com interoperabilidade).
Ele explica que, para as organizações
de saúde, tanto hospitais, clínicas, médicos e enfermeiros representam o conhecimento. Portanto, uma cooperativa
depende do grau de conhecimento de
seus integrantes e funcionários, seja um
conhecimento implícito ou explícito.
Outro fator é o uso da inteligência,
em quaisquer de suas formas.
“A sabedoria está em combinar de
forma inteligente a inteligência artificial
e a natural. É isso que tem que fazer um
bom médico responsável por uma cooperativa”, explicou.
O conceito de Interoperablilidade
significa, de acordo com o doutor Hen-
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Os desafios da saúde para o futuro

rique, trabalhar em conjunto. Médicos e
sistemas de computadores.
“Os próprios médicos têm que ser os
profissionais KIWI. Tem que tem que trabalhar a transformação digital. Trabalhar
ao lado do robô ou mesmo com braço e
pernas robóticas”.
Outra questão é o uso de dados. Na
Europa, costuma-se usar todos os dados
relativos a um cliente de modo a tratá-lo
de forma individualizada. “Dar o tratamento que ele e a sua família necessita”.
Telessaúde
O doutor Henrique sugere como inspiração aos gestores o Plano Estratégico
Nacional de Portugal. Trata-se da criação
de um Centro Nacional de Telessaúde
onde se partilham experiências e desenvolvem-se tecnologias.
“Saber fazer uma consulta física
é difícil, Saber fazer uma teleconsulta
também é difícil”, frisou o doutor, acrescentando que a reutilização de dados
coletados em diversas ocasiões pode ser
útil para o tratamento exclusivo de cada
pessoa.
Com isso, surge a figura do telelíder,
que tem a capacidade de abraçar as pessoas de forma digital.
Para completar, Henrique fala da necessidade de o profissional encarar a Inteligência Artificial e a Robótica de uma forma
totalmente sem medo. Mas com respeito.
“Temos que respeitar a Inteligência
Artificial. Ela é cada vez mais o novo paradigma da medicina, cada vez mais usada para a decisão médica”.
Em sua conclusão, o doutor Henrique primeiramente disse que é muito
importante a criação de sistemas de saúde digitais. Significa repensar o papel de
pacientes, médicos e enfermeiros.
Em segundo, que as organizações e os
profissionais devem estar alinhados com
estas quatro linhas fundamentais: Conhecimento, inteligência, sabedoria e interoperabilidade — trabalhar em conjunto.
Outro fator importante para as cooperativas do futuro é a adoção de estratégias pró-ativas e inteligentes. Não
devem ficar apenas a espera de um software dos EUA. Ou da Europa. Devem
fazer seus próprios robôs.
Por último, esses líderes que fazem
banhar a saúde, estão preocupados não
só com os doentes, mas também com
os funcionários.
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oderado pelo diretor do Provimento
de Saúde da Unimed Belo Horizonte,
José Augusto, o painel sobre saúde contou
com a participação dos médicos Henrique
Martins e, Samuel Flan, presidente da Unimed Belo Horizonte e cardiologista especialista em medicina intensiva.
Samuel Flan apresentou a unidade da Unimed Belo Horizonte, com 1,3
milhão de clientes e considerada pela
Agência Nacional de Saúde (ANS) a primeira cooperativa de trabalho médico
do Brasil em termos de qualidade.
Para trabalhar a pandemia, Samuel
Flan disse que o modelo de trabalho da
Unimed está em atuação desde o dia 18
de março de 2020. A cooperativa disponibilizou na internet um serviço em que a
população pode consultar especificamente sobre o novo coronavírus. O número de
acessos online chegou a 130 mil consultas.
Entre os grandes desafios durante a
pandemia apontados pelo presidente
da Unimed BH, o principal foi dar segurança para o cliente fragilizado. Outros
desafios foram garantir a segurança do
cooperado, remunerando em 70% da
produção média dos rendimentos daqueles que não puderam trabalhar em
função da pandemia e mantendo 4 mil
colaboradores em home office.
A sociedade contou com a Unimed,
que cedeu o acesso ao sistema on-line. Bem
ao estilo de uma cooperativa física e digital.
José Augusto — Dr. Henrique, como
as organizações kiwi podem promover
melhorias das condições de saúde da
sua população assistida?
Henrique Martins — A primeira ideia

é que os hospitais ou clínicas têm a responsabilidade de ensinar a população. Os
líderes dos hospitais ou das cooperativas
têm que lembrar muitas vezes que aquela
é provavelmente a organização que tem
mais pessoas que podem ensinar os outros. Vou ao hospital cuidar de mim, mas
também vou aprender. É esta inteligência
que eu falo dos hospitais do tipo kiwi.
Somos uma organização que promove o
conhecimento, que ensina a nossa população. A melhor vacina é a educação.
José Augusto - A Califórnia teve 185
mortes para cada 100 mil habitantes. Em
Belo Horizonte, na carteira de clientes da
Unimed BH, que tem 1,3 milhão, como o
Samuel falou, nosso índice foi de 25 mortes para 100 mil habitantes. Ou seja, quase oito vezes melhor. Como é que você
explica esse resultado tão bom e ao mesmo tempo tão diferente da Califórnia?
Samuel Flan - Uma das coisas foi trabalhar antecipadamente, como um time.
A Unimed trabalhou no sentido de treinar os nossos médicos para lidar na linha
de frente, para lidar com os respiradores.
Não bastava ter o respirador. Era importante saber usar. E esse trabalho coordenado de um só time, para minha visão, é
o que levou a esse melhor resultado.
José Augusto - Sabemos que, para ser
acessível à maior parte da população, o plano de saúde tem que ter um custo adequado, razoável, para que possa ser custeado.
A chegada da Saúde Digital, das Organizações Kiwi, os modelos de atenção digital,
podem proporcionar um acesso um custo
mais acessível, seja no sistema de saúde ou
no sistema Unimed aqui no Brasil?
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Henrique Martins - Podem, com
muita firmeza. No caso de Portugal, quando eu estava à frente da Agência Digital,
nós lançamos um projeto muito ambicioso de “telerrastreio dermatológico”. Os
dermatologistas passaram a ter primeiro
o acesso à informação em forma de fotografia. Somente depois tinham acesso
aos doentes no seu consultório.
Isso correu tão bem que se tornou
uma norma do Ministério da Saúde. Um
médico de atenção primária não pode
mandar um doente a uma capital, às vezes obrigando o paciente a deslocar 200
km, 300 km e esperar um ano para ser
atendido, sem antes fazer uma fotografia. O dermatologista pode olhar para a
fotografia e encaminhar aquela situação.
O médico pode enviar o resultado para o
smartfone do paciente. Isso faz com que
as consultas sejam muito mais baratas.
Samuel Flan - O grande desafio realmente é custo. Temos uma renda per
capita baixa. Com todos os planos de
saúde, não chegamos a 25% da população. É um grande desafio.
Não preciso ver o médico, preciso é
resolver meu problema. Acho que as ferramentas digitais estão aí para melhorar
esse modelo de atendimento.
A Unimed Belo Horizonte está lançando um plano digital. Será um misto
de um phigital e que, com certeza, terá
capacidade de atender um número
maior de clientes.
José Augusto - Também penso que a
chegada da Saúde Digital é para melhorar
e facilitar o acesso das pessoas. Esse é o
grande desafio todos os sistemas de saúde.
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ireto do Canadá, enfrentando uma temperatura de 0 º, o
especialista internacional em cooperativas, Jean-Pierre
Girard, falou sobre o futuro da saúde na pós pandemia e o
papel das cooperativas, não apenas as do ramo Saúde, mas
qualquer tipo de cooperativa.
Girard deixa claro que para que haja um cenário de
saúde social é necessário a atuação de diversos ramos e
atividades, não apenas ligadas à Medicina.
E ele tem autoridade para falar sobre o assunto. É um
especialista no cooperativismo, tema de seus estudos por
20 anos realizados em viagens pelo mundo. Girard fala da
importância das cooperativas no momento atual para a
construção de uma vida saudável para os cidadãos.

O que é Saúde?
Inicialmente, Jean-Pierre começa pela definição de
Saúde. De acordo com a OMS, trata-se de um estado de
completo bem-estar físico mental e social. E não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Em segundo,
é preciso saber o que faz com que nós tenhamos Boa Saúde.
De acordo com a OMS, o primeiro fator que define uma
boa saúde é o constitucional, do qual não temos controle, como
o nosso sexo, a nossa genética. Em segundo, vem o estilo de
vida, que envolve alimentação saudável e atividades físicas.
Girard lembra que no Canadá, onde mora, apenas
16% dos adultos praticam o nível mais básico de atividades
físicas para otimizar sua saúde. Não é suficiente, principalmente durante a pandemia do coronavírus.
O especialista recomenda a todos que incluam na
programação diária uma caminhada, natação, corrida, e
encarem como um investimento inteligente no seu ativo
mais importante, que a sua própria saúde.
Uma terceira camada importante para a construção de
uma boa saúde tem a ver com redes sociais e comunitárias.
“Sem dúvida esse elemento é tão importante quanto o
seu estilo de vida. Você é uma pessoa solitária? Ou tem uma
boa rede de contatos com seus vizinhos? Você se envolve com
a sua comunidade? Você tem alguma participação das atividades comunitárias? Ou da escola do seu bairro?”, pergunta.
Outros fatores determinantes para uma boa saúde
são o local em que a pessoa reside, os níveis de poluição, os
riscos de segurança, o acesso ao saneamento, água potável,
as escolas as instalações de saúde.
As condições gerais socioeconômicas culturais e ambientais também são fatores de boa saúde apontados por
Girard. Ele corrobora com o conceito de que um país que
tem alto nível de qualidade de vida é melhor do que um
país que tem uma distância muito grande entre a camada
mais rica e mais pobre do país.
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Cooperativismo e a saúde
Girard deixa claro que os sistemas de saúde representam apenas 15% do impacto da saúde de uma pessoa.
“Mesmo com o melhor sistema de saúde do mundo a sua
própria saúde não estará garantida”.
Com a vivência de quem percorre o cooperativismo pelo
mundo, Girard acredita que pessoas com nível mais baixo de
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A apresentadora Ana Rita conversou com o especialista em cooperativas Jean-Pierre Girard

condição de vida sofrem mais com problemas de saúde.
“Eu acho que isso não é surpresa para ninguém. Mas
as pessoas que vivem em países com alto nível de desenvolvimento humano têm 19 anos a mais de expectativa
de vida do que as pessoas que vivem em países com baixo
nível de desenvolvimento humano”.
A disparidade socioeconômica impacta a saúde das pessoas. Para ilustrar, o especialista inclui dados de 2016, os compara com os dados da covid-19 e os fatores de risco da doença:
“Quando fazemos uma comparação com o número de
óbitos por hipertensão e diabetes, que facilmente são correlacionados a cardiopatias e AVC, encontramos maus hábitos de
saúde, que incluem alimentação com muito sal, muito açúcar,
gorduras pouco saudáveis, a falta de atividades físicas, como
por exemplo, uma caminhada todo dia, todos esses são motivos
que levam a isso. Temos evidências científicas associando o tabagismo ao câncer de pulmão e outros problemas respiratórios
fatais, também associados a poluição atmosférica”.
Covid-19
Girard fez um paralelo entre as condições de saneamento básico e o que provocou a covid-19 no mundo
todo. Em Taiwan, a pandemia foi administrada de modo
a provocar apenas sete casos de morte por covid-19 numa
população de milhões de habitantes.
“Por outro lado, nos Estados Unidos a administração
da pandemia foi um fracasso total em nível Federal e a
covid-19 pode ser correlacionado com dados socioeconômicos e culturais”, disse.

Caso de sucesso

Jean-Pierre Girard liderou uma pesquisa mundial
com cooperativas do setor de saúde em 2014. Sua
equipe comparou dados de mais de 50 países. As informações foram processadas em mais de 9 idiomas.
Entre eles o português. Os casos relevantes ocorreram
na África e na América do Sul.
Em Adis Abeba, na Etiópia, a cooperativa de
cafeicultores começou a estudar os determinantes sociais da Saúde, implementando atitudes que promovesse o bem-estar da comunidade, além da criação de
emprego em uma área muito pobre. Essa cooperativa
utilizou parte do seu superavit para melhorar a situação de saúde de diversas pessoas.
Eles financiaram 10 postos de saúde, água potável, transporte, etc. Afinal de contas, todas essas medidas acabaram melhorando a saúde da comunidade.
Na América do Sul, no Paraguai, a experiência se
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A liderança High Performance

“A saúde precisa ser incluída em todas as políticas, e
não apenas naquelas especificamente sobre a saúde”. Jean-Pierre Girard.
Girard citou o efeito da pandemia na Califórnia, onde
85% da população de ascendência hispânica sofreu com a
doença, bem como as populações afro-americanas e aborígenes, que pagam caro pelos efeitos da covid-19. Para ele,
somente com uma vacina eficiente poderemos controlar a
situação negativa na saúde provocada pela pandemia.
Todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável
estabelecidos pela ONU estão associados a saúde. O fim da
pobreza, o menor desperdício de alimentos, o apoio a agricultura local, o fim do desperdício da água, a criação de oportunidades de empregos para jovens, a promoção de cidades
e comunidades sustentáveis, o fim da mudança climática, a
tomada de atitudes e defesa dos direitos humanos, são citadas pelo especialista em cooperativismo mundial.
Concluindo, Girard fez um panorama de tudo o que
influencia a saúde: “Eu não tenho dúvida alguma que todas
as cooperativas podem ter um papel ativo na construção de
um futuro melhor para a saúde de sua comunidade. Como
cooperado, administrador ou diretor, pergunte à sua organização o que podemos fazer para melhorar a saúde global
de nossa comunidade. Trabalho em direção ao desenvolvimento sustentável. É claro que as atitudes são pequenas,
mas serão relevantes na construção de um mundo melhor.
O cooperativismo brasileiro tem um potencial enorme e
pode ser um modelo inspirador para a próxima geração
com relação à saúde Mundial”.
deu em Arroios Externos, 65 km de distância da capital do Paraguai. Em 1975, 38 produtores de cana-de-açúcar resolveram criar uma cooperativa. Ao longo
do tempo, decidiram assumir o controle da cadeia de
valor e cortar sua dependência de um Cartel, criando
uma refinaria e também um rótulo bio.
A adoção do Bio como modelo de negócios não é
apenas uma estratégia para atender as necessidades
de um número cada vez mais de clientes. Também
ajuda a proteger os seus trabalhadores das doenças
provocadas pelo uso de defensivos agrícolas.
A Mandovi também se certificou com o rótulo da
organização Fair trade, ou seja, comércio justo. Essa cooperativa utilizou parte dos dividendos dos cooperados
para melhorar o desenvolvimento da comunidade.
Esse investimento na comunidade ajudou a melhorar
os hábitos alimentares. O impacto foi além da geração de
empregos, mas também na saúde da comunidade.

POSTS INSTAGRAM

113

coach executivo e facilitador de liderança, Jim Steele, mostrou como
a Neurociência pode servir de base para
aplicações com fins corporativos, ou
mesmo, cooperativistas. Diferente dos
super heróis de nossa infância, com superpoderes além da realidade, podemos
ser super humanos, ou seja, pessoas com
qualidades e habilidades aprimoradas
que excedem as encontradas naturalmente entre os humanos.
Quando Jim Steele fala de ser super
humano, fala da auto atualização, refere-se ao acesso do potencial completo
do ser humano. Esses recursos estão na
atitude mental do indivíduo diante dos
obstáculos para a realização.
A proposta é acessar os reais recursos naturais para obter o melhor desempenho humano. Recursos que estão presentes em todos nós. E um desses itens é
a habilidade de se adaptar às condições:
“A resiliência é um estado mental importante. Porém, será ainda mais se pudermos nos adaptar. E se vocês puderem
reagir às circunstâncias de forma diferente? É preciso aceitar uma certa quantia do
desafio que estamos enfrentando”.
Ceticismo X otimismo
A atitude mental diante de desafios
pode definir o sucesso ou o fracasso. Um
exemplo, uma atitude cética pode ser
vantajosa em determinados momentos,
ao passo que uma atitude mais positiva
será conveniente em outras ocasiões.
Jim exemplifica usando a experiência de
um salto de paraquedas. No solo, é preciso ser cético em relação ao preparo do
paraquedas. No alto, ao saltar do avião, é
necessário ser otimista.
Para obter resultados, Jim primeiramente diz que é preciso ter uma meta
a atingir. Em segundo lugar, é lidar bem
com o estresse.
Quando enfrentamos situações de
estresse, novos circuitos são acionados no
cérebro. E basta mudar expressões que
usamos e que são ligadas a ‘obstáculo’ por
outras palavras, mais energizadas, para
que uma mudança ocorra. é uma técnica
com base na Neurociência, como explica:
“O cérebro precisa de novas rotas.
Se você aceita uma situação, é uma coisa. Mas, se você mudar, por exemplo, a
palavra “aceitar” pelo conceito “aventura”, fica mais energizado. Se você muda

Jim Steele e a liderança High Performance

“meta”, “objetivo”, para “aventura”, a coisa
toda muda. Nos últimos 12 meses foram
uma aventura. No ano que vem, será
uma aventura. Se voce mudar esse rótulo vai se sentir mais energizado”.
Jim Steele usa expressões de incentivo
e exercícios para alterar a disposição mental. Como as seguintes frases de Amelia
Heart, a pioneira da aviação nos EUA:
“A vida é muito mais do que se ser
um passageiro”. “A coisa mais difícil de
fazer é agir. O resto vem com a tenacidade”. Aceitar a aventura é uma forma de
se adaptar.
O palestrante explica que existe um
sistema de busca de soluções para problemas. Este sistema está presente em cada
ser humano. E não se trata de um superpoder como vimos nas histórias em quadrinhos de nossa infância. Jim explica que,
uma parte do cérebro, quando acionada,
passa a procurar informações.
“Se você comprar um Audi cinza, você
vai ver vários Audis cinzas nas ruas. Uma
parte do seu cérebro foi ativada e você vai
começar a procurar uma coisa que não tinha pensado antes”.
Outro recurso é a liberação de neurotransmissores em nosso organismo,
como a dopamina. No cérebro, ela faz
a pessoa “andar para a frente”. Um integrante das forças especiais disse: “Quando estamos sob pressão, não estamos
à altura da ocasião, caímos ao nível do
nosso treinamento”. Jim acreditava exatamente o contrário:
“Sempre acreditei que quando estamos sob pressão usamos o máximo de
nosso treinamento. Ele (o integrante das
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forças especiais) disse que não. Você treina
para lidar com aquela pressão e se adapta”.
Como exemplo, um surfista de ondas
gigantes ou um escalador de picos íngremes vencem o estresse com treinamento.
“O sistema nervoso autônomo define como você lida com a pressão e dá a
direção. existem os neurotransmissores,
dopamina, noradrenalina, endorfina, serotonina, oxitocina,
aquele estado em que você faz as
coisas certas, se sente bem. É quando os
neurotransmissores são liberados e você
se sente melhor e tem o melhor desempenho. Temos um sistema nervoso autônomo que não usamos.
Algumas ideias
Eis algumas idéias apresentadas por
Jim Steele:
Se você está sob estresse, em uma
situação como em um barco, como lidar
com isso? Quando estiver nesse estágio,
olhe para uma coisa, concentre-se naquilo, e comece a mexer as suas mãos ao
lado do corpo e ativar a visão periférica.
vai fingir que está se acalmando. quando
o cérebro recebe mais informações visuais ele se acalma.
Outra técnica para ativar o sistema do
cérebro. Uma técnica de respiração que
aumenta energia e melhora o sistema
imune. Basta fazer 30 respirações profundas. Depois, uma inspiração e segura essa
respiração até aguentar. Segundo Jim, a
prática libera adrenalina no cérebro e prepara para reagir a situações de pressão:
“Você pode recondicionar tudo isso. Mude
o seu desafio para uma aventura”.
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Tendências e inovações no mercado de crédito mundial

O

crédito e as finanças descentralizadas com o advento das moedas
digitais e a tecnologia blockchain. Esse
foi o tópico desenvolvido pelo CEO da
Transfero Swiss AG, Thiago César. Ele
destacou que as Finanças Descentralizadas (DeFi) são produtos financeiros construídos com a tecnologia blockchain,
onde usuários podem interagir através
de contratos inteligentes.
Para explicar o intrincado funcionamento das moedas virtuais como o
bitcoin, Thiago diz que, em 2009, um
pseudônimo identificado como Satoshi
Nakamoto criou o Bitcoin, que nada mais
é do que um livro de registros descentralizado, auditável e verificável por múltiplos participantes da rede.
“Qualquer pessoa que participe da
rede do bitcoin ou de qualquer outra moeda digital tem a capacidade de verificar
a validade das transações que ocorrem”.
Os contratos inteligentes são códigos colocados nessa rede que se auto-executam sem a intervenção de uma
terceira parte ou agente intermediário.
Primeiramente, Thiago lembra como
funciona uma transação no mercado tradicional. ara que um correntista transfira
dinheiro de sua conta de um banco como
o Bradesco, por exemplo, para uma correntista do Itaú, o Banco Central tem que
confirmar os passos da transação. Verifica se o cliente do Bradesco tem saldo
suficiente, se realmente é correntista do
banco. Depois, o Banco Central tem que
identificar Alice no Itaú, a sua conta, e creditar o dinheiro do Bradesco lá.
Confia-se no Banco Central para
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manter o registro dos balanços de cada
banco e cada correntista. Diversas instituições dependem do agente centralizador que é o próprio Banco Central, que
age como um livro de registros.
Tecnologia digital
Na tecnologia digital, não há um
agente central. As transações são validadas por um protocolo matemático:
“Substitui-se a figura do burocrata,
da entidade estatal, pela figura da criptografia, da matemática. Desde que a transação respeite os preceitos matemáticos
já estabelecidos no protocolo do bitcoin,
será considerada válida ou não válida
através do consenso dos participantes
da rede”, explicou Thiago.
A partir de 2015/2016, e mais fortemente em 2017, nasceu o Ethereum, plataforma descentralizada que permite a cria-

ção de aplicações financeiras inteligentes
com base na tecnologia blockchain.
Os contratos passaram a ser validados e autoexecutáveis, sem a necessidade de um intermediário central.
“Agora você tem a fase contratual.
Os contratos são autoexecutáveis, sem
a necessidade de intermediários centrais
dizendo, Ok! Se essa parte cumpriu o seu
combinado e essa outra parte cumpre o
seu combinado, execute-se”, explicou.
Outro exemplo de Thiago na utilização de contrato inteligente é em uma
transação de compra e venda de imóvel.
O comprador, quando decide adquirir
uma casa, firma um contrato com o vendedor que diz que, mediante pagamento de determinada quantia, a casa passa
a ser dele. O comprador vai ao banco,
transfere o dinheiro, que é atestado pelo
cartório, após o registro passa para o
nome do comprador.
“Tudo isso hoje no Brasil é verificado
por terceiras partes. O banco, o cartório, diversas instituições que estão na legislação
brasileira e tudo mais para conduzir um
contrato de compra e venda de imóveis e
chegar na fase final, que é a execução.
No caso de contrato inteligente, isso é
altoexecutado. Você não tem mais a figura
do cartório, do intermediário para validar.
No momento em que um contrato é programado na blockchain, e alguns gatilhos
forem definidos e acionados por ambas as
partes, o contrato deve ser executado.
Por exemplo, o contrato inteligente,
a partir do momento que identifica a realização do pagamento digital — nesse
caso pode ser em bitcoins ou em moe-
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das estáveis digitais como o dólar digital,
real digital — a transação é realizada. o
próprio contrato vai mudar os registros
necessários no governo.

Contrato inteligente de aluguel
Thiago cita o caso de uma empresa,
a Slock.it, que aluga imóvel com base
em contrato inteligente. o usuário paga
com criptomoedas valores referentes a
diária e caução. O contrato inteligente
detecta o pagamento e libera a fechadura do imóvel por determinado período. Ao término do contrato, a fechadura
tranca automaticamente.
Em 2019, o crescimento de empréstimos descentralizados em blockchain
bateu recorde. Thiago diz que em julho
o movimento desse mercado passou
dos 100 bilhões de dólares. Pessoas
que não desejam se desfazer de seus
bitcoins os colacam como garantia de
um empréstimo.
Por exemplo, para você tomar

$100.000 de empréstimo depositados em
um contrato Inteligente você teria que
depositar o outros ativos digitais o equivalente a $100.000 ou mais do que isso.
Isso possibilita ao tomador de empréstimo a manutenção de seus bitcoins
ou ativos digitais, já que, ao término do
contrato de empréstimo ele não teria se
desfeito de suas moedas digitais.
“São pessoas que não querem vender
seus ativos digitais. Então seria o equivalente a você hipotecar de alguma forma
seus bitcoins. Você está dando depósito
em garantia com seus bitcoins para pegar
dólares como empréstimo. Dessa forma,
você não vendeu o seu ativo base. Se valorizar em algum momento você não se
desfez daquele Bitcoin”, explicou.
Transparência
Os contratos inteligentes são transparentes. Pessoas de várias partes do
mundo disponibilizam empréstimos
em ambiente 100% digital. Há contratos

que remuneram, em média ,juro de 4%
ao ano em dólar. Quem pega emprestado paga 7% ao ano. Pela primeira vez o
mundo conta com uma rede 100% descentralizada de obtenção de capital.
“Você não vai nem saber o nome da
pessoa que tomou um empréstimo do
outro lado e isso é muito fascinante e
abre um leque de possibilidades para o
futuro”, argumentou Thiago.
Pessoas que antigamente não poderiam financiar operações de crédito contam agora com essa possibilidade. Mesmo sem serem instituições financeiras.
“Acho que o tomador do empréstimo
tem possibilidade de levantar capital sem
precisar se desfazer de seus ativos digitais. Então, vamos pensar globalmente
como podemos repensar o mundo do
crédito do cooperativismo usando essas
tecnologias e meios dos ativos digitais,
usando contratos inteligentes e expandindo a esse mercado para um cenário
global das finanças descentralizadas”.

Banco de crédito agrícola de Portugal e a sua transformação digital

C

om mais de 150 anos de história em Portugal, o Grupo de Crédito Agrícola é o maior grupo completivo
bancário corporativo português. Passou firmemente
pela crise do início do século XXI. Mas chegou a hora de
novos desafios.
A média de idade dos clientes é de 54 anos, com
presença concentrada em zonas rurais do interior de
Portugal. O crédito é menor entre os jovens, que percebem o sistema como pouco moderno.
Há dois anos, o grupo decidiu ingressar na modernidade ao lançar um projeto para o setor financeiro. E a
motivação se deu com a constatação de que novos entes financeiros ingressaram no mercado. A entrada de
startups altamente financiadas como paypal, Revolut,
N26, uma legislação mais aberta na Europa e clientes
menos fiéis são o cenário atual deste mundo digital.
“Tudo isso são desafios. Era necessário pensar o negócio
nesse contexto novo”, apontou o palestrante Ricardo Madeira.
A necessidade direciona para novos caminhos. O
banco passou a criar ofertas para o público mais jovem
e urbano. Criou o Projeto i9. Inicialmente, em uma estrutura paralela ao banco tradicional:
“No protótipo, vimos a necessidade de criar uma
estrutura ao lado, com um ambiente que nós chamamos de ‘garagem’, com pessoas que não andam de terno
e gravata, mais impessoal, no espírito de Startup”.
Eles criaram uma marca nova, digital, disponível
apenas por smartphone. Inova até na forma de tratar
o cliente em Portugal, referindo-se a ele pelo pronome
‘tu’, sem balcão, sem taxas e sem comissões.

Ricardo Moreira apresentou o Moey

“Os bancos em Portugal e na Europa, são vistos
ainda como sendo muito formais. E esse banco pretende criar um movimento social, uma atração junto a
camada jovem e urbana, que seja muito diferente”.
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Moey!, um banco nada a ver
Foi criado o “Moey!” — (acrônimo de Money, dinheiro em inglês, mas sem o “n”), “Um banco nada a ver”.
As funcionalidades fundamentais do Moey! — a
abertura de conta completamente digital, com identificação utilizando um documento de identidade digital
de um serviço do Estado. A conta é aberta em minutos.
Sistema de pagamento integrado, investimentos no
google play, entre outras facilidades digitais locais.
Depósitos, transferências, poupanças e pagamentos

são disponibilizados aos clientes do Moey! Até mesmo a divisão de pagamentos em bares durante reuniões com amigos é prevista no sistema, bem como a criação de grupos,
semelhantes como no facebook, para partilhar despesas:
“Eu divido uma conta, eu pago o almoço. Jovens
casais que vivem juntos e não querem ter uma conta
conjunta tem um grupo de despesas, um paga comida,
outro paga a despesa, e no fim do mês racham as despesas. Tudo é feito no aplicativo”, explica Ricardo Madeira.
Todas as ações em conta corrente e cartão de crédito
podem ser feitas pelo aplicativo do banco Moey! Em breve,
o moderno banco cooperativo português vai lançar cartão
de crédito, parcerias empresariais e muito mais para os
clientes, como um conjunto de vantagens para quem faz
pagamento de contas nos canais de atendimento.
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Reinventando produtos e serviços das cooperativas

A

consultora de Marketing e fundadora da Whitaker Internacional, Fatima
Whitaker, expôs o método que usa para
identificar os diversos públicos e as novas
tendências de mercado. Falou de sua trajetória e da influência de seu pai na área
da comunicação. Sua experiência de trabalho e vida em países como os EUA, México e Portugal fez com que ela percebesse as diferenças de público consumidor. O
consumo mudou por conta da liberdade
de comunicação nunca antes existente
no planeta.
Primeiramente, algumas perguntas
existenciais, como: O que estamos fazendo neste planeta Terra? Quem somos?
Por que compramos produtos que não
precisamos? Por que a roupa tem um
significado tão grande na nossa vida?
“Acho que a intuição é muito importante porque pesquisa de mercado”, Fátima Whitaker.
O fato é que a consciência da morte nos fez sentir a necessidade de usarmos adornos. “Para nós era uma forma
de expressão de que tribo nós viemos,
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E aí vem a beleza que eu digo sempre
nos nossos cursos, que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana.
E através dos produtos que compramos
através da roupa que vestimos através
de tudo nós exprimimos aquilo que nós
temos dentro do nosso espírito”.
“Acho que cada vez descobrimos
mais e mais a importância que nós levávamos os nossos pertences ao túmulo
para mostrar aquilo que fomos, aquela
sociedade em que vivemos e tudo isso.
Tudo isso no fundo meus queridos é
mostrar quem somos”.
Fátima explica a importância da roupa
que usamos na identificação do ‘quem somos’, ou do público a ser atingido. Até os
produtos que consumimos. Um exemplo
é a garrafa de água. Sua forma influencia a
compra em um supermercado.
“A importância é reconhecer o estilo
de vida de um consumidor. como é que
eu posso fazer que o meu produto seja
cada vez mais assertivo para aquele público que eu gostaria de atender?
Fátima diz que hoje em dia as pesquisas

de opinião e de público estão superadas.
“Acho que a intuição é muito importante porque pesquisa de mercado, estudos demográficos e estatísticos não nos
dizem qual é o “aspiracional” do consumidor. Questões como idade, região, e outras
não são capazes de definir as evoluções
que estão acontecendo no consumidor. É
importante não julgar as pessoas, mas sim,
entender o motivo pelo qual elas escolhem esses ou aqueles sapatos, uma carne
de vegetal ao invés de uma normal”.
Definir aquilo que nós queremos é o
primeiro passo para reformar e inovar. O segundo passo é fazer com que, dentro da empresa, a gente consiga ter uma linguagem
comum. Pelo menos a parte da diretoria responsável pelo produto final.
“Uma das coisas importantes do método é criarmos uma linguagem comum
entre todos, desde quem criou o produto quem faz a comunicação, quem dá o
briefing para o site, isso é muito importante porque senão a gente começa a
atirar para tudo quanto é lado e no fundo quem perde é o cliente”.
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Tipos de consumidores
Fatima Whitaker expôs a sua nova
divisão de faixas de público e suas características básicas, a primeira faixa é composta pelo que ela classifica como Neo
Tradicional — é a primeira geração de
casais em que ambos trabalham, ambos
ganham o mesmo dinheiro. A mulher às
vezes pode ganhar mais que o marido.
Eles se sentem culpados por não dar atenção aos filhos e os mimam demais.
“Os valores da família ainda são extremamente importantes para essas
pessoas, inclusive o casamento para eles
ainda é importante. Como é que nós vamos vender para ele se eles tem pouco
tempo? Que tipo de casa eles morariam?
Como seria o ambiente deles? Esse é o
método. Temos que imaginar como o
cliente é. Vamos pensar em todos os elementos”, analisa Fatima.
Esses detalhes influenciam a criação
do design de uma embalagem de leite, por
exemplo, porque tudo tem a ver com estética. É uma forma diferente de pensar o
cliente quando se pensa em seus hábitos.
Diferente do Neo Tradicional, o público eco, consumidores que se importam com o amor à natureza. Pensar em

atender às necessidades desse público.
Outro estilo é o público moderno.
“Tipo de pessoa que pensa no futuro e
o que pode acontecer com ele no futuro. Alimentação, embalagens, estruturas
bancárias, tudo deve ser direcionado
para este público”.
O segmento tecno, outro tipo de geração, unisex, e que dá importância para
o ser humano.
“A gente começa a ver a importância
do design para bancos, embalagens, tudo
que temos à volta. O segmento tecno
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cresce mais rápido hoje em dia”.
Público Espiritualista — público talvez de uma idade avançada porque já
viveu o suficiente. São os vegetarianos, os
espiritualistas, os praticantes de yoga, etc.
O método de Fátima Whitaker é bem
detalhado. Através de imagens relacionadas aos públicos, ela define vários segmentos da sociedade em um mundo com
mais liberdade de comunicação.
“Espero que vocês vejam a riqueza e a
beleza que o ser humano tem, essa liberdade de expressão”, concluiu.

POSTS INSTAGRAM

113

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 7 l Fevereiro 2021

31

Capa

MARKETING

Cenários políticos e econômicos brasileiros e os bastidores de Brasília

O

economista e jornalista Luiz Artur
Nogueira fez um panorama do cenário político-econômico do Brasil. Para
ele, a recuperação da economia brasileira em 2021 depende do combate à pandemia do novo coronavírus.
Ele começou a palestra com uma enquete para o público. A questão foi: Na
opinião de cada um, o mundo terá uma
vacina segura e eficaz em larga escala
até o fim do primeiro semestre de 2021?
Nogueira acha que sim, e foi seguido
por 54% dos participantes.
“O Brasil não é uma ilha, ou uma bolha. Não tem uma redoma aqui nos protegendo. Obviamente, se algo der muito
certo no mundo, isso ajuda o Brasil. Se
algo der muito errado, claramente atrapalha a recuperação econômica”, justificou.
Outra questão levantada se refere à segunda onda da doença. Se ela ocorrer, será
que será tão severa a ponto de provocar um
lockdown no mundo inteiro? Para Nogueira, a resposta a essa questão é importante:
“Se houver essa segunda onda, nós
obviamente teremos um fechamento e
consequentemente vai atrapalhar a recuperação econômica”.
Para o economista, o que pode acontecer é um problema pontual, com alguns fechamentos.
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“O cenário econômico que eu tenho
para o Brasil, se não houver vacina, não
vai ser tão promissor para o Brasil”.

crescimento para a economia chinesa de
8% em 2021. Isso é ótimo para o Brasil, é
ótimo para o agronegócio brasileiro”.

Eleições nos EUA
Para Nogueira, a eleição de Joe Biden, o Democrata, nos EUA, significa que
o mundo vai voltar a debater seriamente a questão da preservação do meio
ambiente. O Brasil é protagonista neste
debate. Ninguém consegue debater o
meio ambiente, a preservação de florestas e deixar o Brasil de fora.
A China é o principal parceiro econômico do Brasil e rivaliza com os EUA em
uma briga internacional de poder. Bolsonaro tinha um bom relacionamento com
Trump, presidente derrotado nas eleições.
Em relação ao relacionamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o novo líder norteamericano Joe Biden, Nogueira acredita
que haverá um alinhamento, mesmo após
as divergências tornadas públicas.
A previsão do economista é de crescimento global da economia mundial.
“Traduzido em números, o mundo
vai ter uma retração de PIB esse ano
(2020) de 4,5% na média. Eu prevejo,
em 2021, um crescimento de 5%. E a
grande locomotiva dessa recuperação
do mundo será a China. Eu prevejo um

Impacto da pandemia
Outro posicionamento de Luiz Nogueira é que o mais importante para o
Brasil neste momento é equilibrar o controle da pandemia com a reabertura da
economia. O mesmo pensam 75% dos
assistentes à palestra.
Ao resumir o impacto da pandemia
de covid-19 na economia brasileira, Luiz
Nogueira disse que muitas pequenas
empresas ficaram pelo meio do caminho. Esses empresários não conseguiram ter um capital de giro.
“Nossos governantes estão quebrados. Caiu a arrecadação do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Se as empresas ficam
fechadas elas não faturaram. Se elas não
faturam, cai o tributo. E na hora do pânico, na hora que falta dinheiro, o empresário obviamente prioriza pagar os funcionários e os fornecedores e por último,
o governo. Portanto, a inadimplência em
relação aos impostos aumentou muito”.
Outros efeitos importantes provocados
pelo coronavírus foram, para Nogueira, o
engavetamento da agenda de reformas do
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ministro Paulo Guedes e a lamentável antecipação da disputa política de 2022.
“No Brasil, era o governo federal de
um lado, de outro lado, governos estaduais, e a população perdida no meio
do caminho. E por que isso aconteceu?
Porque houve uma antecipação, repito,
lamentável, da disputa eleitoral de 2022.
Portanto, não perdoo ninguém. Todos
erraram, os políticos”.
A redução da taxa de juros promovida pelo ministro Paulo Guedes é citada
por Nogueira como um dos atos positivos para o enfrentamento da pandemia
e os seus efeitos na economia.
“Porém, os juros não chegaram na
ponta. Ao micro e pequeno empresário. E
aqui eu gostaria de fazer um elogio a vocês
que trabalham no cooperativismo de crédito, no cooperativismo financeiro. Se não
fossem vocês, a gente não teria crédito nenhum para o micro e pequeno empresário. Foi graças ao forte cooperativismo de
crédito que, pelo menos, algum dinheiro
chegou na conta para quem mais precisa.
Porque infelizmente, os grandes bancos
que dominam o mercado formam um oligopólio, o domínio de poucas empresas
sobre o segmento da economia. Esse oligopólio dos bancos impediu que o dinheiro chegasse para quem mais precisa”.
Outra ação importante do Ministério
da Economia foi permitir o adiamento
do pagamento de impostos. Mas o principal, o que fez toda a diferença, foi o au-

xílio emergencial:
“Não fosse o auxílio emergencial famílias estariam nas ruas desesperadas,
teríamos onda de violência, de saques.
Felizmente não aconteceu por um único
motivo: O auxílio emergencial. Agora, a má
notícia é que no ano que vem esse auxílio
emergencial não existirá. Nosso grande desafio no começo de 2021 chama-se o desafio da renda, ou seja, como que o governo
vai fazer para lançar um novo programa. Milhões de brasileiros, a partir de 1º de Janeiro,
não terão mais a renda do auxílio emergencial e portanto terão início de ano difícil”.
Eleições 2022
Para Nogueira, a tendência para 2022
é termos uma chapa de esquerda uma
chapa de centro e uma chapa de direita.
“Começando pelo centro, é uma chapa que, em tese, vai juntar o governador
de São Paulo João Dória, o apresentador
Luciano Huck, Sérgio Moro o Rodrigo
Maia, presidente da Câmara, que aliás
apoiou Eduardo Paes eleito prefeito do
Rio de Janeiro, e o ex-ministro da Saúde
o Mandetta. A grande dúvida é se eles
vão conseguir articular uma equipe política com todos unidos. Se conseguirem,
esses centro será muito forte em 2022”.
“A esquerda vai continuar tendo Lula
como protagonista sim. Porém, não o
Lula como candidato, porque ele está
inelegível. A grande dúvida é se o Lula
estará junto com Ciro Gomes em 2022
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ou não. E o novo protagonismo do Guilherme Boulos. Fatalmente, quanto mais
unida estiver à esquerda, mais forte Ela
será em 2022”.
“E por fim, a direita. Não há dúvidas
que o presidente Jair Bolsonaro será
candidato à reeleição, principalmente se
o Brasil melhorar no ponto de vista econômico. Fatalmente a popularidade dele
vai crescer. A minha grande dúvida do
ponto de vista político é se o Bolsonaro
vai ser o candidato sozinho como ele foi
na última eleição ou se ele vai ter o apoio
do tal do centrão. São aqueles partidos
políticos que foram condenados e julgados no mensalão na lava-jato, mas que
dá uma importante base de sustentação
do Congresso Nacional.
Pós-pandemia
Para o pós-pandemia, o economista acredita que apenas parcialmente
dos consumidores terão incorporado
um novo comportamento de consumo.
Mesma opinião de metade dos assistentes na palestra. Mas ele faz um alerta.
Para as respectivas áreas de negócios e
também no cooperativismo:
“Quem conseguir desvendar o comportamento desse novo consumidor, eu
coloco novo entre aspas porque eu tenho dúvidas se será tão novo assim, mas
quem conseguiu desvendar o comportamento desse novo consumidor vai sair
na frente em relação aos concorrentes”.
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Felicidade, tudo que mais importa no mundo

Felicidade Interna Bruta: a magia do Butão

m meio a temas técnicos e econômico-financeiros, o tema Felicidade ganhou
destaque no WCM Phygital Experience
2020 como parte integrante de uma vida
de sucesso e prosperidade. O escritor Marcos Piangers, autor do best seller “Papai é
Pop” e fenômeno da internet, fez da felicidade o tema de sua participação.
Ele destacou que, no Brasil, o sistema
cooperativo tem muito para crescer: “O cooperativismo, que já é centenário, tem muito
a crescer. Estamos no início de uma revolução de um capitalismo consciente, que distribui a quem investe na região. Trabalho há
muito tempo próximo das cooperativas e
fico feliz em saber que cada vez mais cresce
a percepção de que o PIB não mede a força
dos nossos abraços, das nossas poesias, dos
nossos casamentos, dos laços afetivos bem
estabelecidos entre pais e filhos.”
Marcos lembra que a figura masculina
é construída em oposição à sensibilidade e
ao emocional, ao próprio instinto. Porém,
ele acha algo mais importante: “O importante é você se conectar com seu eu infantil. Se conectar com seus filhos e, quem
sabe, durante 2020 a gente teve essa chance de conectar de novo com a nossa família.”
A construção dos laços afetivos, ou
a sua reconstrução, foi um dos tópicos
centrais da palestra de Marcos. E ele
lembra uma das perguntas infantis mais
ditas para muitos pais durante a pandemia: por que você está trabalhando?
“Você que trabalha numa das áreas
mais inspiradoras do planeta, o cooperativismo, que possibilita a riqueza ser
distribuída regionalmente, fortalece as
regiões e que realiza o sonho de tantas famílias, tem uma resposta melhor para dar
para seu filho do que ‘trabalha para pagar
boleto, ensinar seu filho que a vida nascer
crescer pagar boleto e morrer’.
A vida é mais que isso. A vida é nascer,
crescer, transformar o mundo para um
lugar melhor no ambiente que cuide melhor das nossas crianças, que entrega para
elas a chance de serem o que elas podem
ser. E eventualmente vai se despedir desta vida e olhar para trás com senso de
dever cumprido. É olhar para trás com orgulho do que deixei para os meus filhos”.

O

E
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Papai é pop
Com duas filhas, de 15 e 10 anos, Marcos explicou que o que o motivou a escrever “Papai é pop” foi a constatação de
que o homem, especialmente do Brasil,
não é incentivado a participar da vida familiar. É apenas percebido como o provedor, o que paga as contas.
“Nossa função no mundo é pagar boleto? Não. E esse homem muitas vezes é
empurrado para fora da família. Não tem
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Marcelo Cabelo e o escritor Marcos Piangers

trocador de fralda no banheiro masculino”.
Ao definir o que é felicidade, Marcos
diz que a sua busca não é apenas um
prazer momentâneo: “Felicidade é um
prazer, um bem-estar sustentável de longo prazo. A gente cai em situações que
nos dizem: Se você fizer isso, se você fizer
aquilo, se você for por esse caminho, se
você for um macho auto-destrutivo, você
vai ser mais feliz. A gente ouve muito isso”.
Pesquisa
Uma pesquisa realizada durante a
pandemia revela que 44% dos trabalhadores no Brasil estão esgotados durante a
pandemia. Os índices de desengajamento
do trabalho estão na casa de 70%. Pessoas
estão cansadas e esgotadas. Uma causa de
afastamento do trabalho é a depressão.
“O nosso PIB cresce, a riqueza do mundo cresce. Mas a gente nunca foi tão próximo de uma geração solitária, depressiva,
estressada. Nunca estivemos tão perto da
infelicidade. A gente tem iphones nos bolsos, computadores de última geração, uma
tecnologia fantástica, mas nunca a humanidade foi tão infeliz como em 2020. Por quê?”
O escritor aponta como efeito dessa infelicidade o ato de viver em função apenas de objetivos materiais. Para
aqueles que pensam que ficarão mais felizes se ganharem mais dinheiro, Marcos
lembra uma pesquisa realizada com duas
mil pessoas que tinham mais de US$ 1 milhão no banco. A pergunta era se eles estavam felizes. Todos disseram que não e que
precisavam do dobro do dinheiro.
“Esse é um dos estudos mais respeitados do mundo sobre o dinheiro. Se você
pula de US$ 5 mil para US$ 10 mil por ano,
dá um salto gigantesco no seu bem-estar. E
de US$10 mil para US$ 20 mil, melhor ainda.
Melhora muito a sua vida, o seu bem-estar

psicológico, a sua tranquilidade para ser feliz perto da sua família. Mas isso vai até um
limite. Os cientistas calculam que ali perto
de US$ 80 mil por ano para você estabilizar.
E aí não faz mais diferença você ganhar US$
160 mil. Algumas pesquisas mostram que
você fica até mais triste do que a época que
você ganhava US$ 80 mil”, revela.
Atitudes que prejudicam a felicidade
de uma vida incluem o hábito de reclamar
constantemente. Marcos destaca que é
preciso agradecer sempre. “Não importa
o que acontecer de mal na sua vida você
vai se adaptar. O cérebro vai se adaptando”.
Entre as dicas para ter bem-estar na
vida o escritor destaca o foco no caminho,
ao invés de no objetivo. “Aprender todos
os dias a olhar ao seu redor e tentar transformar sua profissão, seu escritório, seu dia
a dia, sua família, sua relação com seus filhos na melhor relação possível”
Segundo Marcos, o maior indicativo de
uma vida boa e feliz são as relações que você
constituiu é a relação que você construiu
com seus amigos e com a sua família. Nas
cinco zonas do planeta em que as pessoas
costumam viver mais de 100 anos, as principais características da comunidade é um
senso de trabalho em equipe, dentro daquela cidade, tendo aquelas comunidades e um
senso de ligação afetuosa com todos aqueles que moram naquela mesma região.
O escritor finaliza dando dicas para a
felicidade: engajar com todos que estão ao
seu redor; doar, retribuir, distribuir as suas
bênçãos, não importa o quão difícil foi o
ano de 2020. Este é um dia para dizer: está
na hora de ajudar quem está precisando;
saborear o dia a dia, saborear tudo que
você tá vivendo, se possível até tirar uma
foto dos momentos gostosos; perdoar as
pessoas que de alguma forma não foram
legais com você e valorizar-se mais.
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ex-primeiro-ministro do Butão,
Tshering Tobgay, apresentou um
novo índice de desenvolvimento de uma
nação — o Felicidade Interna Bruta (FIB),
em substituição ao mais comum Produto Interno Bruto (PIB).
Depois de 19 anos trabalhando
no governo, Tshering pediu demissão,
quando o rei butanês decidiu introduzir
uma democracia multipartidária. Mas
ninguém no país estava interessado em
política, muito menos em democracia.
“Por isso, pedi demissão e fundei o
primeiro partido político do Butão. Minha esposa ainda não aceitou”, disse.
Ele se tornou líder de partido e primeiro-ministro. Mas o país ainda tinha
uma diferença das outras nações democráticas. O povo não queria a democracia.
“O nosso rei impôs a democracia
contra a vontade do povo. Isso é inédito. As democracias costumam acontecer
com muita guerra”.
Tshering diz que o Butão, um país
localizado no Himalaia, entre a Índia e
a China, tem 700 mil pessoas. Um jornalista perguntou ao rei qual era o PIB do
Butão. Na época, o monarca estava com
18 anos e respondeu: “Para o Butão, a felicidade interna bruta é a força motriz do
país e é mais importante que o PIB”. Desde então, o FIB se tornou assunto sério.
Na década de 1970, a economia do
Butão era minúscula. Hoje, o PIB da nação
chega a US$ 2,6 bilhões. “Existem pessoas no mundo com patrimônio maior que
a economia do Butão”, diz o ex-primeiro-ministro. “Mas, mesmo assim, todos os
cidadãos têm acesso à cultura e à saúde.
Hoje, com a pandemia, conseguimos impedir a transmissão comunitária e não
temos mortes por Covid-19. Isso prova a
força de nosso sistema de saúde pública”.
A economia do Butão é a 164ª entre
193 países, segundo Tshering. É movida
pela agricultura tradicional. Conta também com uma geração de energia elétrica limpa que exporta para a região. O
turismo também é uma fonte de renda,
além da silvicultura e da mineração.
“Os recursos que temos são suficientes para garantir acesso gratuito ao sistema de saúde. A economia é sustentável
porque protege as florestas e as montanhas. A manutenção da cobertura vegetal do país é protegida pela Constituição.
Ao todo, 70% do país é formado por florestas. Como na Amazônia, nossas flores-

tas absorvem CO2 e sequestram quatro
vezes mais carbono do que emitimos.
Somos o único país carbono-negativo
do mundo”, aponta.
A espiritualidade é outro ponto forte
no Butão. A cultura local é baseada, principalmente, na tradição budista mahayana.
Dados concretos
De acordo com o Centro de Estudos
do Butão, que a cada cinco anos realiza
pesquisas para a definição do FIB, o índice tem como objetivo medir dados
como Padrão de Vida, Educação e Saúde.
Outros dois dados não são comuns em
outros índices, como Diversidade Ecológica e Boa Governança. O índice de Felicidade Interna Bruta é completado com
dados sobre o Bem-estar Psicológico, o
Bom Uso do Tempo, a Diversidade Cultural e a Vitalidade da Comunidade.
“São 149 questões para 8 mil pessoas.
O governo leva os resultados em consideração para formular o índice de desenvolvimento. Entre 2010 e 2015, o índice saltou
de 0,743 para 0.754. O número de pessoas
que se dizem felizes aumentou de 90% em
2010 para 92% em 2015. houve aumento
da renda e o número de dias saudáveis aumentou de 26 para 28 por mês. O tempo
de sono subiu de oito horas e 32 minutos
para 8 horas e 46 minutos. As pessoas mais
felizes são aquelas que nunca se casaram,
basicamente os monges e as freiras”, revela.
Tshering diz ainda que a expectativa de
vida no Butão aumentou de 45 para 75 anos
nas últimas três décadas. No mesmo período, a alfabetização aumentou de 50% para
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72%. O nível de alfabetização dos jovens
está em 93%. A economia cresceu dos parcos US$ 284 milhões para US$ 2,6 bilhões.
A pobreza caiu para 8% da população.
“Os países e empresas passaram a levar em consideração o bem-estar antes
do lucro material. Outros países podem
até mesmo estar se inspirando em nosso modelo. Acadêmicos, funcionários
públicos e empresas passaram a levar o
bem-estar em consideração. Cada vez
mais eles concordam que, para aumentar
o nível de felicidade em nosso planeta,
devemos mudar o propósito básico dos
negócios e da busca pelo lucro para uma
busca por um maior bem-estar em todos
os sentidos, de acordo com os objetivos
de desenvolvimento sustentável da ONU”.
Tshering informa que os governos começam a levar a sério a felicidade e o bem-estar do seu povo. como por exemplo, os
Emirados Árabes, que têm um ministro
da Felicidade, a Nova Zelândia, que implantou um orçamento para o bem-estar,
a Escócia, que prioriza o bem-estar sobre
a riqueza e a Islândia, que está adotando
medidas econômicas de bem-estar.
“Cidades no Brasil, na Índia, no Canadá e em muitos outros países estão
entrando na onda da felicidade. Isso é
bom demais para o bem-estar dos nossos
povos e para a saúde do nosso planeta”,
comenta Tshering.
O ex-primeiro-ministro butanês revela também que o índice FIB tem uma
certificação usada para medir as empresas locais. É o começo de uma nova etapa nas empresas e nas cooperativas.
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Entrevista: Ana Branco, realizadora do WCM Phygital Experience 2020
BRC - Como foi criar e executar o WCM
Phygital 2020 em meio à pandemia?
O WCM é um evento que fazemos
com apoio de muitos patrocinadores e em
conjunto com vários players do mercado
cooperativo, os quais sempre tiveram um
papel importantíssimo neste processo, e
nesse ano de pandemia essa ação, onde
cada pessoa tem voz, onde buscamos a cooperação, foi ainda mais preponderante!
Assim, foi um ano que conversamos
com muitas destas pessoas que nos
apoiam, fizemos pesquisa, pedimos varias opiniões, utilizamos de benchmarks
internacionais, além do apoio e mentoria
do Sistema Ocemg através da pessoa do
dr. Ronaldo Scucato que já em abril de
2020 disse para que mantivessemos a
perseverança e que o digital era o caminho mais seguro, ou seja, eu diria que a
soma de tudo isso foram fundamentais
para definir o caminho a tomar e como
recriar o WCM para a edição de 2020.
Após ouvir muitos amigos cooperativistas, pesquisar as tendências de grandes
eventos pelo mundo, definimos pelo formato inovador phygital, pois queríamos
humanizar o digital e este foi o nosso maior
desafio no WCM 2020, ou seja, sair de um
evento totalmente presencial o para o digital, mas que não perdesse a essência do
WCM que são pessoas.
E foi com o foco em pessoas que criamos uma experiência única e interativa
através da integração do físico e do digital com ações em Realidade Aumentada,
Palcos em 3D , estúdios com tecnologia
de última geração para receber os palestrantes, desenvolvimento de uma plataforma interativa e com networking através da Inteligência Artificial entre muitas
outras coisas!
E foi dessa forma que conseguimos
promover muito conteúdo de alta per-

formance, ao mesmo tempo que valorizamos os negócios.

BRC - Como começou a ideia de criar
um evento nos moldes do WCM?
A ideia do WCM foi um sonho de
muitos anos atrás, do Luiz Branco meu
sócio, pois sempre acreditamos que o
conhecimento e a capacitação de alta
performance poderiam estar ao alcance
de todo o setor cooperativo Nacional.
Foram dois anos de pesquisas até o
lançamento do evento em 2015, quando
foi “abraçado” totalmente pelo Sistema
Ocemg e todo setor cooperativo de Minas Gerais. Mas o apoio do Sescoop Nacional e das demais Unidades Estaduais
foram fundamentais para deste a primeira edição tornar um evento nacional.
A nossa proposta sempre foi unir
todos os estados, criar networking, promover intercooperação e oferecer muito
conteúdo e conhecimento de excelência.
A matriz inicial do WCM e que ainda
hoje, com algumas alterações, perdura,
tem o foco em trazer as tendências mundiais em liderança e estratégia fazendo
um link pratico para o setor cooperativo.
E isso tem sido o segredo do grande
sucesso do WCM.
BRC - Como foi o desafio técnico de unir
em um evento online participantes de
países diferentes, simultaneamente?
O desafio técnico foi o maior de todos, pois queríamos entregar um grande
evento a cada participante. O WCM foi
como um grande programa de TV ao
vivo durante dois dias unindo dois palcos, sendo um no Brasil e outro em Portugal com transmissão integrada e veiculada para mais de 80 países. Era como
se tivéssemos organizando uma copa do
mundo onde tudo foi pensado nos mí-
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estúdios

palestrantes

82

países

4.550

108

usuários registrados

4

2

eventos simultâneos

31.425

BRC - O que o público pode esperar do
próximo WCM, físico, digital ou phygital?
O público deve esperar um evento
híbrido, ou seja, diferente do Phygital
que une os mundos físico e digital numa
plataforma 100% on line, o WCM 21 será
presencial, mas também com transmissão em livestreaming.
Estamos preparando uma grande
surpresa para que estiver no evento, será
inesquecível, pois tivemos acesso a várias tecnologias que serão utilizadas no
palco arena do Expominas na edição de
2021 e que já tem data marcada para 27
e 28 de setembro de 2021.
BRC - Que mensagem gostaria de deixar
para o público cooperativista para 2021?
Carlos Drummond Andrade tem um
poema que leio todos os anos, O Tempo.
“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de
ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no
limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer ser
humano se cansar e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo
começa outra vez com outro número e
outra vontade de acreditar que daqui
para adiante vai ser diferente...”
Acreditem no milagre da renovação!
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1.473

inscrições no Global
Innovation Coop

271

80

palcos

visualizações no
palco Phygital

7.917

11

10.096

15.499

blocos temáticos
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nimos detalhes por uma equipe de mais
de 120 pessoas entre área técnica, palestrantes, diretores, produtores, etc, e tudo
com alta potência de internet, mas mesmo assim tivemos alguns problemas de
conexão, muitas vezes até pela internet
de um palestrante ou mesmo de um participante, mas tivemos 92,5% de conexão ativa, que podemos considerar um
extremo sucesso, já que a conexão ainda
é o grande desafio desse tipo de evento.

Os impressionantes números do WCM 2020

+ de 70

DIOGO BATISTA/WEX COOP

Capa

113

visitantes nos stands
visualizações nas
páginas dos stands

conversas nos stands

reuniões por vídeo

172

downloads nos stands
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A felicidade em debate

O

debate sobre a felicidade reuniu o
ex-primeiro ministro Tshering Tobgay, o presidente da Associação de
Moradores de Paraisópolis, Gilson Rodrigues e a gerente de desenvolvimento
humano do Sistema OCB, Gêane Ferreira.
O mediador foi Pedro Lins.
Gilson Rodrigues falou sobre Paraisópolis, uma favela-bairro paulistana.
Disse que as dificuldades encontradas
na cidade grande acabam por levar pessoas para as favelas, em condições de
vulnerabilidade e tristeza.
Paraisópolis é uma favela cheia de barracos rodeada de bairros que estão entre
as regiões mais ricas do Brasil. Formada basicamente por trabalhadores da construção civil e que ajudaram a erguer muitos
dos prédios que hoje rodeiam a favela.
Para mudar a situação de pobreza
dos moradores, foi criado um programa
de otimização na comunidade cujo resultado é festejado por Gilson:
“Nos últimos dez anos, conseguimos
transformar nossa comunidade. Temos
escolas, postos de saúde, estradas. A comunidade tem que ser vista como um
lugar poderoso e não um lugar carente”.
E as soluções funcionam para gerar
renda. O PIB de Paraisópolis em 2019 foi
de R$ 78 milhões. “É poderoso. A favela
não é carente. Temos estabelecimentos
comerciais e acreditamos na criação de
nossa própria economia local”.
Gilson gostou de saber dos novos
índices do Butão e comparou com a de
Paraisópolis. Os moradores são felizes
por estar no local e reconhecem a potencialidade econômica da região. Uma
pesquisa indica que 86% das pessoas de
Paraisópolis se declaram felizes.
“Entendemos que, por sermos poderosos, podemos nos transformar.”

inspiração veio do Butão:
“A gente não para no resultado. A proposta do FIC é que cada indivíduo responda, olhe para si e pergunte o que ele pode
fazer para melhorar o seu bem-estar, sua
qualidade de vida, o que está na sua possibilidade como indivíduo, e também traçar
um panorama enquanto organização”.
As iniciativas brasileiras receberam
elogio do ex-primeiro-ministro do Butão. Tchering disse que não tinha nada a
aconselhar aos brasileiros:
“Vocês não precisam de conselhos.
Vocês não precisam de sugestões. Vocês
devem nos dar sugestões”, disse.
Quanto à influência do Budismo na
política e economia do Butão, Tchering
disse que, na verdade , todas as religiões
pregam o amor aos outros. Os sentimentos pela humanidade podem ser incorporados nas cooperativas. Quanto aos
movimento cooperativista no Butão, ele
disse que o desenvolvimento moderno
na economia do país é algo novo, e que
as cooperativas são importantes:
“Temos algumas cooperativas. De artesanato, Turismo, pequenas indústrias.
Todo setor tem a sua própria cooperativa. E a maior parte delas estão fazendo
um trabalho Fantástico”.

Felicidade no cooperativismo
A Gerente de Desenvolvimento Humano do Sistema OCB, Gêane Ferreira, falou
sobre a felicidade no cooperativismo.
“A visão para o futuro da OCB é que em
2025 o movimento seja reconhecido pela
competitividade, integridade e capacidade
de promover a felicidade entre os membros
e todas aquelas pessoas que estão relacionadas ao movimento cooperativo”.
Geâne disse que desde 2014 a OCB
desenvolve uma ferramenta, a Felicidade Interna do Cooperativismo (FIC),
um índice para ajudar as cooperativas a
monitorar a felicidade de seu quadro. A

Paraisópolis e a pandemia
Gilson Rodrigues foi perguntado
como Paraisópolis enfrenta a pandemia
da covid-19 e falta de recursos.
“A melhor forma de alcançar o objetivo é organizando a população. Nós nos
organizamos através de um movimento
chamado presidente de rua. A cada 50 famílias nós temos um voluntário para cuidar. O movimento se espalhou pelo país.
Já temos 14 estados e 300 comunidades
que estão fazendo o mesmo, distribuindo
no Brasil mais de 1.000 cestas básicas, kits
de higiene e mobilizando a população. E
83% dos nossos presidentes são mulhe-
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Roberto Rodrigues e a felicidade no encerramento do WCM20

E

Gêane Ferreira, Tsherign Tobgay, Pedro Lins e Gilson Rodrigues: em pauta, a felicidade

res. Nossa gestão é melhor do que a da
cidade de São Paulo contra a covid e estamos muito orgulhosos disso. Tudo estava
para dar errado. Nós tínhamos muitas famílias vivendo em uma área apertada. E
as pessoas diziam que muita gente morreria. Agora, estamos salvando muitos e
inspirando outras pessoas no Brasil”.
Geâne anunciou para março de 2021
a previsão de lançamento da ferramenta
FIC para as cooperativas brasileiras. Tchering aproveitou para falar como a Felicidade Nacional Bruta é medida no Butão:
“É só perguntar para uma pessoa: Você
está feliz? É a primeira coisa que deve considerar. E quando perguntamos para uma
pessoa: Você está feliz agora? falando de
uma felicidade hedonista de emoções.
Já a Felicidade Interna Bruta é mais
profunda. Tem a ver com a satisfação de
vida, com o bem-estar amplo geral. E para
medir isso temos nove categorias como
eu já mencionei. Trabalhamos com uma
amostra de 8.000 pessoas que passam
por uma pesquisa. As respostas são analisadas pelo Centro de Estudo do Butão.
Eles criam uma série de indicadores que
nos dão um panorama geral da situação
do Butão. O índice é de zero a um. O objetivo é verificar onde precisamos melhorar.
E aí entram as políticas do governo”.
Finalizando, Tchering Tobgay sugere
aos jovens cooperativistas para que ouçam
mais a própria consciência, a voz interior:
“Nós, seres humanos, sabemos o que
é certo e errado. A parte de nós que sabe
o que é bom para o presente. Muitas vezes queremos acumular poder, a custo de
nosso vizinho. Lá no fundo, temos a voz
interna que diz o que está certo e o que
está errado. A felicidade e o bem-estar
precisam estar no cerne, no centro de
todo benefício e de qualquer tipo de lucro de longo prazo sustentável. Por isso, o
FIC é importante para o cooperativismo”,
avalia o líder do Butão.
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chegou o momento do encerramento. O CEO do WCM 2020, Luiz Branco,
apresentou o último palestrante, nada
mais nada menos que o ex-ministro da
Agricultura e o principal nome do cooperativismo brasileiro da atualidade, Roberto Rodrigues, que fez grandes elogios
à diversidade temática do evento. Destacou dois temas centrais como importantes: felicidade e confiança.
“A pandemia gerou dois grandes faróis para o futuro imediato. A segurança
alimentar e a sustentabilidade ambiental”.
Lembrando os efeitos vividos durante a Segunda Guerra, Rodrigues se
referiu aos europeus que decidiram que
nunca mais passariam fome. A política
local passou a dar atenção aos produtores e ao abastecimento central. Isso garantiria a segurança política e social.
Nos tempos atuais, a pandemia trouxe
de volta a problemática da distribuição de
alimentos, como na II Guerra. Naquele tempo e durante esta pandemia, houve falta
de produtos nas prateleiras. Para Roberto
Rodrigues, a segurança alimentar será uma
questão principal daqui para frente.
Outro ponto apontado por Roberto Rodrigues é a questão da sustentabilidade. O
meio ambiente assume grande importância para a juventude no mundo inteiro.
“Os jovens do mundo todo hoje querem defender e preservar o meio ambiente. Muito relevante, porque não é um
tema que vai desaparecer. Essa juventude

que está chegando agora, com 15 a 25
anos, vai ficar 40, 50 anos no poder. Daqui
para frente, o tema ambiental será recorrentemente, protagonizado por essa juventude que vai dominar o mundo num
futuro muito próximo”.
Ele destaca ainda a importância da
Agricultura durante a pandemia. Foi o
único setor que não parou.
“A agricultura não pode parar. Até porque ela é determinada por um fator superior a todos nós, que é o clima, a natureza.
Vai ganhar maior importância no futuro
para garantir segurança alimentar”.

Felicidade
Tema de um dos blocos do WCM 20, a
felicidade ganhou destaque no pronunciamento de Roberto Rodrigues. Ele lembra
que o conceito de felicidade é tratado por
muitos cientistas e pensadores ao longo do
tempo com conceitos bastante variados:
“Mas uma coisa é certa: Ninguém
está aqui vivendo para ser feliz. Estamos
aqui vivendo em busca da felicidade.
Porque essa é essa é a função central da
dádiva divina que é a vida. A felicidade
é a soma dos bons momentos. Porque
os maus também existem. Eu uso muito
um conceito agrícola que é o seguinte:
Felicidade é o canto maravilhoso de um
passarinho. Você escuta mas não pode
aprisionar em nenhuma gaiola”.
Ele também fixou dois caminhos
para a felicidade. Um deles, Rodrigues
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define como o amor. O outro, a justiça.
“Portanto, essa corrida tem que ser
realizada sobre esses dois trilhos: O amor
e a justiça, impulsionados pelo combustível da esperança de que, ao longo da
vida, a gente possa contribuir para fazer
um mundo melhor para aqueles que virão depois de nós”, destaca.
Em seguida, Rodrigues insere o cooperativismo no tema da felicidade, declarando que não é possível consegui-la
sozinho. Ele define o cooperativismo
como “uma doutrina social através da
economia”. Uma terceira via entre o capitalismo e o comunismo.
“Hoje, a cooperativa é uma ponte entre o mercado e o bem-estar coletivo, uma
ponte que leva a felicidade às pessoas”.
Para concluir, Rodrigues frisou que o
desenvolvimento dos países dependem
de quatro capitais - humano, material, financeiro e natural, e um quinto, presente
no cooperativismo: o capital da confiança.
“Sempre disse que a confiança era o
capital diferente. Para terminar, queria dizer que aprendi na vida que a felicidade
é estar numa viagem sobre os trilhos do
amor, da Justiça, e impulsionado pela esperança de construir um mundo melhor
com companheiros de viagem que são o
cooperativismo, os homens e mulheres
do cooperativismo, jovens, crianças, todos unidos por esse fator extraordinário
de desenvolvimento que é a confiança
recíproca entre os outros”, concluiu.
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O CEO do WCM 2020, Luiz Branco, recebeu o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues
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Os bastidores do espetáculo
O

WCM Phygital Experience 2020 marcou história e e ficará para sempre registrado na memória de todos que acompanharam os dois dias
de evento e os mais de 70 palestrantes que passaram por todos os palcos do maior congresso de
gestão e liderança do cooperativismo brasileiro.
O CEO do WCM, Luiz Branco, comemora os resultados e enaltece a participação dos parceiros.
“Nossos patrocinadores foram fundamentais para o sucesso do evento, dando todo o
suporte necessário para sua realização num
momento de pandemia, em que tudo mudou.
Não podemos deixar de destacar o apoio incondicional do Sistema Ocemg, nosso principal
patrocinador, que não mediu esforços para a realização do evento.
As grandes cooperativas e entidades também
acreditaram e tiveram ótimos resultados, o que foi
comprovado pela pesquisa que disparamos durante o evento e que registrou um excelente feedback.
Todos tiveram resultados de imagem, mas principalmente resultados de negócios”, celebra Branco.
Além do Sistema Ocemg, principal patrocinador, o WCM 2020 também contou com os patrocínios da Unimed Belo Horizonte (platinum),
Unimed Federação Minas (gold), Unimed Aeromédica (gold), Icatu Coopera (seguradora oficial),
Sebrae (silver), Fluid Now (silver) e MAG Seguros
(silver). O evento teve ainda o apoio institucional
do Sistema OCB e os seguintes apoiadores: Seguros Unimed, Sicoob Credicom, Coocafé, Comunicoop, Copama e Valem. A revista Mundocoop foi
a mídia oficial do evento, que também teve como
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parceiros de mídia: BR Cooperativo, Gestão Cooperativa e Panorama Crypto.
Branco destaca a criação dos diversos palcos em
Lisboa (Portugal), Belo Horizonte (MG), o palco 360º
e ainda o Global Innovation Coop Summit, dentro da estratégia de internacionalização do WCM.
“Conseguimos levar toda essa inovação a muito gente, com um recorde histórico de inscritos
que nos surpreendeu de maneira muito positiva!
Acredito que nosso propósito e objetivo foram alcançados e vamos inspirar todo o setor cooperativo. Chegou a hora de repensarmos as nossas estratégias, uma nova geração está nascendo!
E o WCM, com certeza, é o espaço propício para
pensarmos nestes caminhos que se apresentam
para o cooperativismo”, destaca Branco, que enaltece ainda a equipe de mais de 60 colaboradores
entre Brasil e Portugal, dentre técnicos, diretores,
roteiristas, apresentadores e outros mais, que se
esforçaram para colocar o evento de pé.
E a próxima edição do WCM já está programada para os dias 27 e 28 de setembro de 2021,
novamente no formato phygital, porém com a
presença de público prevista no Centro de Convenções Expominas, em Belo Horizonte (MG).
“No WCM21, vamos juntos tomar consciência
do universo que nos rodeia, explorar e encontrar
novos caminhos, conceitos e estratégias verdadeiramente inspiradoras, para que não só o mundo de hoje seja melhor, mas como tornar sustentável o mundo de amanhã”, convida Luiz Branco.
Fica aqui o convite para o World Coop Management 2021. Até setembro!
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caderno especial - unicred central rj/mt

Colaboração: Ascom Unicred Central RJ/MT

no valor de R$ 4,3 milhões, pagos com
100% da Selic acumulada em 2020.
“O capital social é a força motriz e
um dos principais formadores do pativa cresça e prospere”, disse o presidente da singular, Ronivaldo Lemos.

DIVULGAÇÃO

Unicred Serra Mar
Pensando na comodidade de seus cooperados, a Unicred Serra Mar criou uma linha de
crédito universitário exclusiva para estudantes
de Medicina.
Com taxas diferenciadas, esta nova linha

Dr. Roberto de Souza Carvalho,

deixa mais fácil a negociação de descontos

presidente do Conselho

com as universidades, pois possibilita o paga-

de Administração Unicred

mento do semestre à vista.

Regional Norte Lagos

UNICRED NITERÓI

Unicred Costa do Sol

beram em janeiro os juros ao capital

trimônio que faz com que a coopera-

DIVULGAÇÃO

O

toria, Dirigentes, Colaboradores
e Cooperados, atuar com sincronia e obter resultados expressivos. Evoluímos com melhora em
todos os nossos índices construídos a partir da equação ganha/
ganha com as necessidades e
aspirações de seus cooperados,
particularidade ímpar do Cooperativismo de Crédito.
Certos de que as consequências Econômicas e Sociais da
Pandemia estão longe do seu
fim, os desafios persistem e mostram a necessidade de um trabalho contínuo, com transparência,
responsabilidade e foco no binômio Cooperativa/Cooperado,
única fórmula para o sucesso.
Saudações Cooperativistas!

Cooperados da Unicred MT rece-

UNICRED REGIONAL NORTE LAGOS

2020 - Os desafios
ano de 2020 foi um ano
atípico, um ano de desafios
para todos os segmentos da Sociedade e não foi diferente para
as Cooperativas de Crédito.
As Cooperativas de Crédito
como Instituição Financeira,
têm como característica o foco
na preservação, orientação e
estímulo aos seus cooperados,
fazendo disso instrumento de
sua viabilidade.
Foi um ano de reinvenções,
de pensar e agir diferente, com
rapidez e precisão fora dos padrões. Um desafio a cada dia, a
cada demanda.
Na Unicred Regional Norte
Lagos, conseguimos com a sintonia e sinergismo de sua Dire-

Unicred Mato Grosso

UNICRED MATO GROSSO

Unicred Regional Norte Lagos

Unicred Niterói
A missão da Unicred Niterói é pro-

Visando agilizar e facilitar as transações financeiras de seus cooperados, a
wwRJ disponibilizou ATMs nas agências
de Macaé e Araruama.
Os caixas eletrônicos Unicred, além de
permitirem a realização de consultas e
movimentos financeiros, são a melhor alternativa para fazer saques e depósitos.
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porcionar o crescimento e desenvolvimento dos cooperados. Em 2020, em
razão da pandemia, muitos sofreram
extrema dificuldade financeira. A cooperativa se organizou adequadamente e tornou suportável a situação
de todos que buscaram a instituição.
O crédito emergencial com taxa mínima foi crucial.
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RIO COOPERATIVO
Jorge Felippe Neto, secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro
CLAUDIO RANGEL/COMUNICOOP

Entrevista

Legado político alinhado ao cooperativismo

Por Cláudio Montenegro

M

ais jovem deputado estadual do
Brasil, Jorge Felippe Neto foi eleito
aos 23 anos, com 32.066 votos em sua
primeira disputa eleitoral, em 2014.
Nascido no subúrbio do Rio, no bairro de Padre Miguel, formado em Direito,
o parlamentar carrega a vocação política
nas veias e no coração. Desde muito cedo
acompanha o trabalho do seu avô, o vereador Jorge Felippe, atual presidente da
Câmara Municipal do Rio. Por isso, tem
paixão pelo que faz e sempre teve participação ativa na esfera pública do Estado.
Sensível às causas sociais, o parlamentar alia suas raízes com seus ideais

renovados da juventude que acredita
numa política moderna, transparente,
participativa e dinâmica.
Com foco na Educação, o jovem deputado começa a trilhar seu caminho e
já em seu primeiro mandato assumiu a
posição de líder da bancada do PSD na
Assembleia Legislativa. Também integra
como membro efetivo três comissões:
Constituição e Justiça, Normas internas
e Proposições Externas e Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários.
Em 2019, foi escolhido como presidente da atual versão da Frente Parlamentar do Cooperativismo Fluminense,

representando de forma incansável as
causas e interesses das cooperativas do
estado do Rio de Janeiro.
Hoje, aos 29 anos, em seu mais novo
desafio, assumindo a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, Felippe Neto pretende incluir o cooperativismo como uma das saídas para o
crescente problema do desemprego.
Nesta entrevista exclusiva à BR Cooperativo, Felippe Neto comenta sua atuação na Frencoop Fluminense, o legado
político de seu avó e os desafios de sua
nova função como secretário municipal
de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro.

BRC- Como avalia as atividades da Frente Parlamentar do Cooperativismo Fluminense e qual cenário vislumbra para o cooperativismo fluminense?
Agimos muito sob as demandas da Organização
das Cooperativas Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro
(OCB) no ano de 2019 e de 2020, por exemplo, na manutenção do benefício fiscal do setor sucroalcooleiro, na discussão do fundo de equilíbrio fiscal do Rio de Janeiro, bem
como na manutenção do setor agropecuário, em especial

das cooperativas leiteiras de Macuco e Barra Mansa.
Já durante a pandemia, lutamos para que diversos projetos de leis saíssem de maneira benéfica para
as cooperativas, como foram os casos das cooperativas
educacionais e das cooperativas de saúde, notadamente o Sistema Unimed. Enfim, entre outros tantos
casos, conseguimos protocolar o novo marco legal de
cooperativas, de incentivo às cooperativas do estado
do Rio de Janeiro, para que pudéssemos incentivar a

atividade, colocando em lei estadual um diploma consolidado, o que já era espaço em diversas leis federais
e estaduais, para que as pessoas possam consultar
melhor, o próprio cooperativado ou aquele que quiser
enveredar por esse caminho e montar uma cooperativa, saber quais são os seus deveres e direitos, quais
benefícios eles podem ter, de benefício licitatório até de
diminuição de diversas taxas e alíquotas dos serviços
públicos. Aliás fizemos um trabalho com Cláudio Sér-

44 BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 7 l Fevereiro 2021

gio a pedido da OCB também, de justamente colocar e
atualizar cadastros das cooperativas do Estado do RJ,
para que a gente entenda a grandeza do movimento,
tenha uma métrica sobre o que aumentou e o que diminuiu, o que a gente pode estimular mais, procurar
essas pessoas e fazer política pública.
Desejo boa sorte ao meu suplente Felipe Peixoto,
que aceitou e já colocamos ele em contato com a OCB,
para continuar coordenando a frente parlamentar e
dar continuidade a esse trabalho. Tenho certeza de que
vai agregar muito no movimento desse setor.
BRC- O senhor foi convidado para assumir a
secretaria de trabalho e renda do novo governo
Eduardo Paes. Como é encarar esse desafio?
Estar num governo desses é muito bom, é uma experiência muito diferente do parlamento, inclusive de até
lidar com outros governos. Tenho certeza de que vamos
poder agregar muito para a cidade. Pegamos uma secretaria muito desestruturada, do ponto de vista institucional,
pouca política pública orgânica, mas isso também nos dá
uma possibilidade de criar e inventar. Acho que a secretaria
deve ter dois focos. Primeiro, a qualificação profissional,
pois, neste momento de pandemia, muitas vezes as pessoas
acham que se qualificar tem que ser um diploma médio
técnico, mas não. Neste momento, temos 20% da população carioca desempregada, isso sem contar os desalentados
ou aqueles que estão simplesmente num biscate ou no
mercado informal. Então 20% estão procurando emprego ativamente, isso significa que a gente tem um público
de 20% que está buscando renda de qualquer maneira,
seja de eletricista, barbeiro, maquiador, então a gente tem
que dar subsídio para que ele busque a sua renda e isso é
fundamental agora. Para isso, estamos criando o programa
Qualifica Rio, para que a gente justamente possa dar a essas pessoas oportunidades de geração de renda.
E o segundo, na minha opinião, a gente não tem que
simplesmente dar emprego a torto e a direito. Os postos dos
centros municipais de trabalho do emprego existem e vão
continuar captando vagas, as pessoas vão continuar indo
lá e se inscrevendo, sendo encaminhados para entrevistas,
nossa equipe faz a intermediação da mão de obra com
pré-seleção dos currículos, para que tenhamos uma taxa
melhor de consolidação de vagas. Às vezes a pessoa chega
desalentada, desesperançosa, não sabe como se portar,
como se vestir, e na entrevista ensinamos tudo isso.
Também devemos resolver problemas reais da cidade, como direcionar a política de trabalho para públicos
que hoje não têm uma perspectiva. Por exemplo, mulheres em situação de violência, em que muitas vezes o
agressor tem o sentimento de posse tão grande que nunca
deixou aquela mulher trabalhar ou obter algum tipo de
experiência. Vamos buscar uma parceria com a delegacia de proteção para mulher para podermos ter acesso a
esse público. O trabalho infantil nos sinais, aquela turma

Estamos aqui para
estimular e lutar pelos
direitos das cooperativas,
porque acreditamos na
causa, que podemos e
vamos distribuir emprego
e renda a partir do modelo
cooperativo, que é
o modelo do futuro.
Jorge Fellipe Neto, secretário
de Trabalho e Renda do
Rio de Janeiro
que joga bolinha para o alto, que vende balinha, vamos
chegar para esse cara, antes de simplesmente tirar ele
da rua e dizer que não pode estar ali, mas mostrar que
há uma oportunidade emprego. Acessar as comunidades
religiosas, porque elas têm acesso livre e respeitado nos
territórios de conflitos conflagrados, para chegar naquele
jovem e falar que ele pode ter uma vida de verdade, sem
a perspectiva de acabar no caixão ou na prisão.
BRC- Consegue enxerga o cooperativismo dentro da sua secretaria?
Sem dúvida! Tanta gente está, buscando algum tipo de
renda, um trabalho informal, o pessoal que vende brigadeiro,
fruta, feira, e a gente pode ajudar. Aí entram as cooperativas
também. Como podemos agregar valor a essas pessoas? A
gente qualifica ou oferece um emprego, ou se ele quiser enveredar pelo empreendedorismo, que a gente possa juntar, ser
um aglutinador desses vários empreendedores de uma cooperativa. Por exemplo, pegar esses tantos imóveis do centro
da cidade que não conseguiram pagar IPTU e foram perdidos
em dívida ativa, e agora são patrimônio da prefeitura, deve
haver uns 40 ou 50 mil imóveis nessa situação. Podemos
pegar esses imóveis e falar para as pessoas: “olha, usa
isso como oportunidade, gera uma cooperativa aqui dentro, abre uma loja”, porque muitas vezes o que falta para
as pessoas é esse start, esse impulso. Claro que estou muito
otimista, mas esse é o desafio, temos que pensar grande!
Também temos a economia sobre rodas, como os
food trucks. Como podemos colocar as cooperativas para
dentro, talvez juntar quatro, cinco ou dez pessoas, fazer um
comércio formal, que as pessoas possam dar orgulho para a
cidade, que possa daqui a pouco virar uma marca ou franquia. Podemos desenvolver feiras de economia solidária,
que não seja só um artesanato, mas uma marca que possa
virar franquia, que possa virar empresa, no melhor sentido,
através do cooperativismo ou de qualquer outra forma de

aglutinação empresarial.
Tenho conversado com a Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro (OCB/
RJ) sobre isso, pois eles têm uma gerência de apoio
empreendedor. Muita gente quer abrir uma empresa
ou criar uma cooperativa, e a OCB tem todo esse lastro
em consultoria para que as pessoas possam dar os primeiros passos nesse sentido. Então é algo que queremos ensinar também aqui, em parceria com a OCB/RJ,
tendo ideias em conjunto, para que possamos realizar
o mais breve possível. Temos pouco mais de um mês
de governo, de organização interna, reorganização da
prefeitura, mas muito em breve essas ideias estarão
saindo do papel e indo para a realidade, e o cooperativismo vai ser fundamental.
As pessoas nesse momento pós pandemia vão
continuar desalojadas, digamos assim, no mercado de
trabalho, por algum tempo, a grande maioria delas
saíram de empregos que não são chamados empregos
do futuro, digamos assim, foram substituídos por home
office, empresas foram obrigadas a aumentar sua produtividade ou buscaram tecnologias para suprir o preço
do trabalho/emprego das pessoas, então vamos ter que
criar novas formas, essas novas formas tem que passar
pelo cooperativismo aglutinando essas forças. Nem todo
mundo vai conseguir empréstimo no banco para ser
microempreendedor individual, ou para abrir uma loja
própria, mas talvez, duas, três, dez pessoas, abram uma
cooperativa e consigam cada um rendendo um pouquinho do seu trabalho, e começar um grande negócio.
BRC- Como vê a herança política de seu avô
(o vereador Jorge Felippe, ex-presidente da
Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro) e
de que forma acha que isso pode ser trazido
também para a sua nova função?
Sou um defensor intransigente do taxista, o taxista
de verdade, raiz. Estamos num movimento, desde 2015,
de fazer a regulamentação desses aplicativos de transporte de passageiros, e vemos questionamentos e avanços
em algumas áreas. Não sei por que, mas a justiça é especialmente bem seletiva, por exemplo com relação aos
aplicativos de transporte individual, mas proíbe o Buser
(transporte coletivo de ônibus). Estamos numa tendência
de regulamentações, e esses caras não sobrevivem à regulamentações, e eles sabem que não conseguem sobreviver
à seriedade de pagar o motorista bem, com um dinheiro
que ele possa fazer a manutenção do seu carro, com uma
vida útil razoável, com segurança ao usuário. Acho que
esse é o primor de taxista, ele consegue congregar essas
características, coisa que os aplicativos nunca vão fazer
isso, porque ali a rotatividade é muito grande.
Temos que dizer ao taxista, em especial ao taxista
cooperativado, qual é o caminho, aliás, queria que todos
fossem cooperativados, seria muito mais fácil para todos
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BRC- Que outros desafios o táxi deverá enfrentar?
Os desafios vão ser muito grandes para os taxistas daqui para frente. Já dizíamos, lá em 2014, para
o pessoal que, se tivesse sido regulamentado lá atrás,
não estaríamos vivendo hoje esta situação, com o descontrole totatl, quase 200 mil carros nas ruas, perda

de 70% a 80% do rendimento do taxista. Ele basicamente ficou na eventualidade com o que sobrou, fora
do mundo digital, quando poderíamos ter, por regulamentação, colocado o aplicativo de uma forma melhor.
Ao Táxi Rio falta publicidade, um estímulo maior
para o usuário da cidade. Desde 2015, estávamos buscando isso, o que só foi se tornar realidade em 2017, quando
estimulamos o então prefeito Marcelo Crivella para lançar
o aplicativo, que já havia sido deixado pronto pelo prefeito
Eduardo Paes, bastando apenas pequenos ajustes.
Há inclusive um projeto em Brasília que copia uma
ação que está sendo feita aqui no Rio de Janeiro, que é
disponibilizar os táxis para as secretarias de saúde. No
governo federal há um deputado que colocou um projeto
querendo fazer com que isso seja uma regra para todas
as repartições públicas. Será que existe essa possibilidade?
Há uma cultura brasileira de um gigantismo da
máquina e a máquina provedora, então o funcionário
que trabalha na prefeitura tem que ter carro e celular!
Isso está errado. Ele tem que ter o celular próprio, que
hoje todo mundo tem, não é mais luxo. A tecnologia foi
muito barateada e o carro é facilmente suprível com o
Táxi.Rio. Então já existe a orientação de que as secretarias podem e devem utilizar este expediente para trabalho. É algo que vem sendo orientado desde a gestão
passada e vai aumentar bastante nesta gestão. Primeiro
para privilegiar a prata da casa, que é o Táxi.Rio, com
o taxista licenciado pelo município. Segundo que é muito mais em conta que manter essa frota gigantesca de
carros à disposição. Mas é uma medida fundamental,
a partir do momento em que colocamos nosso público
interno, 120 mil servidores, para utilizarem o Táxi.Rio, a
tendência é que se mutiplique, e o taxista também tem
que fazer a sua parte: preço, conforto e atendimento.
Agora temos que combater essa precificação dinâmica do Uber, que não é compatível com nenhuma
regência tributária. Como a prefeitura vai saber, por
exemplo, que naquela hora o cara cobrou R$ 80,00 ou
R$ 0,08? Como se consegue metrificar isso no final do
mês, que parâmetro foi utilizado?
Nem eles sabem explicar qual é a equação deles,

Felippe Neto entre o presidente da cooperativa de músicos Unijazz Brasil, Moisés Pedro, e o editor da BR Cooperativo, Cláudio Montenegro

46 BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 7 l Fevereiro 2021

pois, a partir do momento em que oferecerem a equação,
estarão dando um segredo industrial, que não bate direito
para as regulações mundiais em termos tributários.
A partir do momento que eles tiverem tarifa, será
possível competir par a par. Aos poucos temos que delimitar a tarifa dinâmica, pois é através desses instrumentos que vamos conseguir frear essa tomada de mercado.
Outro avanço que podemos fazer é travar o número
máximo de motoristas na cidade do Rio de Janeiro, pois o
taxista tem que se restringir a alguma praça, seja o município ou o Estado. E se isso vale para um, tem que valer
para o outro também. Só assim será possível diminuir essa
quantidade exorbitante de motoristas na praça.
Vai ser um processo doloroso, mas não vejo como esses
caras vão substituir a profissão de taxista. É preciso ter uma
regulamentação tarifária, até para você não ter o abuso, do
que chamamos de “princípio da modicidade tarifária”.
Se houver um monopólio, você acaba com o poder
de compra das pessoas, porque o transporte é caro, influi
em questões de empregabilidade, se você vai trabalhar
longe ou perto, influi em fretes, influi em uma série de
fatores. Se não houver um meio termo, que é dado pelo
Estado, não tem essa conversa liberal. Não vejo como
esses caras vão substituir essa necessidade do Estado
existir, e a partir do momento em que o Estado regular
a tarifa, ele vira táxi.
BRC- Que recado gostaria de deixar para o público cooperativo?
Continuo à disposição, mais empolgado que nunca e
buscando ideias no setor cooperativo para aplicarmos junto
à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. É um setor que
ainda não foi explorado nesta prefeitura, diferente de outras no estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Hoje só
temos uma cooperativa ligada ao serviço público municipal,
uma cooperativa de reciclagem do Caju. Antes havia cooperativas de motoristas, de limpeza, um setor grande ligado
ao serviço público municipal da capital, que foi se perdendo.
Queremos, principalmente nesse momento de pandemia,
distribuir renda. Tenho falado muito com o prefeito Eduardo Paes que esta é a vocação da prefeitura, pela quantidade de emprego que gera. Não é preciso colocar toda mão de
obra terceirizada na mão de algum empresário que depois
não vai pagar FGTS, vai reter para ter seu lucro lá no final
do contrato. Podemos fazer via cooperativa, a Prefeitura
paga bem e o funcionário recebe direito.
Ninguém aguenta mais essa concentração de renda
nas mãos de alguns poucos. Tenho colocado essas ideias,
mas falta ao setor cooperativo querer correr esse risco. Vamos nos unir, fazer barulho. Estamos aqui para estimular
e lutar pelos direitos das cooperativas, porque acreditamos
na causa, que podemos e vamos distribuir emprego e
renda a partir do modelo cooperativo, que é o modelo do
futuro. A OCB/RJ está em parceria conosco, temos conversado, trocado ideias, e agora é colocar em prática.

Sicoob disponibiliza crédito rural no Rio de Janeiro

S

egundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de julho a dezembro de 2020,
a contratação de crédito rural para a safra 2020/2021
teve expansão de 18% em relação ao mesmo período da
safra anterior, alcançando R$ 125,3 bilhões. O montante
destinado para investimento totalizou R$ 39,57 bilhões
(alta de 44%), conforme o Balanço de Financiamento
Agropecuário da Safra 2020/2021. Ainda segundo o
órgão, os financiamentos de custeio atingiram R$ 67,86
bilhões (+12%), de comercialização, R$ 10,67 bilhões
(recuo de 9%) e de industrialização, R$ 7,18 bilhões
(+2%). No estado do Rio de Janeiro, o Sicoob Rio –
que integra o Sistema de Cooperativas de Crédito do
Brasil (Sicoob) – uma das maiores instituições do setor
de cooperativismo financeiro do país – tem viabilizado,
através de suas cooperativas filiadas, um amplo portfólio
de crédito rural e soluções financeiras para o agronegócio, com linhas do governo federal e próprias, bem como
taxas acessíveis a todos os níveis de empreendedores.
Presente em 92 municípios do estado do Rio, o
Sicoob considera que a maior disponibilidade de crédito rural é primordial no fomento do agronegócio na
capital e no interior e, por conseguinte, na geração de
empregos e renda no setor. Por intermédio de duas
cooperativas de livre admissão, o Sicoob Fluminense
(https://sicoobfluminense.com.br) e o Sicoob Cecremef
(https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcecremef), o
Sicoob Rio pretende incentivar, sobretudo, as áreas do
agronegócio, nas quais o estado tem maior vocação,
como pecuária de corte e leiteira, horticultura, cultivo
de cana-de-açúcar e café, pesca e fabricação de cachaça; com articulação de todas as cadeias produtivas.
Para o melhor direcionamento dos recursos de financiamento, o Sicoob Rio busca parcerias com o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de
Janeiro (OCB/RJ), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio),
a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento (SEAPPA) do Estado do Rio, a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico e Energia e
Relações Internacionais (SEDEERI), o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Fundação Instituto de
Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ).
Com sede em Campos dos Goytacazes, o Sicoob
Fluminense tem carteira crescente de associados, e eles
contam com diversas linhas de crédito rural. A maioria
é pessoa física e trabalha nas cidades de Bom Jesus
do Itabapoana, Itaperuna, São Francisco de Itabapoana, Campos, São Fidélis, Italva, Macaé e São João da
Barra. E, nessas regiões, se dedicam principalmente ao
cultivo de abacaxi, mandioca, café e tomate, e à pecuária de corte e de leite.
“O nosso cooperado pode conseguir crédito rural
com menos burocracia, além de receber atendimento
particularizado. Um diferencial do Sicoob é estar em
cidades desbancarizadas” – diz Maria Cecília Codeco,

SICOOB RIO

eles, para combater essas ameaças que vêm de fora. E esse
o legado de conhecimento que o meu avô me passa, pois
meu bisavô foi taxista, ele foi criado dessa forma, pagou a
faculdade de Direito do meu avô dessa forma. Então temos muito carinho com a classe taxista, o pessoal já nos referencia como tal, e vamos continuar fazendo essa defesa.
Sem sombra de dúvidas, meu avô é o parlamentar
mais completo que conheço. É bom de articulação, bom de
trabalho, é difícil você conhecer alguém em política que
consiga reunir todas essas características, e graças a Deus
ele consegue. Aprendo muito a cada dia com ele, é um
grande parlamentar, foi um grande presidente da Câmara,
foi um grande prefeito da cidade por seus nove dias ali,
tendo pego uma barra enorme. Conseguimos pagar uma
parte do décimo terceiro, conseguimos manter a operação
réveillon de sucesso, conseguimos manter os serviços básicos de saúde que estavam todos ameaçando parar, enfim,
é um cara que admiro muito. Serei muito grato se puder,
ao final da minha vida, chegar a 50% do que ele é hoje,
porque as vezes me pego refletindo que político tem que
ter grandeza, e ele é um cara muito grande, com grandeza
moral, intelectual e sentimental acima de tudo.
Já vivi muita coisa na política, apesar de jovem. Sempre acompanhei e gostei da coisa pública, apesar de ter
a minha formação como advogado. Sempre me entendi
como servidor da cidade, por conta de tudo que meu avô
me passou. Ele é uma pessoa que me ensinou desde pequeno: “seja vaidoso com os vaidosos e humilde com os
humildes”. Essa é uma lição muito bacana para se ter, porque nem todo tempo ser humilde é bom, mas certamente
ser só vaidoso não é a solução. Então, seja vaidoso com os
vaidosos e humilde com os humildes, para que você olhe
a todos no mesmo patamar, com a cabeça ereta, e não de
nariz em pé, isso que é o interessante.

Fachada da agência compartilhada do Sicoob no centro do Rio de Janeiro

supervisora comercial do Sicoob Fluminense.
Por ter grande capilaridade no estado do Rio, o
Sicoob é uma alternativa para promover a ampliação
do agronegócio carioca e fluminense. No Censo Agropecuário de 2017 (do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), a unidade da Federação tinha 2,4 milhões
de hectares de produção agropecuária, 65,2 mil estabelecimentos nesse setor da economia (a maioria em
pequenas propriedades) e 161 mil pessoas ocupadas em
atividades agropecuárias. Ainda de acordo com o Censo
de 2017, o estado do Rio possuía mais de dois milhões de
bovinos e totalizou 512 milhões de litros de leite de vaca;
11 milhões de aves e 13 milhões de dúzias de ovos. Na
agricultura, 4,5 mil estabelecimentos produziram canas-de-açúcar, somando 1,7 milhão de toneladas; 125 mil
toneladas de mandiocas foram colhidas em 10,6 mil estabelecimentos; 26,5 mil toneladas de laranjas, em 1,6
mil áreas e 18 milhões de pés de café.
Hoje, um dos maiores entraves na concessão pelas
cooperativas dos produtos e das linhas de crédito rural é
a insuficiência de garantias por parte do cliente, principalmente a falta de regularização fundiária. Para ajudar o
empreendedor a acertar a documentação e ter maior facilidade de acesso às linhas, de acordo com suas necessidades, o Sicoob analisa colaboração com entidades, como a
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio
de Janeiro e órgãos de governo, como a EMATER-Rio. É
imprescindível que os interessados em crédito rural mantenham em dia suas licenças ambientais e apresentem
projetos de agronegócios bem elaborados.
Portanto, é preciso alinhar o crédito rural a uma

orientação técnica que leve ao uso consciente dos recursos. Para ter ideia da relevância do crédito rural, entre
julho e setembro de 2020, em meio à pandemia da
Covid-19, o Sicoob apresentou crescimento de 43,2%
na contratação desse tipo de produto via Plano Safra,
em comparação com o mesmo período de 2019. Atualmente, a instituição oferece crédito rural a 403 mil
trabalhadores do setor, a partir de 217 cooperativas financeiras e 3.028 agências. E o Sicoob tem a expectativa de liberar até R$ 16 bilhões em crédito rural no Plano Safra 2020/2021. Este valor é 33% maior do que
os recursos concedidos no ano-safra anterior. Francisco
Silvio Reposse Junior, diretor comercial e de canais do
Centro Cooperativo Sicoob, diz que 67% da carteira
são direcionados ao custeio e 28% para investimento.
“Os produtores de todo o país estão se movimentando
neste sentido de investir, trazer inovação tecnológica
para sua atividade”, acrescenta.
Com mais de cinco milhões de cooperados e presente
em todas as unidades da Federação e no Distrito Federal,
o Sicoob ocupa hoje a 47ª posição no ranking dos 200
maiores grupos da edição “Melhores & Maiores” da revista Exame. Possui 16 centrais, 384 cooperativas singulares
e uma sólida operação via meios digitais. Em expansão, o
cooperativismo de crédito proporciona a pessoas físicas e
jurídicas os produtos e serviços de outras instituições bancárias, porém visando ao desenvolvimento social, à justiça
financeira e à prosperidade. Os resultados apurados no
final de cada período são revertidos a cooperados.
Fonte: Sicoob Rio.
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ESPÍRITO COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema OCB/ES

Giro

Cooperativa realiza ação socioambiental para manter praias limpas

de Linhares e região para a importância
da preservação ambiental por meio da
limpeza da praia, cuidado com o lixo
produzido, bem como com a reciclagem.
O trabalho é desenvolvido por meio
do Projeto Despertar, uma parceria que
também reúne a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Linhares e com a
Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis de Linhares (Acarli).
Serão instaladas lixeiras ecológicas
na avenida Principal e na orla de Pontal
do Ipiranga, além de outdoor na entrada do balneário e distribuição de lixeiras para carros nas barreiras sanitárias
realizadas durante o período do Carnaval. O slogan da campanha é “Praia
boa é praia limpa”.
Compromisso
“Cuidar do meio ambiente é fundamental para preservar a saúde do planeta e de todos que nele habitam. Esse

projeto está conectado ao 7º princípio
do cooperativismo, que é o interesse
pela comunidade. Por isso, o Sicoob se
orgulha em propor essa reflexão à comunidade linharense”, afirma a diretora operacional do Sicoob Leste Capixaba, Michelle Sabaini Calmon Manzoli.
Ela destaca que a ação pretende estimular o pensamento crítico, reforçando que a preservação do meio ambiente é dever de todas as pessoas.

SICOOB ES

Sicoob Leste Capixaba vai realizar,
durante o Carnaval, uma ação cidaO
dã com objetivo de despertar a população

Apoio à associação
O Projeto Despertar apoia ainda a
Associação de Catadores, através da
doação de bolsas, equipamentos e outros materiais necessários.
“Incentivar a adoção de práticas
mais sustentáveis é responsabilidade de
toda a população. Isso contribui para a
redução dos danos ambientais e para
um compromisso com a vida. Não há
sustentabilidade sem um esforço coletivo, precisamos urgentemente repensar
nossos valores e comportamentos em
relação ao meio ambiente”, destaca a

chefe do Departamento de Educação
Ambiental da Prefeitura de Linhares,
Aline Fernandes.
Com operação no Espírito Santo, no
Rio de Janeiro e na Bahia, o Sicoob ES
tem mais de 400 mil associados. São
sete as cooperativas filiadas: Norte,
Leste Capixaba, Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob
Credirochas. O sistema atua em todo o
Brasil, com 3,4 mil unidades, e atende 5
milhões de associados.
Fonte: Sicoob ES.

Eleitos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

SISTEMA OCB/ES

oi realizado, em 1º de fevereiro, o
processo de eleição dos membros para
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
do Espírito Santo (Ales), tendo sido o deputado Erick Musso (Republicanos) eleito presidente da Assembleia Legislativa, dando
continuidade à posição que já vinha ocupando na casa. O parlamentar recebeu
28 votos dos 30 possíveis. Esse será o seu
terceiro mandato consecutivo no comando
do Legislativo estadual.
Além da escolha da presidência, a
eleição para os integrantes da Mesa Diretora também ocorreu no mesmo dia, em
sessão preparatória híbrida. Dessa forma,
além de Musso, a Mesa da Ales ainda vai
contar com os deputados Dary Pagung
(PSB) como 1º secretário e coronel Alexandre Quintino (PSL) como 2º secretário.
A 1ª vice-presidência segue com Marcelo

DIVULGAÇÃO

F

Santos (Podemos) e o 2º vice-presidente é
o Dr. Rafael Favatto (Patriota). Já os 3º e 4º
secretários serão, respectivamente, Raquel
Lessa (Pros) e Adilson Espindula (PTB).
Em seu discurso da vitória, o deputado Erick Musso lamentou as milhares
de mortes por Covid-19 no estado e no

país e pregou a união entre os poderes,
as entidades de classe e a sociedade civil
organizada. Ele reforçou que este ano será
tão difícil quanto o que passou em virtude
da permanência dos efeitos da pandemia
do novo coronavírus em vários segmentos.
“Estamos vivendo efeitos econômicos e sociais que não podem ser negligenciados.
Por isso foi construída uma estratégia de
união de forças, não de divisão. O progresso só advém da união”, afirmou.
O presidente ainda destacou ações da
Assembleia Legislativa que ajudaram os
municípios afetados pelas enchentes de janeiro de 2020, como a aprovação de projetos que deram origem ao Cartão Reconstrução para pessoas e empresas e o Fundo
de Reconstrução ES, além da arrecadação
de mais de 100 toneladas de alimentos
que foram enviados para os atingidos.

A adaptação de alunos e pais para iniciar o ano letivo de 2021

A

s mudanças realizadas pelas cooperativas educacionais capixabas para o retorno às aulas foram destaque em uma reportagem
especial publicada pelo jornal on-line Folha Vitória. Tendo como título “Volta às aulas: a adaptação de alunos e pais para iniciar o ano
letivo de 2021”, a matéria mostra como as instituições de ensino precisaram adotar novos hábitos e rotinas para garantir o processo educacional de qualidade com segurança e todos cuidados necessários.
Para exemplificar como está sendo esse processo, o texto
aponta os procedimentos adotados pela Cooperativa Educacio-
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nal de São Mateus (Coopesma), ou Escola Alternativa Lago dos
Cisnes. Nela, os 540 alunos já iniciaram as aulas alinhados à
nova realidade. Entre as adaptações realizadas está a adoção
do ensino híbrido (parte presencial e parte a distância), a organização das salas com o distanciamento e a reinstalação de
ventiladores para a circulação do ar, entre outras.
O link da matéria é https://www.folhavitoria.com.br/
geral/noticia/02/2021/volta-as-aulas-a-adaptacao-de-alunos-e-pais-para-iniciar-o-ano-letivo-de-2021.
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MG COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema Ocemg.

SP COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema Ocesp.

Giro

Giro

O

P

Ronaldo Scucato (esq.) e o secretário Fernando Passalio, que representou o governador Romeu Zuma: parceria em prol do cooperativismo

de pessoas e comunidades de Minas.
O encontro ainda serviu para enfatizar os pleitos cooperativistas junto à
Sede, como por exemplo ações ligadas
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Econômico com operacionalização vinculada às cooperativas de crédito e apoio
em relação ao retorno dos recursos do
IPVA para os municípios através desses
empreendimentos. “Precisamos muito do
apoio de vocês para que as prefeituras
possam receber o retorno do IPVA via
cooperativas de crédito. Isso fará grande
diferença para o setor, além do impulcionamento das propostas nas quais temos
atuação direta no Programa Minas Livre
para Crescer”, defendeu Magela.
Em termos gerais, o acordo assinado visa o desenvolvimento de soluções
que estimulem a competitividade e garantam a perenidade das cooperativas,
via articulação junto ao poder público
para o fomento do setor, com promoção
à orientação empresarial por meio da
capacitação, implantação da cultura da

empreendedora, cooperativista, financeira e comercial, entre outros pontos.
ACMinas
No dia 08 de fevereiro, o presidente
do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato,
acompanhado de seu superintendente
Alexandre Gatti Lages e da Gerente de
Relações Institucionais, Isabela Chenna
Pérez, recebeu o presidente da Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas), José Anchieta da Silva, e os vice-presidentes da entidade Alessandra
Alkimin e Ricardo Diniz. Na ocasião,
os representantes da ACMinas fomentaram uma proposta de parceria em prol
do setor comercial de Belo Horizonte.
Oportunamente, foram discutidos assuntos relacionados à representatividade cooperativista, atuação, números e
resultados do setor. De acordo com a
ACMinas, em breve será possível apresentar um projeto viável de desenvolvimento para Belo Horizonte com participação de todas as entidades de classe.

Ocemg integra rede de desenvolvimento sustentável em Minas

C

om o intuito de ampliar a contribuição do setor privado para o
cumprimento da Agenda 2030 da ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), foi criada a Rede Desafio 2030 do Pacto Global. E o Sistema Ocemg, como signatário
do Pacto, tornou-se parceiro da iniciativa. Como uma das primeiras
ações, foi realizada em fevereiro uma Feira de Projetos, quando
seis empresas apresentaram seus planos e demandas a fim de
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alcançar parcerias. Outras feiras serão organizadas para que todas
as instituições parceiras tenham oportunidade de apresentar seus
projetos e demandar apoio. Além disso, está confirmada a primeira
reunião ordinária do grupo em fevereiro.
A Rede Desafio 2030 conta com membros como Instituto
Unimed-BH, Unimed-BH, Fiat, Cemig, MRV, entre diversas outras.
O compromisso do grupo é avançar com as práticas de sustenta-

bilidade conscientes da responsabilidade dos negócios para o desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades sociais.
Na prática, a rede incentiva e auxilia as organizações a alinharem
as estratégias de longo prazo aos ODS; apoia projetos e iniciativas de educação de promoção da sustentabilidade empresarial
em Minas Gerais e realiza levantamentos de oportunidades de
projetos e parcerias.

or meio do programa “Solidariedade Permanente”, a Uniodonto de São
José dos Campos firmou parceria com a
dentista cooperada Regina Morais para
o atendimento odontológico dos pacientes do Grupo de Assistência à Criança
com Câncer (GACC). O projeto é mantido por meio da doação mensal voluntária dos cooperados da Uniodonto de
São José dos Campos. O valor doado é
referente a uma consulta.
Voluntária da instituição desde 2016,
Regina Morais avalia semanalmente os
pacientes que irão iniciar o tratamento
oncológico. Nos pacientes que já estão
em tratamento, os médicos solicitam avaliação quando suspeitam de cáries, gengivite ou outros problemas.
Aqueles que já finalizaram seus tratamentos são acompanhados periodicamente. “Quando sou solicitada para

atender os pacientes internados, faço
uma avaliação no leito e, assim que eles
são liberados, consigo avaliar melhor
e tratar na sala odontológica, mas há
situações em que faço exodontias (extrações) no próprio leito ou até mesmo
na UTI”, explica a dentista.
Desde o início da parceria, foram
realizados cerca de 1.500 atendimentos, em aproximadamente 300 pacientes, de bebês a jovens de até 23 anos.
“Minha motivação é cuidar de quem
precisa. Sempre quis ajudar o GACC
de alguma forma, e a Uniodonto me
proporcionou esse sonho”, afirma.
“Essa iniciativa demonstra a responsabilidade social de uma grande cooperativa, que preza não só pela saúde
bucal dos seus beneficiários, como pelo
bem-estar daqueles que precisam de
uma atenção diferenciada e não têm

Excelência em serviços
O CSCecresp é um aliado fundamental para as
cooperativas que buscam desenvolver seus negócios e
melhorar a performance. Diante de tantos desafios, as
Centrais e singulares de qualquer ramo cooperativista
brasileiro contam com uma gama de serviços.
A gerente do CSCecresp, Crisley Reis, destaca os
diferenciais oferecidos pelo CSCecresp. Segundo ela, a
experiência traz qualidade, reduz tempo e poupa recursos.
“Conhecemos o meio, estamos no mercado há mais de 30
anos e sabemos o ‘caminho das pedras’, diferentemente
de ações isoladas, que muitas vezes são caras, mais lentas
e, na maioria dos casos, por conta das peculiaridades do
segmento, não apresentam o resultado desejado”.
Na área de Facilities e Suprimentos, as cooperativas

podem contratar os seguintes serviços: Compras Táticas Avulsas; Compras de Catálogo; Fornecimento Estratégico; Serviços ao Cliente: Viagens e Hospedagens, Locação de Veículos,
Materiais de Escritórios e Diversos, Mobilidade Urbana, Gestão de Documentos; Engenharia e Arquitetura: Projetos de Arquitetura, Orçamentos e Gerenciamento de Obras; Operação
de Edifícios: Segurança Patrimonial, Limpeza e Conservação e
Monitoramento e Segurança Eletrônica.
Com o CSCecresp, as cooperativas conseguem ter suas

Regina Morais é cooperada da Uniodonto São José dos Campos
e voluntária do programa “Solidariedade Permanente”

condições de arcar com um tratamento
em um consultório”.
Fonte: Uniodonto São José dos Campos.
demandas atendidas com excelência. “Tanto no aspecto
transacional quanto do estratégico”, pontua Crisley. Na área
Jurídica, as singulares contam com serviços como: Assessoria Jurídica: Assessoria Societária, Confecção e revisão de
contratos, Contencioso Administrativo, diligências avulsas;
Recuperação de Crédito Judicial; Consultoria Jurídica: Esferas
trabalhista, empresarial, cível e criminal; Consultas online de
temas jurídicos, com respostas disponibilizadas em 1 hora.
Já a área de Contabilidade, o CSCecresp oferece
as seguintes opções: Contabilidade geral e societária;
Planejamento Orçamentário; Consultas online de temas
contábeis e tributários com respostas dinâmicas. O CSCecresp dispõe ainda de serviços nas áreas de Negócios,
Marketing, TI, Recursos Humanos, Riscos, Crédito, Governança e Controles Internos.
Fonte: CSCecresp.

Cooperativismo perde a médica e política Telma Gobbi

O

Sistema Ocesp informou o falecimento da médica e política cooperativista Telma Gobbi. Ela estava
no terceiro mandato consecutivo de
vereadora em Bauru, desde 2012. Foi
presidente da Unimed Bauru de 2006
a 2009 e representante de São Paulo
no Conselho Especializado do Ramo
Saúde da OCB. E uma defensora do
modelo cooperativista.
A médica faleceu em 11 de fevereiro, aos 62 anos, após mais de uma semana internada em estado grave, com
diagnóstico de linfoma. Formou-se em
1984 pela Faculdade de Medicina de
Vassouras (RJ) e sua especialidade era

SISTEMA OCESP

ano já começou com uma boa notícia para o cooperativismo mineiro.
A Ocemg assinou em fevereiro um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais (SEDE MG) em
prol do desenvolvimento do setor, com
ações específicas e que serão monitoradas diretamente pela entidade a partir
deste ano junto à Diretoria de Apoio aos
Pequenos Negócios e Cooperativismo.
O presidente do Sistema Ocemg,
Ronaldo Scucato, recebeu o secretário
Adjunto de Desenvolvimento Econômico,
Fernando Passalio, representando o governador Romeu Zema, para a formalização do Acordo. Também participaram o
subsecretário de desenvolvimento Regional e Presidente do Conselho Estadual do
Cooperativismo (Cecoop), Douglas Cabido, e a diretora de Pequenos Negócios e
Cooperativismo da SEDE MG, além da
secretária Executiva do Cecoop, Maria
Eneila Loyola. Pela Ocemg, participaram
o superintendente, Alexandre Gatti Lages,
a gerente de Relações Institucionais, Isabela Chenna Perez, e o assessor institucional, Geraldo Magela da Silva.
De acordo com o Secretário, a experiência de parceria com o Sistema
Ocemg é sempre muito satisfatória
em função do direcionamento prático
para o desenvolvimento e não para o
assistencialismo. “Sempre acreditei no
cooperativismo e essa parceria é muito
produtiva. Precisamos fortalecer cada
vez mais as cadeias de negócios em
nosso Estado”, sintetizou Passalio. Para
o subsecretário Douglas Cabido, esta
é a primeira vez que o estado faz um
trabalho tão detalhado no âmbito do
desenvolvimento de negócios.
O presidente do Sistema Ocemg, reforçou a importância de contar com o apoio
do governo para que o cooperativismo
siga contribuindo ainda mais para o fortalecimento da cadeia produtiva regional,
o que impacta em melhorias para milhares

UNIODONTO CAMPOS

Uniodonto São José dos Campos viabiliza atendimento a crianças do GACC
MATHEUS FONSECA/SISTEMA OCEMG

Ocemg firma parcerias para desenvolvimento do cooperativismo mineiro

a endocrinologia.
Ela deixa o marido – médico car-

diologista Paulo Francischone – e o filho
Rodrigo. (Com informações do G1)
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SISTEMA OCB/MT

Faculdade do Cooperativismo de MT com agenda cheia em 2021

A presidente do I.Coop, Janete Dalabarba, e o presidente do Sistema OCB/MT, Onofre Cezário de Souza Filho

A

Faculdade do Cooperativismo –
I.COOP faz parte da Organização
das Cooperativas Brasileiras de Mato
Grosso - Sistema OCB/MT, e é a terceira faculdade voltada para o cooperativismo no Brasil. Com apenas três anos
de atuação, já formou em seus cursos
de graduação, pós-graduação e extensão, 1.347 pessoas e esses números
tendem a crescer ainda mais este ano.
“A crise mundial provocada pela
pandemia do coronavívrus trouxe muitas oportunidades para a faculdade e
antecipou a sua expansão e parcerias
internacionais. Prevíamos que o I.COOP
estaria nas melhores mesas de discussão
da educação cooperativista do mundo
nos próximos 10 anos, porém isso foi
antecipado e já está acontecendo. Temos parcerias com as melhores universidades voltadas para o cooperativismo,
como Espanha, Canadá, Portugal e outros países, e vamos coordenar uma das
mesas no Congresso Internacional de
Educação do Cooperativismo, promovido em dezembro deste ano, pela Aliança Cooperativa Internacional – ACI”,
ressalta o presidente do Sistema OCB/
MT, Onofre Cezário de Souza Filho.
A Faculdade começa o ano de 2021
com a agenda cheia de atividades. No
dia 22 de fevereiro será o início das aulas do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas, estruturado em
cinco semestres, que se desdobram em
seis disciplinas, realizadas de segunda a
sexta-feira, das 18h30 às 22h. As aulas
serão no sistema híbrido: presenciais e
online, devido a pandemia do COVID-19.
“O vestibular para a terceira turma
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do curso de graduação, que geralmente
é realizado no início do ano, foi transferido para o segundo semestre por conta
da pandemia. Esse é um momento de
cautela e estamos seguindo todas as recomendações das autoridades constituídas, o posicionamento das autoridades
da saúde, e assim zelando pelo bem-estar dos alunos, professores e demais
envolvidos no processo”, explica a presidente do I.COOP, Janete Dalabarba.
Os cursos de pós-graduação também já começaram e levando em consideração a duração da pandemia do
Covid-19 no Brasil, as aulas continuaram no formato virtual (aulas remotas).
Este ano 349 alunos receberão a Certificação do Curso de Pós-graduação em
Gestão de Cooperativas e estão agendadas três novas turmas de pós nos municípios de Sinop (maio), Sorriso (junho)
e Barra do Garças (julho).
A produção científica também está
no planejamento da Faculdade do Cooperativismo. “Já está definida a participação dos nossos alunos e orientadores
no Congresso Brasileiro de Iniciação
Científica - COBRIC/2021 e a formação de nova turma do Projeto de Ini-

ciação Científica - PIC/2021, realizado
pelo I.COOP. Também vamos promover
um Seminário acerca do Cooperativismo como mecanismo de intensificar a
discussão de assuntos emergentes”, ressaltou Dalabarba.
O I.COOP também investe em tecnologia para se estruturar para o mundo virtual. Foi adquirida plataforma de
ensino à distância e um Sistema Acadêmico de Secretaria Digital, que atende a
portaria 315 do MEC, regularizando e
disponibilizando - em ambientes online
- a digitalização e gestão total do acervo acadêmico da Instituição de Ensino
Superior. Além disso, permite a assinatura dos documentos com certificado digital padrão ICP-Brasil, garantindo validar a autenticidade e a inviolabilidade
de documentos emitidos pela instituição.
A Faculdade também se prepara
para dar assistência e orientação aos
alunos da graduação que terminaram
o curso com a criação do Escritório de
Carreira e o Projeto Você no Mercado.
O I.COOP– A Faculdade do Cooperativismo é a terceira instituição de ensino
superior voltada para o movimento cooperativista do Brasil. Ela funciona na sede
do Sistema OCB/MT, em Cuiabá, capital
de Mato Grosso. A proposta do I.COOP
é a de promove a produção de conhecimento na área do cooperativismo atuando como conversora das mais diversas
expertises da área de negócios cooperativos apresentados com excelência pelos
seus diferentes parceiros Institucionais:
Sescoop/MT; OCB/MT e Cooperativas.
Conheça a Faculdade do Cooperativismo - I.COOP - http://icoop.edu.br/

Atuamos na formação de Ensino Superior, Pesquisa e Extensão.
Para mais informações, acesse: www.icoop.edu.br
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Foco Cooperativo

Precisou demitir funcionários na pandemia?
Não demitimos nenhum dos nossos 100 funcionários
por causa da pandemia. Esse foi um compromisso da Cooplem: preservar os empregos de todos. Mesmo assim, houve desligamentos que ocorreriam independentemente da
pandemia. Por exemplo, a maior parte dos desligamentos
ocorreu a pedido dos funcionários. Pagamos pontual e integralmente todos os salários. Logo no começo das medidas
de isolamento social, todos os funcionários ficaram em casa
e as horas não trabalhadas estão sendo respostas desde o
ano passado, de acordo com a disponibilidade.
Em cerca de 20 dias, a Cooplem criou uma escola virtual: o Cooplem em Casa. Poderia contar
um pouco do processo?
Para nos adequar ao isolamento social tivemos que
nos reinventar em apenas 20 dias, transformando as aulas

54 BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 7 l Fevereiro 2021

Quais as vantagens do Cooplem em Casa para os
alunos?
A vantagem é a extensão de um curso para pessoas
de todos os lugares. E buscamos apresentar uma metodologia mais objetiva, com materiais atrativos e inovadores em
nossa plataforma. Além de oferecer uma maior autonomia
ao aluno, observando a sua disponibilidade de tempo.
E para os cooperados?
Percebemos que as aulas ministradas pelos professores,
direto de suas residências, trouxe algumas vantagens tais como:
economia de tempo de deslocamento e combustível, dentre
outras. Além disso, em casa, o cooperado pode trabalhar e dar

atenção á família. Isso é qualidade de vida pro nosso cooperado.
Como se matricular?
Para se matricular é bem simples, basta que o aluno
acesse o site da Cooplem (clicando aqui). Lá tem todas as
informações que o aluno precisa saber. Aí é só preencher os
campos do cadastro e aguardar o início das aulas.
Quando o coronavírus estiver sob controle e a
pandemia passar, a Cooplem vai manter o Cooplem em Casa? Por quê?
A Cooplem ao voltar para o presencial manterá o Cooplem em Casa para atingir todos os lugares do país e para
oferecer uma segunda opção, para os alunos que se adaptaram nesta modalidade de ensino virtual.
Além do Cooplem em Casa, quais foram as outras estratégias para que a Cooplem diminuísse
os impactos da pandemia?
Além do que citamos na resposta 1, nós também cortamos todos os investimentos com reformas, fizemos apenas a
manutenção das unidades, fechamos duas unidades que tinham um número muito baixo de alunos, mas abrimos o pólo
EAD do Cooplem em Casa, que superou em quase três vezes
o número de alunos dessas duas unidades que fechamos.
Quais são os principais números da Cooplem?
Chegamos ao número de 5.330 alunos na época da
contagem da meta no 2º semestre do ano passado e como
ainda não iniciamos as aulas não sabemos quantos alunos
teremos neste semestre. No 1º semestre de 2020, tivemos
7.524 alunos. Somos 120 cooperados e 93 colaboradores.
Nosso faturamento ficou em R$ 22 milhões em 2019.
Ainda estamos fechando o balanço relativo a 2020. O capital
social até dezembro de 2019 foi de R$ 5,9 milhões.
Temos hoje 10 unidades para cursos presenciais e um
pólo de ensino à distância. Atuamos com o ensino dos seguintes
idiomas: inglês, francês, espanhol e japonês.
Fonte: Aurélio Prado/Sistema OCB.

gestão por resultados e indicadores
hoje é praticada em empresas das
A
mais diversas e também em cooperati-

vas. O que pouco se comenta é o caráter cooperativo que pode permear todo
o processo. Os indicadores são metas
mensuráveis de uma empresa, normalmente vinculados à estratégia corporativa de médio ou longo prazos. Nesse
cenário, podemos afirmar que os objetivos traçados não são atingidos por
meio dos esforços de uma única pessoa,
mas dependem da ação de vários colaboradores e de departamentos distintos
dentro de uma organização.
O modelo de gestão por resultados
e indicadores depende do comprometimento de toda a equipe e de ações
coordenadas. É mais ou menos como
se a organização fosse uma orquestra.
Cada um deve cuidar do seu instrumento, afinado, tocando as notas certas, no
tempo preciso, mas todos devem acompanhar o que está traçado nas partituras. Cada um fazendo sua parte, para
que o resultado saia dentro do esperado
e de modo harmônico. Dentro do mais
completo espírito cooperativo.
O trabalho em equipe, ou seja, a
valorização da participação dos funcionários no processo é um dos pilares
da gestão por resultados e indicadores.
Sabendo disso, para elaborar as diretrizes que definem e regulam o plane-

jamento proposto pela atual gestão, nós
do Sistema OCB/GO contamos, desde
o princípio, com a participação de cooperativas, gestores e colaboradores da
OCB/GO e do Sescoop/GO.
Tudo teve início quando o Sistema
OCB/GO realizou um workshop em
2019, que reuniu todos estes agentes,
divididos em grupos de trabalho. Todos
debateram e sugeriram projetos e ações
que, ao final, foram distribuídos em seis
eixos temáticos: Representação, Representatividade, Gestão e Governança,
Intercooperação e Mercado, Comunicação e Inovação.
Mas a cooperação não para por aí.
Em 2020, o planejamento das ações foi
realizado por meio de Comitês Táticos
compostos, cada um, por cinco integrantes de áreas distintas do Sistema
OCB/GO. A missão foi definir os projetos, ações e cronogramas para 2021,
além de dar continuidade ou o pontapé
inicial a outros que já estavam estabelecidos anteriormente.
As reuniões de acompanhamento
dos indicadores são realizadas mensalmente. Contam com a participação dos
gestores da instituição, que são responsáveis pela apresentação dos resultados
e planos de ação. A proposta agora é
que todos os colaboradores também se
envolvam no processo, como membros
de grupos de trabalho, com a missão de

executar as ações previstas e participar
de uma gestão, de fato, democrática e
cooperativa.
Já estamos colhendo bons frutos. A
metodologia da gestão por indicadores
traz engajamento e resultados no clima organizacional. Prova disso é que
o Sescoop/GO acaba de ser certificado como uma das melhores empresas
para se trabalhar, através do Programa
de certificação GPTW (Great Place to
Work). Na mesma pesquisa, a OCB/
GO cresceu 25 pontos e também caminha para uma certificação.
Dentre os muitos modelos de administração existentes, talvez a gestão por
resultados e indicadores seja um dos
que mais exigem colaboração, comprometimento e senso de trabalho em equipe por parte dos funcionários de uma
empresa ou cooperativa. Logo, traz
uma responsabilidade compartilhada
que passa a ser essencial para a organização. Quando uma equipe trabalha
em conjunto mirando as mesmas metas,
as respostas são atingidas com mais força, eficiência e rapidez.

EncontroCoop Goiás promove aproximação e inspiração ao público cooperativista

O

EncontroCoop Goiás foi aberto pelo presidente da
OCB/GO, Luís Alberto Pereira, que deu as boas-vindas aos participantes do evento, realizado, em fevereiro,
em ambiente virtual apenas para inscritos. Ele falou sobre a gestão por resultados que o sistema está adotando.
O superintendente do Sescoop/GO, Jubrair Júnior, por sua vez, apresentou a agenda de atividades
do Sistema OCB/GO para o ano de 2021, com destaque para a estratégia, prioridades e diretrizes que
serão seguidas ao longo do ano.
Luís Alberto Pereira considerou muito positivo
o primeiro EncontroCoop Goiás. “Além da audiência
qualificada, tivemos a oportunidade de passar para
os nossos diferentes colaboradores de cooperativas
todos os projetos que nós estamos levando a efeito,
todos os departamentos e espaços físicos da casa, no
intuito de aproximar os colaboradores e dirigentes
das cooperativas com as duas casas do Sistema OCB
Goiás, a OCB,/GO propriamente dita, e o Sescoop/GO.
O presidente da OCB/GO considera que o encontro foi de elevado nível e a palestra agradou bastante
os participantes. “Acreditamos que esse será o primeiro de uma série de EncontrosCoop que faremos anualmente, sempre com esse sentido de aproximação
com o nosso público cooperativista.”

SISTEMA OCB/GO

Qual o impacto da pandemia na rotina da Cooplem?
O impacto da pandemia na Cooplem foi muito difícil.
Fomos afetados tanto quanto as demais escolas do Brasil.
Como não sabíamos como seria o segundo semestre de 2020,
realizamos uma assembleia no dia 5/7 para repassar a previsão de cenários que havíamos preparado. Como nossas receitas
provêm da quantidade de alunos, pontuamos todas as nossas
ações em termos orçamentários de acordo com o número de
matrículas. Por exemplo: nós mostramos as estratégias a serem
adotadas caso tivéssemos as seguintes realidades: 4 mil alunos;
5 mil alunos; e 6 mil alunos. Isso foi essencial para sensibilizar
os cooperados sobre a situação da cooperativa.
E, como não atingimos os 6 mil alunos previstos,
tivemos que reduzir as despesas do corpo administrativo
em 20%, suspender contratações e fazer a distribuição, entre os professores, de apenas 70% das turmas, considerando o cenário do primeiro semestre de 2020. Infelizmente,
a pandemia tirou 30% dos nossos alunos.

DIVULGAÇÃO

A

presenciais em aulas virtuais (síncronas). Com essa experiência do 1º semestre de 2020, lançamos o Cooplem em
Casa. Não foi um processo fácil. Lidar com uma modalidade de aula completamente diferente e, também, com a
tecnologia específica foi desafiador para muitos dos nossos
cooperados. Contudo, ninguém esmoreceu. Com uma força
conjunta proveniente da união de todos e o empenho da
equipe pedagógica o Cooplem em Casa se tornou uma
realidade. Em momentos assim a gente sente a força do cooperativismo, pois todos atuaram oferecendo o seu melhor.
O Cooplem em Casa é um curso 100% online. O aluno
tem aulas ao vivo, permitindo a interação com o professor, e
aulas na plataforma onde é possível acessar os conteúdos de
acordo com a disponibilidade. Vale destacar que o curso também oferece atividades práticas, acompanhamento da verificação de aprendizagem pelo professor… tudo 100% online.
A grande vantagem é que o aluno pode estudar de qualquer lugar do país e do mundo. E passa a ser uma ótima opção
para moradores de áreas rurais, onde o acesso a uma escola de
idiomas é mais difícil. É um exemplo de curso que pode ser ofertado para qualquer lugar onde o aluno tenha acesso à internet.
Em relação às aulas presenciais, elas estão suspensas até
que seja seguro o nosso retorno às escolas. Contudo, todos os alunos matriculados nos cursos presenciais, já que continuamos a oferecer essa modalidade, terão aulas síncronas, ou seja, aulas que
os professores ministram, ao vivo, no dia e horário contratados.

Luís Alberto Pereira é presidente do Sistema OCB/GO.

Gestão por indicadores e cooperação

Cooperativa do DF cria escola online em 20 dias
pandemia pegou, literalmente, todo mundo de surpresa. De
uma hora para outra, as cooperativas tiveram que apertar os
cintos e usar muita criatividade para se reinventar e continuar
atendendo seus clientes. Um exemplo de inovação é a Cooperativa de Ensino de Língua Estrangeira Moderna (Cooplem) que,
em apenas 20 dias, criou do zero uma escola que oferece aulas
100% online para alunos de dentro e fora do Brasil.
“Para nos adequarmos ao isolamento social, tivemos que
nos reinventar em apenas 20 dias, transformando as aulas
presenciais em aulas virtuais (síncronas). Com essa experiência do 1º semestre de 2020, lançamos o Cooplem em Casa”,
conta a presidente da cooperativa, Márcia Behnke. Localizada
em Brasília, a Cooplem tem 22 anos e encontrou nas aulas on
line uma maneira de driblar os efeitos negativos causados pela
pandemia. A cooperativa chegou a perder 30% dos alunos e a
fechar duas unidades, mas a escola virtual fez tanto sucesso que
vai continuar mesmo depois de o coronavírus ser controlado.
Leia abaixo, a entrevista na qual Márcia conta que, além
da criação da Cooplem em Casa, a cooperativa também adotou
algumas estratégias para preservar os empregos dos colaboradores e o bem-estar dos cooperados. Confira!

SISTEMA OCB/GO

Fontes: Ascom Sistemas OCB/GO, OCB/MS, OCB/MT e OCDF.

O escritor e poeta Bráulio Bessa: inspiração

Inspiração
A grande atração do encontro foi a apresentação do
escritor e poeta Bráulio Bessa, que proferiu palestra virtual
com o tema “Começacoop: a transformação começa com
você”. Em sua inspiradora mensagem, emocionou a todos,
ao contar sua história de vida, a começar pela descoberta,
ainda quando menino, do que queria ser na vida, quando
se tornasse adulto: ser um poeta e, com o poder da literatura, poder ajudar, de alguma forma, as pessoas.
Desconhecia, no entanto, que essa transformação
começara ali mesmo em sua escola, a partir de uma
pergunta de sua professora aos alunos que, a princípio, não soube responder: “O que você quer ser na vida
quando for adulto?”

Esse foi o início de uma jornada de muita luta
para realizar seu grande sonho de escrever um livro
e poder ter o seu público. “Todo artista precisa ter seu
público”, destaca. O poeta - como se reconheceu ainda nos primeiros anos de sua vida - enfrentou a indiferença e muitos “nãos” ao longo da sua caminhada.
Contudo, mesmo morando em uma pequena
cidade do interior do Ceará e tendo nascido de uma
família humilde, sabia do poder transformador da
sua arte. “Alguém, quando escreve, pode falar de si
e do outro ao mesmo tempo”, diz Bráulio Bessa, que
afirma acreditar muito no poder de transformação e
de influência de um ser humano sobre o outro, principalmente, de forma positiva.
De sua infância e adolescência humilde, o poeta
nordestino chegou ao programa Encontro com Fátima Bernardes, foi contratado já em sua primeira
participação em que era apenas um convidado e iniciou uma trajetória de sucesso, que o transformou no
grande artista admirado em todo o País e reconhecido até no exterior. Um exemplo para muitos, uma vez
que traz consigo a forte mensagem de que jamais se
deve renunciar aos sonhos. E assim como disse o poeta, é vital que sonhemos mais, que acreditemos nos
nossos sonhos e que eles sejam sempre cooperativos.
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inda vivemos um período de incertezas e preocupações
causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas os
concluintes da turma do Curso de Formação de Dirigentes
e Gerentes de Cooperativas - Gescoop podem se orgulhar,
porque no quesito adaptação receberam nota dez. Isto
porque, aproveitando a tecnologia como grande aliada
neste momento, o Sescoop/BA adaptou o espaço do curso,
que iniciou em janeiro de 2020 de modo presencial, e foi
levado para o ambiente virtual assegurando a execução
dessa capacitação, mesmo em tempos de pandemia.
Nesta edição do Gescoop os participantes, divididos entre gestores e lideranças de cooperativas da
região Oeste da Bahia (Sicredi União MS/TO, Cooperfarms, Cooproeste, GNP, Coopeb e Coafor), acompanharam dez módulos que os convidaram a refletir
sobre o desenvolvimento de atitudes, comportamentos
e habilidades em relação à gestão para que atuem, de
forma ainda mais qualificada, nas suas cooperativas.
Último módulo
O presidente do Sistema Oceb, Cergio Tecchio, esteve
no último módulo do curso, que ocorreu em 5 de fevereiro,
por meio de videoconferência, para agradecer a participação
e empenho dos participantes, já que a mudança de modalidade da capacitação para o ambiente virtual trouxe desafios,
mas, também, vantagens, como, por exemplo: economia

de tempo e redução de investimentos em viagens. Ele
aproveitou o ensejo para falar sobre a origem do curso.
“O Gescoop surgiu a partir de uma demanda apresentada pelas cooperativas no nosso Direcoop para ter algum
curso voltado para a gestão das cooperativas, mas que
tivesse a cara da Bahia. Levamos dois anos pesquisando e fazendo um currículo. Desde então, nós já tivemos
muita gente participando. Tenho certeza de que quem
participa do curso sai diferente de quando entrou”.
A convite do Sistema Oceb, o presidente do Sistema
OCB/MS, Celso Regis, marcou presença no encerramento
do Gescoop. Ele elogiou o trabalho que tem sido feito
pela Oceb e pelo Sescoop/BA no estado e avaliou positivamente a representação feminina da cooperativa Sicredi no curso, já que quatro mulheres colaboradoras da
Sicredi participaram e ampliaram seus conhecimentos.
Visão abrangente
O Gescoop oferece uma gama de temas nas áreas
de recursos humanos, gestão, finanças, negócios, planejamento, governança e educação cooperativista. Essa
diversidade de assuntos foi destacada pela gerente da
Cooperativa Agrícola de Formosa do Rio Preto - Coafor,
Amanda Costa. “O curso foi muito bom. Tive a oportunidade de estar em contato com pessoas bem mais experientes do que eu, com muita coisa a me acrescentar. Quem

Sescoop/PE conclui programa de formação para Gestores
de Formação e Preparação de Gestores de
Cooperativas (Pro Gcoop) encerra em fevereiro o seu
OúltimoPrograma
módulo, intitulado Aspectos Contábeis e Tributários em

Cooperativas. Toda a formação contou com sete módulos
totalizando uma carga horária de 84h, com 55 participantes de 15 cooperativas pernambucanas. As ferramentas
virtuais utilizadas viabilizaram a realização de trabalhos em
grupo, debates e garantiram a participação, inclusive, de
cooperados sem disponibilidade para encontros presenciais.
O formato surgiu em virtude das adaptações necessárias trazidas com a pandemia. Inicialmente, o Pro Gcoop
foi pensado para ser realizado de forma presencial, em três
municípios: Recife, Caruaru e Petrolina. Porém, com as
restrições impostas, o programa precisou ser reestruturado.
Plataformas virtuais foram testadas, professores treinados
e a metodologia ajustada. A iniciativa foi bem aceita por
incluir, nas discussões, situações práticas do dia a dia da
cooperativa relacionadas aos conteúdos trabalhados.
Os módulos oferecidos contemplaram os seguintes
temas: Gestão e Governança, Comportamento Organizacional e Gestão de Pessoas, Pesquisa e Análise de Cenários e
Negócios, Gestão de Projetos, Gestão Comercial, Marketing,
Gestão Financeira, Aspectos Tributários, Contabilidade e
Planejamento. A formação foi bem recebida pelo público.
“Tivemos uma ótima adesão das cooperativas em relação
à grade da formação. A ementa contempla todas as áreas
do conhecimento necessárias para aprimorar e ampliar as
habilidades e competências dos gestores de cooperativas”,
frisou o gerente de Monitoramento e Desenvolvimento de
Cooperativas do Sescoop/PE, Adriano Fassini.
De acordo com as avaliações dos instrutores, a participação dos alunos foi bastante acentuada e o resultado
positivo. “Acho que é uma oportunidade fantástica que o
Sescoop/PE disponibiliza para as cooperativas. Quem é
gestor, muitas vezes, possui um conhecimento muito focado na área de formação, mas é importante ter a visão

SISTMEA OCB/PE

pensou na grade pensou com uma visão bem holística
de mundo, de gestão. Eu vejo muitos pontos que eu já
melhorei na minha maneira de trabalhar depois do curso”. Ela aproveitou para expressar que é uma entusiasta
do cooperativismo. “Desde quando fiz faculdade, vejo o
cooperativismo como uma maneira de contribuir para a
sociedade. Eu, que sou de família de pequenos produtores
rurais, fico pensando como o cooperativismo poderia ter
facilitado a vida do meu avô lá atrás”, concluiu.
Outro aspecto importante da capacitação é a
prática de um dos princípios do cooperativismo - a intercooperação. Falando em nome da Cooperativa dos
Transportadores de Luís Eduardo Magalhães - GNP,
que foi representada no curso por quatro participantes,
dentre eles o presidente da cooperativa, Nelson Kuinicki, que refletiu sobre a oportunidade de conhecer pessoas que atuam no cooperativismo, particularmente do
oeste baiano, e que agregaram com suas experiências.
“Muito agradecido por ter participado e pela troca de
informações com as pessoas. Isso não tem preço e é o
que a gente leva para a vida. O que aprendemos aqui
vamos tentar passar para nossos cooperados, para nossa turma”, disse.
A possibilidade de aplicar os conteúdos do curso no
cotidiano da cooperativa foi um aspecto positivo apontado
pela gerente administrativa financeira da Sicredi União
MS/TO, Lilliany Santana. “Tive uma experiência muito
positiva com o Curso de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas, pois me agregou conhecimentos e
habilidades para atuar na minha função de gestão. Tive a
oportunidade de incluir estes ensinamentos na minha atividade diária, ajustando os pontos a melhorar”, afirmou.
O instrutor Ivan Melo, que esteve presente em alguns
módulos do Gescoop, incluindo o último, aproveitou o momento para deixar sua mensagem de motivação para os
concluintes: “Fica claro para nós, ao longo desses módulos
do Gescoop, que o propósito é o que nos faz melhores a cada
dia no que nós somos e no que nós fazemos. Se eu pudesse
deixar frisado para vocês o que considero mais importante
nessas etapas de evolução do cooperativismo é que realmente sem viabilidade econômica a cooperativa não existe,
mas sem viabilidade social ela não tem razão de ser. Nós
temos que mostrar que somos empresa da comunidade, voltados para a comunidade, que nós somos união de pessoas.”
E, assim, o Sescoop/BA finaliza mais um Gescoop formando lideranças cooperativistas que vão contribuir com novos conhecimentos adquiridos sobre a gestão cooperativista.

do todo, afinal de contas, uma cooperativa funciona com
todos os setores trabalhando juntos em prol de um objetivo
comum”, afirmou o gerente de Mercado e Marketing da
Unimed Vale do São Francisco, Italo Azevedo.
Na turma, há muitos alunos que não são cooperados,
mas trabalham em cooperativas e perceberam a importância de saber mais sobre os principais aspectos que impactam o negócio. “É muito importante conhecer bem o segmento no qual atuamos para termos propriedade na defesa
da causa cooperativista. A formação me ajudou a ampliar
a visão e a esclarecer como posso contribuir para impactar
outras áreas. Também me motivou a participar mais da cooperativa da qual sou sócio”, concluiu Italo Azevedo.
A possibilidade de realizar o curso à distância foi con-

OCB/PB articula parceria com prefeitura do Conde
SISTMEA OCB/PB

SISTMEA OCEB

Gescoop mudou de ambiente em tempos de pandemia

o completar 25 anos em 2020, cabe fazer esse registro sobre a importância da criação da Cooped:
antes de 1995, a desvalorização e o descaso eram os
reflexos profissionais sofridos pelos médicos pediatras no estado do Ceará. Os salários eram irrisórios –
plantão quatro vezes menores que de outros médicos.
O cenário mudou a partir de então. Ao celebrar
seus 25 anos de existência (em dia 24 de agosto), a
Cooperativa dos Pediatras do Ceará vive momentos
muito prósperos, resultado de muito trabalho. Fundada por 41 pediatras, sob a liderança da médica
Maria Gurgel de Magalhães, a cooperativa conta
hoje com hoje quase 900 associados.
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De acordo com o presidente Osmiro Barreto, médico
pediatra, o trabalho da Cooped-CE garante que o pediatra seja sempre e cada vez mais mais valorizado, já que
o objetivo principal da iniciativa é a busca por condições
dignas de trabalho. Para tanto, a proximidade e a capaci-

tação dos cooperados têm feito toda a diferença.
“Temos uitos núcleos de estudos, estamos em
constante atualização. A pandemia não nos impediu de realizarmos cursos online com pediatras,
psiquiatras, neonatologistas e cirurgiões pediatras,
por meio do projeto ‘Segunda com o Cooperado’”,
reforça o presidente. “O sentimento é de orgulho
dessa cooperativa forte”, completa Osmiro.
Além de garantir uma remuneração mais justa e equilibrada, a Cooped-CE promove constantes
atualizações, com cursos regulares para os médicos
cooperados, resultando no excelente atendimento à
população e no bem-estar dos próprios cooperados.

A

rticular uma parceria para fomentar o desenvolvimento do cooperativismo na cidade do Conde.
Foi com este objetivo que o presidente do Sistema
OCB/PB, André Pacelli, e o superintendente Pedro
D’Albuquerque se reuniram com a prefeita do Conde,
Karla Pimentel, em João Pessoa. Também participaram do encontro o deputado estadual Eduardo Carneiro, os secretários Vinícius Pedroza (Agropecuária
e Pesca) e Thalles Albuquerque (Educação), além do
secretário do ramo agropecuário da OCB/PB, Wendell
Lima, e assessores das pastas.
Segundo o presidente André Pacelli, a expectativa
é que em breve seja formalizado um termo de coope-

Ocern e o Programa Município
Sustentável e Inteligente

O

Cooped-CE completa 25 anos pelos direitos do pediatra e o bom atendimento à população

A

siderada fundamental para muitos participantes. “Foi uma
experiência muito importante. Se não fosse pela plataforma, dificilmente eu conseguiria fazer o curso. Já participei
das aulas diretamente de Natal, de Brasília... Não faltei a
nenhum encontro. Se fosse presencial, seria muito difícil”,
afirmou o presidente da cooperativa Coaf e coordenador da
Comissão Consultiva do Ramo Agropecuário em Pernambuco, Alexandre Andrade.
Segundo ele, o conhecimento já está sendo colocado em prática. “Com as informações vistas nessa última
etapa, já ajustamos o balanço de nossa cooperativa aplicando as orientações repassadas no Pro Gcoop. A formação tem trazido uma contribuição tremenda para a nossa
cooperativa”, concluiu.

ração técnica entre a OCB/PB e a prefeitura do Conde.
“A intenção desta reunião foi estreitar parcerias para
que possamos apoiar a constituição de cooperativas nas
áreas de turismo, agricultura e pesca, além de projetos
de coleta de resíduos com visitas técnicas a cooperativas
que já trabalham a questão da reciclagem”, comentou.
Outro tema abordado foi a continuidade das
atividades do programa Cooperjovem nas escolas do
município. O programa foi apresentado aos gestores
pelo superintendente Pedro Albuquerque. Segundo
ele, desde a adesão do município ao Cooperjovem, em
2015, o programa já beneficiou 1.662 estudantes de
três escolas, com o apoio voluntário de 15 professores.

presidente da Organização das Cooperativas do
Estado do Rio Grande do Norte (Ocern), Roberto
Coelho, esteve reunido com o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de
Mossoró, Franklin Alves Filgueira.
Na pauta da reunião, a apresentação do Programa
Município Sustentável e Inteligente e o alinhamento de
ações de sustentabilidade que podem ser desenvolvidas
pelo município de Mossoró e o Sistema Cooperativista.
O Programa Município Sustentável e Inteligente é desenvolvido pela Ocern e visa estabelecer condições favoráveis à implantação e desenvolvimento
de políticas públicas, estudos e ações voltadas à
concretização dos 17 Objetivos De Desenvolvimento
Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização
das Nações Unidas (ONU).
A meta é a elaboração de projetos sustentáveis
e de desenvolvimento, com prioridade a saúde, infraestrutura (enérgica, tratamento de resíduo, meio
ambiente, entre outros), agropecuária, transporte,
crédito, prestação de serviços (educação, artesanato,
turismo, etc.) e consumo.
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Copacol lança campanha para venda de insumos para safra 2021/2022
DIVULGAÇÃO

Grupo Coopernorte vai construir um complexo de usinas
solar no distrito de Águas Claras, em Viamão. A planta
com mais de 33,7 mil placas terá capacidade de gerar energia para abastecer o equivalente a 5.000 residências.
A cooperativa planeja inaugurar a primeira usina
ainda no primeiro semestre de 2021.O complexo de
usinas vai ocupar uma área de 20 hectares ao lado da
sede do Coopernorte, com instalação total de 33.750
placas, com capacidade instalada de 13,5MWp. Na primeira fase serão instaladas 4.000 placas.
O investimento total é de R$ 50 milhões, recurso
em parceria com o BRDE. “Para nós, é a realização
de um sonho gerar e abastecer com energia limpa. A
instalação da usina é um marco em nossa história e temos certeza do reflexo positivo que essa iniciativa terá
sobre as próximas gerações e o meio ambiente” afirma
o presidente da cooperativa, Jairton Vieira.

campanha para a comercialização de insumos da
safra de soja 2021/2022 começou na Copacol. Com
o propósito de garantir os produtos necessários ao
próximo plantio com preços vantajosos, a cooperativa
antecipou todo o planejamento junto as multinacionais
parceiras e agora iniciou as ofertas aos cooperados.
“Conseguimos boas condições em nossas negociações, por isso, passamos a ofertar ao nosso cooperado
uma campanha estruturada, com todos os insumos
necessários. Tivemos uma intensa oscilação de preços,
principalmente da soja, além do dólar, que chegou a
R$ 5,40 – o que reflete sobre o preço dos insumos e
também das commodities. Para garantirmos um custo
de produção atrativo, com boa rentabilidade, negociamos com as empresas de fertilizantes e sementes,
e conseguimos excelentes oportunidades aos cooperados”, afirma o gerente de insumos, Fernando Fávero.
Planejamento
A orientação é que o cooperado planeje com o engenheiro agrônomo a próxima safra, reservando os produtos
necessários. A campanha iniciou em fevereiro e deverá

Vinícola Nova Aliança
lança e-commerce
DIVULGAÇÃO

COOTRAVIPA

Cootravipa doa sanitização ao Instituto do Câncer Infantil

A

evereiro foi marcado pela realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Castrolanda. No ano em que a cooperativa completa seu 70° aniversário, o período começou
com fatos históricos, afinal, em sete décadas de história esta
é a primeira vez que o encontro acontece de forma on-line.

A

Ação Solidária de Sanitização da Cooperativa de
Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre – COOTRAVIPA – contemplou nesta terça, 09, o
Instituto do Câncer Infantil – ICI -, com o objetivo de
levar mais segurança sanitária aos usuários do espaço,
na prevenção ao Covid-19.
A Agenda Solidária marca também o Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância, celebrado
em todo o mundo no dia 15 de fevereiro.
“Queremos contribuir com nossos serviços de sanitização para que o ICI siga, com mais tranquilidade e segurança
sanitária, em sua nobre missão de salvar vidas”, pontua a
presidente da Cootravipa, Imanjara Marques de Paula.
A ação solidária de sanitização, denominada
#COOTRACONTRAOCORONA atuou em todas as dependências da instituição com desinfecção de paredes,
pisos, equipamentos e outras superfícies, através de
produtos químicos registrados pela ANVISA, que protegem o ambiente contra fungos, bactérias e vírus.
O produto, aplicado por técnico especializado, mata
os micro-organismos dos ambientes com potencialidade
de contaminação pelo coronavírus, formando uma camada protetora que mantém o local desinfectado.
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“Estamos muito felizes por termos sido uma das
Instituições escolhida pela Cootravipa para dar continuidade ao seu projeto social, com a ação de sanitização aqui em nosso prédio, o Centro Integrado de Apoio
do Instituto do Câncer Infantil. Nossa missão é salvar
vidas, desta forma é muito importante mantermos o
ambiente limpo e organizado para todos”, salienta a
coordenadora do RH do ICI, Caroline Martins.
Sobre a Ação Solidária
Desde o lançamento do serviço de sanitização de
ambientes ao mercado, em 2019 a Cootravipa priorizou a oferta gratuita do serviço a instituições que
atendem pessoas de baixa renda, que inclui também
muitos dos associados, com o objetivo de levar segurança sanitária a quem mais necessita.
Até o momento, a Ação Solidária já contemplou diversas instituições de saúde e assistência social. Entre elas
estão o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, Hospital da
Restinga, Hospital Conceição, Asilo Padre Cacique, Instituto
da Criança com Diabetes, unidades da Fundação de Assistência Social e Cidadania – Fasc – entre outros.
Fonte: Assessoria Cootravipa.

s vendas de vinhos por e-commerce no Brasil representaram um crescimento de 12% no primeiro
semestre de 2021. A informação consta em uma pesquisa da Ideal Consulting.
Aproveitando esse aumento da procura por produtos brasileiros, a Vinícola Aliança aposta em uma
ação que moderniza seus serviços. Com o objetivo de
se aproximar ainda mais do público, a Vinícola lança
um e-commerce (loja.vinicolaalianca.com.br).
Na loja virtual, o consumidor encontra o portfólio
completo da Vinícola, que abrange vinhos, espumantes, sucos e filtrados. “Nós já tínhamos esse projeto em
estudo, mas com a pandemia esse processo foi acelerado. Com esse novo canal, teremos ainda mais proximidade com o público, possibilitando que os produtos
cheguem em diferentes lugares do Brasil”, explica o
diretor comercial da Vinícola, Fernando Matana.
Um dos aspectos importantes considerados pela
Vinícola é a simplificação do processo de compra. Além
de garantir promoções exclusivas na plataforma, o
consumidor tem frete grátis para algumas regiões do
país e pagamento à vista ou no cartão de crédito, com
parcelamento em até seis vezes sem juros.
Fonte: Assessoria Vinícola Nova Aliança

Escassez de produtos
A crescente valorização das commodities intensificou a procura por insumos no mundo todo. Produtos
extremamente necessários para o manejo estão cada vez
mais escassos, elevando os preços no mercado internacional. Por isso, a antecipação da safra 21/22 é apontada
como uma medida segura ao produtor do oeste paranaense – postura adotada pela Copacol em favor de seus
6,2 mil cooperados. “É um momento muito oportuno
para os nossos cooperados, para que possamos garantir
os insumos. Os grãos são a matéria-prima das nossas
integrações, por isso, atuamos sempre com segurança.
A cooperativa busca boas oportunidades aos nossos
cooperados e esta é sem dúvida uma excelente opção
de planejamento e garantia de condições de plantio da
próxima safra”, afirma o diretor presidente, Valter Pitol.
Fonte: Imprensa Copacol.

Castrolanda apresenta resultados recordes na primeira AGO digital em 70 anos

F

A

prosseguir até que haja disponibilidade de estoque. “Nosso
custo de produção está atrativo na relação troca de soja por
insumos, enquanto agroquímicos e fertilizantes não aumentaram na mesma proporção do grão”, explica Fávero.

Transmissão digital
A reunião, que todos os anos consegue preencher o
Memorial da Imigração Holandesa, desta vez, deu lugar a
câmeras e equipamentos para a transmissão digital. Por
conta dos cuidados com a propagação da Covid-19, diretores, cooperados e convidados especiais acompanharam o
evento pelas telas de seus celulares e computadores.
“É de fato uma inovação em nossa história, demos o ponta pé inicial em junho do ano passado, com
a primeira Pré-Assembleia de Balanço. Conseguimos
absorver os erros, acertos e agora passa a ser também
uma mudança de conceito. É um desafio e um aprendizado para todos”, afirma o diretor-presidente da
Castrolanda, Willem Berend Bouwman.
Para o diretor executivo Seung Lee, a AGO Digital
é também uma necessidade. “Nossa Cooperativa está
crescendo, esta é uma forma também para dar a oportunidade de todos os cooperados participarem. É um
modo de trabalho que precisamos adaptar cada vez
mais a nossa rotina, temos de proporcionar os canais
presenciais e on-line”, completa Lee.
Resultados recordes
A Castrolanda completou o último ano com fatu-

ramento total de R$ 4,5 bilhões, resultado 26% superior ao ano de 2019, e R$ 185 milhões de sobras totais.
Os números recordes mostram a força do trabalho realizado e a solidez da cooperativa, que conta com sedes
no Paraná e São Paulo.
No encontro foram apresentados os resultados
obtidos no exercício de 2020 e todas as pautas foram
aprovadas pelos cooperados participantes.
“Podemos atribuir este crescimento a vários fatores,
em primeiro lugar aos nossos cooperados que cumpriram
o papel no campo com excelência. Internamente, diminuímos nossas despesas e descontinuamos negócios que não
estavam mais tão favoráveis para nós”, explica o presidente.
Pontos favoráveis
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia
e do impacto negativo em diversos setores da economia, alguns pontos permaneceram favoráveis para o
agronegócio, como a alta do dólar, preço das commodities e o aumento das exportações. Além disso, o Seung
atribui os resultados a história sólida que a Cooperativa tem construído ao longo dos anos.
“Os motivos que nos levaram a um ótimo desfecho em 2020 vêm de ações já implantadas em gestões
anteriores também, nossa tarefa foi dar seguimento
a esse trabalho. No momento, é muito difícil prever
qualquer número para este ano, entretanto todos podem esperar a melhoria contínua dos nossos processos
controles para evitar surpresas e dessa forma termos
bases para o crescimento”, relata o diretor.

Sobre a Castrolanda
O compromisso com a transformação faz parte do
DNA da Castrolanda. Uma cooperativa feita de pessoas
para pessoas. Com 69 anos de história, a Cooperativa
Castrolanda é formada por mais de 1000 cooperados no
Estado do Paraná e interior de São Paulo. Com 4,5 bilhões de reais de faturamento e aproximadamente 3600
colaboradores, possui unidades de negócios divididas
em operações agrícola, carnes, leite, batata e administração e industrial - carnes, leite e batata. O objetivo das
áreas de negócio é coordenar, desenvolver e fomentar
as atividades dos cooperados, seguir presente em todos
os elos da cadeia produtiva, agregar valor através das
indústrias e crescer com sustentabilidade.
Fonte: Assessoria Castrolanda.
CASTROLANDA
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Usina solar será instalada pela Coopernorte

Willem Berend Bouwman, presidente da Castrolanda
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Luiz Vicente Suzin é presidente do Sistema Ocesc.

SISTEMA OCESC

sUL COOPERATIVO
A contribuição das cooperativas em 2021

O

advento das vacinas contra a Covid-19 representa uma esperança,
mas é indiscutível que as condições gerais que tornaram 2020 um ano difícil e
singular – provavelmente um dos mais
dramáticos da história da humanidade
– persistirão em boa parte de 2021. A
ciência, a medicina e a tecnologia continuarão instrumentos essenciais para o
enfrentamento da pandemia e a eficiência na organização social será a chave
para a superação.
Dentre todas as formas de associativismo, o cooperativismo tem sido a experiência mais bem sucedida em termos
de organização vitoriosa em atuação
social ou econômica. As cooperativas
terão, novamente, alto grau de protagonismo em 2021, articulando a força
de trabalho, os insumos e a produção –
como fizeram no ano passado.
É notoriamente indispensável a contribuição das cooperativas para o normal funcionamento da sociedade. As
cooperativas do ramo agropecuário, por
exemplo, trabalharam incessantemente
para abastecer o país com os alimentos
essenciais – leite, carnes, grãos, cereais,
frutas, hortigranjeiros etc. – atuando
como fiadoras da segurança alimentar.
Mitigaram, assim, o nível de incerteza e
ansiedade provocada pela crise sanitária, evitando a escassez de alimentos e
o consequente caos que se instalaria nas

AURORA

Nova campanha mostra
orgulho de ser Aurora
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famílias e nas comunidades.
Na mesma linha atuaram todos os
ramos do cooperativismo. As cooperativas de trabalho médico mantiveram
hospitais, ambulatórios, clínicas e centros de saúde especializados em plena
atividade, atendendo milhares de pacientes e, assim, aliviando a pressão
sobre o sistema público de saúde. As
cooperativas de transporte garantiram
a circulação das riquezas que o País
produziu, a entrega de insumos, mercadorias e produtos para todos os setores
da atividade humana, oxigenando o
funcionamento da economia brasileira.
As cooperativas de crédito ofertaram condições para que milhões de famílias e milhares de micro e pequenas
empresas se mantivessem em funcionamento, preservando empregos e mantendo o dinamismo microeconômico.
Da mesma forma, no cumprimento
de seus objetivos estatutários, as sociedades cooperativas dos demais ramos
(consumo, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços) estabeleceram condições de viabilidade para que
as engrenagens da sociedade – fundamentadas no trabalho e na produção –
permanecessem viáveis e operantes.
A experiência desse associativismo
operativo – que assimilou os princípios
do cooperativismo e os implementou na
prática – é vivido por quase 3 milhões

A

Aurora Alimentos – terceiro grupo agroindustrial do
setor de carnes do País – lançou uma nova campanha institucional. Ao longo do ano de 2021, a cooperativa trabalhará o tema “Orgulho de ser Aurora”. A iniciativa acompanha o trabalho de comunicação institucional
desenvolvido pela Aurora nos últimos anos, em que dá
destaque à essência da cooperativa: as pessoas.
No “Orgulho de ser Aurora”, a cooperativa une as
mais de 100 mil famílias que fazem parte do seu universo. Empresários rurais cooperados, consumidores
e empregados da Aurora e de suas cooperativas filiadas foram convidados a dar vida e voz ao projeto. Isso
porque, além de ser os rostos da campanha, eles ainda
compartilham, por meio de áudio, depoimentos sobre o
sentimento de orgulho em fazer parte da cooperativa.
Além das mídias e materiais impressos, todo o
trabalho está disponível no hotsite especial, criado
para conectar as histórias da campanha. No www.auroraalimentos.com.br/orgulhodeseraurora é possível
conferir relatos sobre a cooperativa e conhecer diferentes públicos. O hotsite será alimentado durante o
ano com depoimentos e fotos ilustradas por diversas

de catarinenses. Sua importância, sua
capacidade de produzir resultados e
de interferir na sociedade foram abundantemente comprovadas nos fatídicos
meses da pandemia.
Cooperação e empatia foram os
conceitos mais evidentes em 2020 porque resguardar o maior capital de qualquer organização – o humano – nunca
foi tão necessário. Por isso, reinventar
alternativas seguras para manter as
atividades econômicas e adotar novos
hábitos de autocuidado conquistaram
patamar de prioridade na vida profissional e pessoal. O cuidado individual
se tornou zelo coletivo com a crise sanitária.
Desde o início da crise sanitária no
Brasil o posicionamento das cooperativas catarinenses foi claro pela preservação da vida dos catarinenses e pela
continuidade das atividades econômicas com todas as medidas de segurança
orientadas pelas organizações de saúde. O sistema cooperativista catarinense adotou medidas de extremo cuidado
para preservar a riqueza humana. Essa
conduta será reiterada em 2021.
pessoas que fazem parte da história da Aurora.
Outro grande destaque é o filme promocional
desenvolvido a partir do jingle da campanha. Com 30
segundos de duração, a produção evidencia as pessoas
que compõem a Aurora, enaltecendo a diversidade de
perfis e culturas presentes na cooperativa. Para conferir o vídeo é só acessar o canal oficial da Aurora no
YouTube (www.youtube.com/auroraalimentos).
A assistente administrativa Atalita Inacio, que
trabalha no Frigorífico da Aurora em Joaçaba (SC),
é um dos personagens da campanha e conta porque
tem orgulho de ser Aurora. “Foi trabalhando aqui
que conquistei algumas das coisas mais importantes
da minha vida, como: fazer a minha graduação, comprar a minha casa, meu carro e conhecer o princípio
cooperativista. Conquistei muito mais que amigos:
que são praticamente uma extensão da minha família”, relata Atalita.
Para ouvir o depoimento da Atalita e acompanhar outras histórias, basta acessar o site: www.auroraalimentos.com.br/orgulhodeseraurora ou acessar o
conteúdo na plataforma de streaming Spotify.
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Parceria garante subsídio aos extrativistas das cooperativas do Acre

Sobre os beneficiados
Vão ser beneficiados com o auxílio os produtores extrativistas de todo território do estado do Acre, conforme
levantamento do departamento de produção familiar da

SISTMEA OCB/AP

N

Sustentabilidade em Roraima

A

De acordo com o analista de Cooperativismo e Monitoramento do SESCOOP-AP, Marcelo Sarmento, o retorno
positivo dos participantes foi sem dúvida a grande marca
do projeto. “Como representante da OCB/AP e um dos facilitadores do evento, me sinto privilegiado em levar esse
conhecimento a esses novos e futuros cooperados, pois,
sabemos que devido a distância, se torna muito oneroso
para eles se deslocarem até a capital Macapá, onde fica
nossa sede, em busca dessa capacitação. Isso demonstra
que a OCB/AP não mede esforços para atender as deman-

das solicitadas por nossas cooperativas”, afirmou.
“Além do conhecimento adquirido dentro do cooperativismo, vale ressaltar a integração dos participantes/transportadores no quadro social da cooperativa, e
consequentemente eles se tornarão capacitados como
cooperados dentro do contexto da atividade proposta”,
finalizou a presidente da Coop. Fênix, Maria Rocha.
O projeto finalizou no dia 16 de janeiro, ao todo,
104 catraieiros profissionais foram capacitados e estão
prontos a integrar o quadro da cooperativa.

Registro de um dos encontros realizado na sede do Sistema OCB/PA
possibilitou o desenvolvimento de políticas públicas que
incentivam a inserção no mercado de trabalho. Também são
recebidas as principais demandas do setor produtivo, incluindo cooperativas, indústrias, empresas do comércio e serviço.
“O Sistema OCB/PA sempre está presente nas reuniões para apresentar e esclarecer dúvidas referentes ao cooperativismo. Prestamos esclarecimentos sobre os principais
segmentos de negócio, passo a passo para constituição de cooperativas e registro no Sistema OCB/PA. O intuito é levar as
ações de diversos ramos, como o de crédito, agrário e saúde,
por meio do projeto”, explicou o analista em Cooperativismo
e Monitoramento do Sistema OCB/PA, Edilson Oliveira.
Na primeira edição do Parcerias pelo Pará, que será concluída em junho de 2021, na cidade de Altamira, 15 municípios
serão contemplados como sede dos encontros do projeto. Entre
as cidades que receberão as programações, estão Breves, Soure, Moju, Itaituba e Redenção.
Lançado em outubro de 2019, o projeto engloba oito
órgãos estaduais (Sedeme, Sedap, Seplad, Seaster, Jucepa,
Codec, Banpará e CredCidadão) e possui três instituições parceiras (Sebrae, OCB/Sescoop-PA e Famep).

o total, sete municípios do Estado receberam as edições
do projeto Parcerias pelo Pará, em 2020. O projeto,
que tem o Sistema OCB/PA como parceiro, é desenvolvido
pela Sedeme e tem como objetivo promover emprego e
renda para os municípios paraenses, estimulando a troca
de informações entre órgãos públicos e a iniciativa privada.
Foram oferecidas palestras técnicas e encontros de
oportunidades para cerca de 400 pessoas, entre gestão
municipal e setor produtivo, com o intuito de fomentar
negócios locais. Somente em 2020, os municípios atendidos foram: Castanhal, Vigia, Capanema, Tucuruí, São Félix
do Xingu, Paragominas e Barcarena. No entanto, as ações
acontecerão nas 12 regiões de Integração do Estado.
“Contribuir com a geração de emprego e renda é fundamentalmente para uma cultura cooperativista no Pará. A
SEDEME e o Sistema OCB/PA são mais que parceiros, são
protagonistas de uma Causa, que é o desenvolvimento do
Estado”, disse o coordenador de Desenvolvimento Econômico da Sedeme, Mauro Barbalho.
Com os encontros, a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Mineração e Energia do Estado (Sedeme)

conscientização sobre a utilização dos resíduos é essencial para a preservação do meio ambiente, evitando
consequências danosas na vida das espécies, vegetação e
na saúde humana. O Claretiano – Colégio Boa Vista utiliza
várias peças publicitárias de banners e lonas plásticas em
sua comunicação institucional e idealizou o melhor aproveitamento no ciclo final do descarte destes materiais.
Surgiu então a ideia que procurar alternativas criativas,
sustentáveis e sociais para reutilização destes materiais. Foi
quando encontrou a Cooperativa de Empreendimentos Solidários do município de Boa Vista (Coofec’s). Localizada no Bairro
Santa Teresa, a cooperativa é um empreendimento com viés
social e econômico que funciona com princípios comunitários.
A Coofec’s é composta por 20 cooperados, na sua
maioria mulheres que trabalham com corte e costura para a
geração de renda de suas famílias. A doação de banners e
lonas plásticas do Claretiano produziram a confecção de bolsas
e pastas de arquivos para a comercialização desta cooperativa,
principalmente no tempo de pandemia onde as demandas de

Além do transporte de pessoas no TO
DIVULGAÇÃO

Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).
Para ter total direito ao benefício, os produtores devem trabalhar diretamente na área de produção e a mão
de obra utilizada na atividade seja predominantemente
familiar, sejam residentes na área de produção, tenham
como principal fonte de renda a exploração extrativista,
agroextrativista e agropecuária e que estejam vinculadas às
suas respectivas associações ou cooperativas.
Os valores dos auxílios a serem pagos aos trabalhadores
são de acordo com o peso da borracha e o tipo de produto que
ele comercializa, variando entre R$ 1 a R$ 2,40. Os valores são
calculados de formas diferentes, conforme as regiões do estado.
Atualmente, a Cooperacre possui 30 galpões comunitários para armazenamento, quatro galpões centrais e
cinco indústrias para beneficiamento de castanha, polpas
de frutas e látex. No Brasil, seus produtos são vendidos
para mais de 20 estados, dentre eles São Paulo, Rio de
Janeiro, Ceará, Bahia e outros.

OCB/AM e Sicredi
juntos pelo Amazonas

esde o início da pandemia do novo coronavírus, o
cooperativismo tem mostrado sua força ajudando
pessoas em todo o mundo. Na situação de dificuldade extrema vivida no Amazonas, não podia ser diferente. Assim, invocando a força cooperativista que existe em cada
um e apelando por um gesto fraterno, o Sistema OCB/
AM convida a todos a se juntarem na campanha de solidariedade lançada em parceria com o Sistema Sicredi.
A campanha Juntos pelo Amazonas promove
arrecadação de recursos para compra de oxigênio
e equipamentos/materiais hospitalares para a rede
de saúde do estado. Abaixo, constam os dados para
a contribuição, que é livre e voluntária.

DIVULGAÇÃO

e dar a voz necessária a eles. São mais de 1.000 famílias
sendo agraciadas, isso é de uma grande importância para
toda a classe”, disse Monteiro.
Hoje a Cooperacre ajuda o produtor a ter acesso a todo
o processo relacionado a logística, como o transporte da borracha e as demais atividades comerciais, e isso alcança todos
os extrativistas das cidades mais distantes do estado.
O presidente da Cooperacre, Manoel José da Silva,
agradece a atitude do governador em ter este olhar para
com os produtores.
“É muito importante essa valorização, porque se o
governo incentiva os produtores, eles vão continuar preservando a floresta”, afirma o dirigente.

O
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A solenidade de assinatura foi realizada no Palácio de Rio Branco Foto: Neto Lucena/Secom

Sistema OCB/AP promove curso para futuros cooperados
Sistema OCB/AP por meio do Sescoop/AP, em parceria
com a Cooperativa Fênix (Cooperativa de Transporte dos
Proprietários de Veículos do Amapá) realizou, no período de
novembro de 2020 até a primeira quinzena de 2021, o curso
básico de cooperativismo nas localidades de Cafezal, Alto
Pirativa e na comunidade de Cachoeirinha, todas situadas
na região ribeirinha do Município de Santana.
O curso teve o objetivo de desenvolver a consciência
cooperativista dos futuros cooperados, contribuindo para
o fortalecimento da sociedade cooperativista, e levou de
forma didática um pouco sobre a doutrina e o histórico do
cooperativismo no Brasil e no mundo, assim como também os direitos e deveres dos cooperados para com a cooperativa e a comunidade em geral entre outros assuntos.
“Estamos criando um canal de comunicação entre
o quadro social e a gestão da cooperativa, como facilitador do processo, acredito que, através de uma
linguagem coloquial podemos fazer com que eles realmente se vejam parte integrante do processo”, destacou o diretor Administrativo da Cooperativa Fênix,
Lildeci Maciel, um dos idealizadores do Projeto.

SISTMEA OCB/PA

SISTMEA OCB/AC

O

bservando todas as dificuldades enfrentadas pelas famílias extrativistas, o governador do Acre, Gladson Cameli,
através da Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA),
providenciou em janeiro, um termo de colaboração que facilita o pagamento dos subsídios aos produtores de borracha
e murumuru, por meio do Programa REM Acre Fase ll, financiado pela Alemanha e Reino Unido, por meio do Banco
KfW. O investimento será de R$ 3,7 milhões e atenderá a
cerca de 1.300 famílias nos anos de 2021 e 2022.
Participaram da assinatura do termo o governador
Gladson Cameli, o titular da Sepa, Edivan Azevedo, entre
outras autoridades.
“Em meio a um momento de incertezas, tenho a certeza de que esse subsídio vai ajudar centenas de famílias que
vivem exclusivamente da borracha e do murumuru com aporte financeiro do Banco KfW, que tem sido importante parceiro
na conservação da floresta e no cuidado com os povos que
nela habita. Este é o momento de darmos as mãos e que
tenhamos fé em dias melhores”, destacou o governador.
A Cooperacre e suas singulares foi uma das beneficiadas com o valor ofertado pelo Governo do Acre.
A cooperativa, que tem como carro-chefe a castanha,
também trabalha com a borracha, polpa de frutas e mecanização para o reflorestamento, sendo uma das poucas empresas que defendem o desenvolvimento sustentável aliado
à preservação da diversidade natural e cultural da Amazônia.
Está presente em 14 municípios acreanos e tem capacidade para produzir mais de 3.000 toneladas de castanha,
contando hoje com 2.500 cooperados.
O superintendente da Cooperacre e presidente da
Cooper-Liber, Manoel Monteiro, destaca a importância da
valorização dos produtores extrativistas.
“Tudo que queremos é ser parceiros dos produtores

Projeto Parcerias pelo Pará atendeu cerca de 400 pessoas em 2020

produção diminuíram. Os materiais, que seriam descartados
no lixo, agora estarão sendo úteis para as atividades cotidianas
das pessoas com produtos de grande durabilidade e qualidade.
Visite a página desta cooperativa e conheça mais este
trabalho: @coofecscooperativa @coofecs.

O serviço de transporte individual realizado pelos mototaxistas sofreu alterações durante os decretos estabelecidos para
o controle da Covid-19 em Araguaína (TO). No entanto, outro
serviço ganhou espaço, o de entrega de alimentos. A Cooperativa de Motoqueiros de Araguaína (Coopermoto) atua há 23
anos fortalecendo a categoria, que conta com 477 cooperados e 25 pontos de atendimento espalhados pela cidade.
Conforme o presidente da cooperativa, Ronyeryo
Pereira Cunha, a Coopermoto recebeu em 2020 apoio
municipal e estadual, de pessoas públicas, de instituições
e do mercado local, que ofereceu serviço de entrega à
cooperativa. “Muitas lojas contrataram o serviço da Coopermoto para entregar suas mercadorias”, complementa.
A Coopermoto se diferencia das demais iniciativas
privadas pelo dever de cumprir alguns requisitos, além de
seguir os preceitos de cooperação. “Somos diferenciados
porque oferecemos um serviço de excelência e procuramos
sempre nos atualizar no mercado”, explica Ronyeryo,
exemplificando com o uso da tecnologia, como no aplicativo Mototaxi Araguaína, e os cursos oferecidos pelo Sescoop/TO aos cooperados, como o de atendimento ao cliente.
“Incentivamos para que todos façam os cursos
ofertados. Damos suporte técnico, bem como apoio aos
processos burocráticos. Queremos que o cooperativismo
cresça no Tocantins com e sem pandemia”, conta a superintendente do Sistema OCB/TO, Maria José Oliveira.
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Myrian Lund é planejadora financeira, mestre em gestão
empresarial e administradora com especialização em finanças.

ACERVO PESSOAL

De olho nas finanças

Quem se planeja tem futuro, quem não se planeja
tem destino

A

pandemia trouxe para a população brasileira a
importância de se ter uma reserva de emergência
para fazer frente a situações imprevisíveis. Ao mesmo
tempo, mostrou a importância da atualização permanente, da capacidade de se reciclar, se renovar e de se
adaptar ao “novo normal”.
Além da reserva de emergência, as pessoas estão se
sentindo incomodadas com as baixas taxas de juros, sem
saber exatamente o que fazer, uma vez que a poupança
está rendendo 1,40% ao ano e a inflação nos últimos 12
meses foi de 4,56%, caracterizando uma perda efetiva
no poder de compra para aqueles que estão com o seu
dinheiro aplicado de forma conservadora.
E os que estão endividados precisam buscar alternativas com taxas de juro mais baratas. É um novo
mundo para todos: poupadores e endividados.
O que fazer diante de tantas mudanças? Um planejamento financeiro para o curto, médio e longo prazos.
O planejamento financeiro pessoal e/ou familiar
é o grande instrumento para uma vida em plenitude.
É a melhor forma de ser feliz hoje e no futuro. Um
processo de planejamento financeiro permite que você
faça tudo o que é importante, focando nos objetivos de
vida individual e familiar. É aprender a dizer NÃO ao
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que não é importante. É alterar os mitos paralisantes
(“não consigo juntar dinheiro”), as ideias preconcebidas (“eu me sinto mais seguro na poupança”), que não
correspondem à realidade. O planejamento financeiro
envolve cinco importantes passos:
1) Relacionar os sonhos e objetivos de vida, com datas
alvo e valores a serem atingidos. Lembre-se do ditado: “quem
não tem direção, qualquer caminho serve”. Onde você quer
chegar? Que vida você quer para você hoje e na velhice?
2) Saber para onde o seu salário está indo. O vilão
são os pequenos gastos que, somados, podem transformar a sua vida. Fazer uma planilha detalhadíssima e
analisar o que pode ser reduzido, mudado, eliminado
para ajudar a atingir os sonhos e objetivos de vida.
Qual a sua capacidade de poupança mensal? Sobre
empréstimos e financiamentos: antes de fazer, anote as
prestações na planilha. Evite parcelamentos no cartão de
crédito, mesmo que seja o mesmo preço a vista. Todo
parcelamento compromete sua receita futura.
3) Como está a evolução do patrimônio líquido? Se
pudesse transformar todos os bens em dinheiro e pagar
tudo o que deve, quanto sobraria? Este é o seu patrimônio. Ele está crescendo, reduzindo ou não sai do lugar?
4) Os investimentos estão adequados ao seu perfil

de risco e aos seus sonhos e objetivos de vida? Possui
as três reservas: emergência, aposentadoria e sonhos?
5) Como se organizar para pagar menos impostos,
fazer os seguros adequados à sua necessidade pessoal
e familiar e como pensar a sucessão: o que quer para a
velhice e como estruturar o que sobrará para a família? Se
você tem bens, como sua família vai pagar o inventário?
As instituições financeiras, grandes bancos, cooperativas de crédito e bancos digitais sabem que
agora, mais que nunca, a formação e o conhecimento
dos gerentes serão essenciais para se manter como a
principal instituição do cooperado/cliente.
Os clientes, os cooperados, estão sedentos por quem
possa ajudá-los a escolher e implementar soluções financeiras. Neste sentido, a certificação financeira dos assessores
de negócios e gerentes é primordial. Dentre as certificações:
CPA-10 (básica, mas insuficiente para atender as necessidades de um cliente), CPA-20 (um pouco mais adequada
às demandas atuais), a CEA (especialista em investimentos, a grande procura do momento) e CFP (planejador financeiro, certificação de distinção, o grande diferencial).
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Cooperativas sociais

C

A referida lei considera pessoas em desvantagem: os deficientes físicos e sensoriais;
os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente, os egressos de hospitais
psiquiátricos; os dependentes químicos; os
egressos de prisões; os condenados a penas
alternativas à detenção e os adolescentes em
idade adequada ao trabalho que tenham
situação familiar difícil do ponto de vista
econômico, social ou afetivo.
Em 2015, o então Secretário Nacional
de Economia Solidária, o saudoso Paul Singer, declarou que haviam à época 660 cooperativas sociais no Brasil.
Atualmente, dentre as cooperativas sociais brasileiras vale a pena citar a Coepad
– Cooperativa Social de Pais, Amigos e Portadores de Deficiência, em Florianópolis, que
proporciona a inclusão social de seus cooperados, portadores de deficiências leves, que
produzem com papel reciclado feito por eles
próprios, além de blocos, agendas, além de
sacolas ecológicas e outros produtos.
E aproveito pra falar de dois documentários que são excelentes veículos de divulgação
desse trabalho tão importante pra nossa sociedade: Tecendo a Liberdade e O Ponto Firme.
Tecendo a Liberdade (2017), dirigido por
Luíza Damião e Rafael Frazão, conta a história
de detentas do Centro de Reeducação Feminino

CONHECIMENTO EM EXPANSÃO
Inovação
Transparência
Sustentabilidade

de Ananindeua (Pará). Elas criaram a primeira
cooperativa exclusivamente formada e administrada por presas, a Coostafe. A cooperativa
não apenas gera renda para as detentas, que
de dentro do cárcere podem ajudar a sustentar
suas famílias, como dá a elas oportunidade de
trabalho após a saída da prisão.
O outro documentário, O Ponto Firme
(2020, – estreou em novembro no SP Fashion
Week), dirigido por Laura Artigas –, mostra
o trabalho realizado pelo estilista Gustavo
Silvestre, que promove aulas de crochê na
Penitenciária II Desembargador Adriano Marrey, em Guarulhos (SP). No filme, é possível
acompanhar a coleção desenvolvida por 20
detentos que pôde ser vista em um desfile realizado na São Paulo Fashion Week de 2018.
Esses são apenas alguns dos excelentes
exemplos do potencial das cooperativas socias que, embora tenham o reconhecimento
legal, não têm regulamentação e tratamento tributário adequado, afinal exercem atividades de indiscutível interesse público. É
preciso apoiar essas cooperativas e defender sua regulamentação!

It's
WCM'21
25 e 26
Outubro/2021
ExpoMinas
Belo Horizonte

O MAIS IMPORTANTE CONGRESSO DE LIDERANÇA
E ESTRATÉGIA DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO.

DIVULGAÇÃO

riadas inicialmente na Itália, a partir
dos anos 70 do século passado, essas
cooperativas exercem, em parceria com o
Estado, serviços que, a princípio, seriam de
sua competência, ou seja, serviços sociais:
de saúde, educacionais e de políticas para
a juventude. Mas elas também se auto organizam para oferecer outros tantos serviços
assistenciais de grande importância.
Exatamente por ter em seu objeto questões
de natureza social é que tiveram incluída essa
denominação, se destacando como “Cooperativas Sociais”. A iniciativa deu tão certo que
outros países também aproveitaram o modelo
e o utilizaram, dentre eles o Brasil que, a partir 1999, teve reconhecida essa modalidade
cooperativista, após a promulgação da Lei nº
9.867, de 10 de novembro daquele ano.
Na mesma linha do que prevê a legislação italiana, a lei brasileira dispõe em seu
artigo 1º que as cooperativas sociais constituídas com a finalidade de inserir as pessoas
em desvantagem no mercado econômico,
por meio do trabalho, fundamentam-se no
interesse geral da comunidade em promover
a pessoa humana e a integração social dos
cidadãos, e incluem entre suas atividades:
a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos, além do desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais,
comerciais e de serviços.

Adriana Amaral é advogada especialista em
Cooperativismo, Direito Público e Tributário e em
Docência do Ensino Superior.
contato@questaocooperativa.com.br

ARQUIVO PESSOAL

Questão Cooperativa

ACESSO A
CONHECIMENTOS
INOVADORES E
DESENVOLVIMENTO
DE NOVOS MÉTODOS
E CONCEITOS

Proporcionar tudo isso e muito mais a esses profissionais
é o objetivo do World Coop Management - WCM'21,
um congresso elaborado especialmente para presidentes,
dirigentes, superintendentes, gerentes e gestores de
cooperativas e entidades do setor que buscam a reciclagem
profissional, mantendo-se atualizados sobre os novos conceitos
e estratégias de atuação em seus negócios e cooperativas.

www.wcm.coop

REALIZAÇÃO

Cena do documentário O Ponto Firme
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não ter iniciado o trabalho de conformidade. Mas o próprio mercado também
tem pressionado pelo respeito às regras
de privacidade e segurança dos dados.
Estar em conformidade com a Lei passou a gerar valor competitivo entre as
empresas e, na hora de fechar contratos,
a adequação às normas de proteção de
dados pessoais passou a contar pontos.
Todavia, espera-se que a ANPD considere um tratamento diferenciado para
micro e pequenas empresas, com regras
mais simples de atender e executar, considerando o alto volume dessas empresas de
pequeno porte. Como nossa lei foi baseada na lei europeia, lembramos que já são
tratadas de forma especial as empresas de
menor porte estabelecidas na Europa.
Para se adequarem à LGPD, as instituições públicas e privadas têm concentrado seus esforços em ações nos seus
departamentos jurídico e de tecnologia.
É necessário haver a identificação dos
gaps, do fluxo de dados dentro das
empresas e a criação de um comitê de
acompanhamento desses processos. Importante também pensar em divulgação,
seja interna ou externa. Além de estar
conforme, é importante mostrar que está
em conformidade: comunique ao mercado sua adequação; é propaganda de
sua marca. Treinamento também tem se
mostrado fundamental no processo de
revisão de cultura organizacional e de

O
educação dos colaboradores.
Conforme definido na lei, as sanções começam a vigorar em 1º de agosto de 2021 – já não falta tanto tempo
assim – e cabe à ANPD fiscalizar a aderência às novas regras. Mesmo quando
as penalidades passarem a vigorar, o
objetivo da Lei não é punir, mas recorrer
a instrumentos que possam ajudar as
empresas no cumprimento das regras.
A Lei não é punitiva, mas sim regulatória, e não tem porque atuar de forma
agressiva. Não é o intuito do legislador.
Apesar das sanções não poderem ser
aplicadas ainda, lembramos que a LGPD
já está em vigor e as empresas ou órgãos
governamentais que não atendam a
conformidade com a lei podem ser acionados judicialmente, iniciando investigações e avaliações contra as normas.
Temos então um grande trabalho
pela frente, que envolve as áreas de
tecnologia, jurídica e também operacional. O trabalho cobre todas as áreas
das empresas e envolve funcionários,
fornecedores e parceiros. Como já falamos anteriormente, o tempo não é nosso
aliado. Mas estamos prontos a juntar
forças para chegarmos ao objetivo.
DIVULGAÇÃO

Lei Geral de Proteção de Dados está
valendo apenas há poucos meses,
mas a conformidade das empresas com
as regras introduzidas na Lei já é cobrada
pelo mercado. A mudança de cultura em
relação à segurança dos dados e garantia
de uso de dados pessoais está apenas começando no Brasil, mas a maneira como
as companhias têm lidado com a privacidade tornou-se valor competitivo e, com
certeza, tem influenciado cada vez mais
na escolha de parceiros comerciais.
O grande desafio agora é a sua regulamentação, missão que cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD). Uma série de normas precisa
ser regulamentada, definindo com clareza pontos estabelecidos na Lei, restando
ainda muitas dúvidas sobre a sua aplicação. “Uma característica de leis que
são construídas a muitas mãos, como a
LGPD, é que ela deixa espaços abertos
para disputas interpretativas. O nosso
esforço é traduzir essa lei e relacioná-la
com outras normas já existentes. Tudo
isso gera uma necessidade de detalhamento e interpretação que é urgente e
complexa”, disse a diretora da ANPD,
Miriam Wimmer, em recente live.
Por outro lado, embora uma mudança de cultura leve tempo, já começamos
a notar a preocupação de adequação
das empresas às novas regras, apesar de
larga percentagem de empresas ainda

1

decorrer da vida intelectual .
Na visão do sociólogo, recorrer aos
autores clássicos representa uma abordagem metodológica importante devido aos
seguintes motivos: de um lado integra o
campo do discurso, mantendo limites disciplinares e, de outro, permite que aspectos
gerais possam ser debatidos sem explicitar
os elementos de sua adjudicação. Através
dos clássicos, segundo Jeffrey Alexander,
é possível um mínimo entendimento, uma
comunicação e relacionamento entre as
partes, uma base para uma discordância consistente, coerente e duradoura,
visto que os adversários têm compreensão do que o outro está dizendo.
Neste sentido, os autores clássicos
do cooperativismo podem servir de fundamento no processo de construção e
condução da gestão de excelência, tão
almejada pelo cooperativismo contemporâneo brasileiro. A base dos clássicos, ao mesmo tempo em que expõe a
delimitação do campo conceitual, permite compreender as abordagens metodológicas para a gestão de excelência,
sendo possível visualizar caminhos a
serem trilhados. Quanto maior a clareza das questões de natureza teórico-

processo de gestão de excelência
nas cooperativas representa, em sua
essência, decisões e escolhas realizadas
sob a influência do pensamento cooperativo. Todavia, as teorias e ferramentas
para o exercício da gestão têm vasta amplitude, de natureza holística, promotoras
de competitividade e sustentabilidade.
A questão central, entretanto, vai
além da adoção de técnicas e instrumentos administrativos.
A seleção das alternativas supostamente mais adequadas para as cooperativas alcançarem a gestão de excelência está relacionada a um debate
amplo, com diversos pontos de vista.
Deste modo, os autores clássicos do cooperativismo representam uma maneira
de estabelecer mediação entre as partes.
De acordo com um dos mais respeitáveis sociólogos americanos da atualidade, Jeffrey C. Alexander (1947- ),
os autores clássicos têm a capacidade
de estabelecer uma comunicação entre as diferentes opiniões. Isto facilita a
discussão, na medida em que, através
de um número mais restrito de obras, é
possível substituir “as miríades de formulações sutis” que são produzidas no

-analíticas por parte dos gestores, sem
desconsiderar as questões de natureza
comportamentais, maior será a probabilidade de integração e superação de
questões dualísticas entre as partes.
A excelência na gestão, a qual pode
e deve servir de tônica para construir
ou consolidar o projeto alternativo,
pautado em princípios e valores de
solidariedade, democracia e igualdade, é deveras necessário, mas também
bastante complexo. Entretanto, colocar
os autores clássicos do cooperativismo
como ultrapassados tende a ser perigoso. Ademais, decisões baseadas em
alinhamento automático com modismos
de gestão ou centradas no “achismo”
são vetores causadores de enfretamento
e conflito nas relações entre os integrantes das cooperativas.
A (re)interpretação e (re)descoberta
dos clássicos permitem a (re)construção das cooperativas, sendo imperioso
questionar: compreendermos as obras
ou pensamentos dos autores clássicos
do cooperativismo?

1ALEXANDER, Jeffrey C. “A Importância dos clássicos”. in A. Giddens & J. TURNER (org.) Teoria social hoje. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 46

UNINDO
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PRODUÇÃO MUSICAL

Jingles Institucionais, Trilhas, Vinhetas,
Temas e Arranjos para atender
sua necessidade.
/unijazzbrasil_oﬁcial
(21) 97194-6759
contato@unijazzbrasil.mus.br
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Emanuel Sampaio é doutor em Sociologia.

Cooperativas de excelência: os fundamentos clássicos

A LGPD vira valor competitivo

A

Pensamentos Cooperativos

ARQUIVO PESSOAL

José Ribeiro é economista, especializado em TI e
Projetos, e sócio da Analítica Consultoria.

ARQUIVO PESSOAL

Proteção Cooperativa

ENSINO MUSICAL

Shows, Festas, Aniversários, Casamentos
e Eventos Corporativos nos mais variádos
formatos de Duo, Trio, Quarteto, Sexteto,
Street Jazz, Small Band e Big Band.

APRESENTAÇÕES MUSICAIS

Aulas, Oﬁcinas e Concertos didáticos em diversas
formações com conteúdo prático e teórico para
musicalização de todas as Idades. Disponível
para Instituições Públicas, Privadas e
Projetos Sociais.

O MELHOR DA MÚSICA
AO SEU ALCANCE
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Paulo Campos é contador, educador, psicanalista. Atua
como consultor contábil e tributário, instrutor do Sescoop.

ARQUIVO PESSOAL

E agora, dirigente?

A solidez do cooperativismo frente ao fantasma do cancelamento

A

liquidez de Bauman está aí: a qualquer momento, indivíduos e instituições se tornam “celebridades”, entrando,
automaticamente, na fila do cancelamento, para aguardar sua vez, por conta dos
atos futuros. Como os efeitos do cancelamento são proporcionais à grandeza do
sucesso, quanto mais seguidores, maior
é o abandono sentido pelo seguido, isso
já no trajeto entre a plataforma da fama
e a prateleira dos rejeitados, que dura
mais ou menos uns cinco minutos.
Nesse diapasão, estamos tentando
nos adaptar, remodelando perfis para
agradar o público, mesmo sem saber
exatamente o que as pessoas exatamente
querem a cada dia. Funciona? Em alguma medida, sim. Mas demanda muita
energia e pode produzir o colapso do
próprio ente, por um lado. Por outro,
para ter sucesso nessa estratégia, é preciso responder a pergunta de um milhão de
dólares: até onde se pode ir com as adaptações, sem se perder de si mesmo? Se a
vida social fosse linear, talvez fosse mais
fácil aplicar a técnica. Mas, não. Não é.
Nesse cenário, o cooperativismo,

como qualquer organismo ou sistema,
precisa de coesão entre as suas partes
constitutivas e de estabilidade sistêmica
para existir e evoluir, sem descartar mudanças e alterações necessárias à luz
do planejamento sustentável.
Essa solidez e permanência relativa
ao seu “tempo social” deve atender ao
critério primário e principal do bem comum à humanidade, o que serve para
todos, pois, juntos com nossos irmãos,
idos e presentes, temos a responsabilidade sobre nossos próprios caminhos
como raça e, muito além, também sobre
os destinos do universo, em gravidade
e extensão ainda não dimensionadas.
A Terra é só o nosso berço, pois somos
recém-nascidos. Logo, logo, estaremos
passeando nas galáxias a proteger o
universo, espero. Essa superioridade,
mesmo que latente e ainda não efetivada, já exige de nós responsabilidades.
Por tudo isso, atos, pensamentos e
palavras que visem ao alcance do bem
comum aos humanos se mostram como
fontes de garantia únicas, ricas e vigorosas à permanência, à solidez relativa

PROTEÇÃO PARA
OS TRABALHADORES
DO AGRONEGÓCIO É
COM A MAG SEGUROS

ao tempo e à consistência necessária
para que qualquer pessoa ou ente social exista e evolua.
E, pasmem, essa característica está
fundada no DNA do cooperativismo. É
fulcro, sem o qual, o movimento cooperativista não se sustentaria. Então, em
tempos de cancelamentos e do politicamente correto, a solidez do movimento
cooperativista é farol para o desenvolvimento sustentável das sociedades humanas pela justa configuração que possui.
Confesso que, sempre que penso
nisso, fico, por demais, admirado com o
potencial e a capacidade do movimento
cooperativista de proporcionar o melhor
para todos, sendo, para além de si, referência existencial produtiva e social à humanidade, com base nos seus princípios
e valores. Desde já, agradeço se não me
cancelarem por ter feito esta confissão.

A MAG Seguros, seguradora especialista
em seguro de vida e previdência, é pioneira
no desenvolvimento de soluções pensadas
exclusivamente para todos os perfis de
profissionais que atuam no campo, desde
o trabalhador rural até o grande produtor.

ARQUIVO PESSOAL

PRODUTOR
Mande um e-mail para cooperativas@mag.com.br
e saiba como podemos ajudar você.
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MAG Seguros: a seguradora parceira
do cooperativismo e do agronegócio.
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Cooperação e Superação

estão sempre juntas.
Com união temos mais força para superar os desafios.
E quando estamos unidos, criamos uma força: a cooperação.
Mesmo quando os desafios tentam separar a gente.
A gente coopera.
A gente supera.
Coopera para uma sociedade mais justa.
Supera as expectativas e alcança um futuro melhor.
Cooperação e superação estão sempre unidas.
E você também pode contar com a nossa união, sempre.

SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110. SAC
Capitalização: 0800 286 0109. Ouvidoria: 0800 286 0047,
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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