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“Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário.”

Cooperativas do agronegócio injetam mais de
R$ 9 bilhões na economia goiana. Página 50.

Paulo Freire, filósofo e educador brasileiro

Cláudio Montenegro, editor executivo

P

arece um contra-senso viver num país que abraça o universo
da inovação e tecnologia avançada, enquanto demonstra estar vivendo uma realidade paralela, com uma crise energética sem
precedentes, aliada a uma crise hídrica, elevados custos de combustíveis, gás de cozinha, alimentos, enfim, uma balbúrdia de preços em alta desenfreada.
Ao mesmo tempo em que soluções tecnológicas como o open
banking, a digitalização do agronegócio, o desenvolvimento de
plataformas de market place que objetivam alavancar negócios em
todos os setores, deparamo-nos com um Brasil em retrocesso.
Após mais de um ano e meio de pandemia, a vacinação no país
continua a passos lentos, com muito menos da metade da população
ainda não vacinada com as duas doses necessárias do imunizante.
Continuamos num processo de queda de braço entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que buscam, cada qual com
suas justificativas, mostrar quem manda mais, quem pode mais,
quem decide mais o futuro do eterno país do futuro.
Escândalos de corrupção na saúde, em plena pandemia, continuam a pleno vapor, sem demonstrar o menor sinal de retração ou
fim. A CPI da Covid-19 segue a passos de cágado ouvindo os mais
estapafúrdios relatos de integrantes de todas as frentes envolvidas
na contratação das vacinas - membro dos governos federal e estaduais, representantes de empresas direta ou indiretamente ligadas
à fabricação, venda e distribuição de vacinas de todos os cantos
do mundo, assessores, influenciadores ou meros simpatizantes de
todas as linhas partidárias. Todos falam e ninguém se entende.
Obras inacabadas em todo o território nacional, legados da
Copa do Mundo de 2014, legados das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, bilhões de reais aplicados em obras empacadas
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pelo Brasil afora ou enfiados bolsos adentro.
Simultaneamente, acompanhamos o excepcional desempenho de atletas olímpicos e paralímpicos nas Olimpíadas de Tóquio,
dando-nos confiança para superar os obstáculos que a intolerância
e a desigualdade nos impõem diariamente.
É vergonhoso ver que nossos atletas superam todas as dificuldades perante um país que não investe em esporte, em educação,
na cultura e na saúde, mas destina R$ 4 bilhões para fundos partidários, como patrocinador master dos parlamentares e postulantes a cargos públicos.
Resta-nos o vento da esperança que sopra do cooperativismo,
com exemplos que dignificam a união de esforços, a colaboração
de pessoas buscando o bem-estar socioeconômico não apenas
para alguns poucos, mas para toda uma comunidade ao seu redor,
expandindo os ideais e princípios que a doutrina cooperativista
nos ensina desde 1844, quando aqueles pioneiros 28 tecelões deram o primeiro passo na construção do cooperativismo moderno.
Que façamos do modelo cooperativista o verdadeiro espelho a
nos mirarmos para alavancar esta nação, unir os diferentes povos
de nosso país e trabalhar juntos para reverter o quadro desesperançoso que nos foi impingido nos últimos anos.
Façamos nossas as palavras do presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Ariel Guarco: “O mundo precisa adotar a forma
cooperativa de fazer negócios e, juntos, podemos ajudar a fazer
a mudança necessária. Para sair melhor desta pandemia, acredito
veementemente que o mundo deve aprender a cooperar melhor
uns com os outros.”
Boa leitura, fiquem bem, usem máscaras, evitem aglomerações, vacinem-se e saudações cooperativistas!
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presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Ariel
Guarco, divulgou uma mensagem, neste segunda-feira
(23/8), recomendando que os cooperativistas abracem a
maneira cooperativa de reconstruir o futuro. Na mensagem, Ariel destaca que estamos há 100 dias do 33º Congresso Cooperativo Mundial, que ocorrerá entre os dias 1º e
3 de dezembro, Seul, na Coréia.
Segundo o presidente, as cooperativas têm um papel
vital a desempenhar neste futuro, ajudando o mundo a se
reconstruir melhor, juntos. “Isso significa reconstruir de volta mais justo, reconstruir de volta mais verde e reconstruir
cooperativamente”, comenta. Confira o texto.
“Queridos membros,
Hoje marca 100 dias para o 33º Congresso Cooperativo
Mundial, e este ano mais do que qualquer outro, estou muito
orgulhoso de estar participando deste evento em Seul, República da Coréia, de 1 a 3 de dezembro.
O congresso será a primeira oportunidade desde o início
da pandemia COVID-19 para cooperadores de todo o mundo
se encontrarem, se relacionarem e aprenderem uns com os
outros e com palestrantes de renome internacional.
O tema geral do Congresso deste ano é o Aprofundamento de nossa Identidade Cooperativa e foi escolhido para
marcar o 125º aniversário do ICA e o 25º aniversário da
Declaração sobre a Identidade Cooperativa. Este Congresso é
uma oportunidade para celebrar e olhar para o futuro através de uma lente cooperativa.
Este será um Congresso histórico - teremos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente ou nos conectarmos online. Este evento híbrido tornará o Congresso
acessível para mais pessoas no movimento cooperativo
do que nunca. Estaremos examinando as bases de nosso
movimento, explorando sua identidade para construir um

futuro mais seguro.
Olhando como enfrentar desafios como a
pandemia COVID-19, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável,
paz e igualdade, futuro do
trabalho, moradia e energias, as discussões terão
como objetivo aprofundar
a identidade cooperativa
examinando seus valores,
fortalecendo suas ações,
comprometendo-se aos
seus princípios e vivendo
suas realizações.
As cooperativas têm
um papel vital a desempenhar neste futuro, ajudando o mundo a se reconstruir melhor juntos.
Isso significa reconstruir de volta mais justo, reconstruir de volta mais verde e reconstruir cooperativamente.
A pandemia já ceifou muitas vidas - e também acentuou as desigualdades existentes no mundo. Hoje, mais do
que nunca, o mundo precisa de um modelo econômico com liderança comunitária em seu coração, focado no bem comum.
Resumindo, o mundo precisa adotar a forma cooperativa de
fazer negócios e, juntos, podemos ajudar a fazer a mudança
necessária. Para sair melhor desta pandemia, acredito veementemente que o mundo deve aprender a cooperar melhor
uns com os outros.
Como cooperativas, temos um bilhão de membros que
fazem parte de três milhões de cooperativas em todos os con-

Vem aí a Semana InovaCoop
OCB

O

ACI

Congresso Mundial da ACI acontece em dezembro

I

Ariel Guarco, presidente da ACI

tinentes. Esse alcance global nos dá uma chance sem precedentes de fazer nossa influência ser sentida. O Congresso nos
oferece a oportunidade de fazer isso reunindo pensadores,
realizadores, ativistas e contadores de histórias que conduzirão conversas sobre quatro subtemas.
O Congresso também será um momento para celebrar
como as cooperativas lideraram o caminho durante a pandemia e para agradecer aos nossos membros pelos enormes
esforços que fizeram.
Este mês também marca nosso 126º aniversário do ICA.
Com o mundo passando por tantas coisas, este é um momento importante para nos unirmos. Estou ansioso para recebê-los no Congresso, seja em Seul ou online.
Ariel Guarco, presidente da ACI.”

novação! Mais do que algo para pensar depois, essa é uma
grande estratégia de mercado para atrair e manter clientes
satisfeitos e, claro, conquistar mais e mais mercados. É pensando nisso que o Sistema OCB realizará, entre os dias 13 e
17 de setembro, a Semana InovaCoop, cheia de conteúdos
exclusivos que prometem agregar muito valor ao dia a dia
das cooperativas do país. Além de palestras, workshops e
apresentação de cases, o evento também contará com alguns lançamentos. Para saber mais detalhes acesse o site da
Semana InovaCoop: https://semanainova.coop.br
PROGRAMAÇÃO
13/9 SEGUNDA - 14h30 às 16h
Palestra: Competitividade e inovação
Convidado: Maurício Benvenutti
Nosso convidado vem do Vale do Silício para falar da
importância da inovação como estratégia. O que fazer para
o negócio de sua coop não ficar obsoleto, como desenvolver uma atitude empreendedora e manter-se competitivo
num mundo com transformações exponenciais.
14/9 TERÇA - 16h30 às 18h
Palestra: O cooperativismo de plataforma no Brasil

Convidado: Mario de Conto
Na aula inaugural do curso Cooperativismo de Plataforma o professor Mário de Conto mostrará todo potencial
desse modelo de negócios para quem já é coop e para
quem quer se tornar coop.
15/9 QUARTA - 16h30 às 17h30
Mesa redonda: Transformação digital e novos canais
para o cooperativismo agropecuário
Convidados: Marco Fava Neves – Doutor Agro
Leandro Angotti Guissoni - Professor da FGV
Murilo Boccia - Diretor da Natura
Esta mesa redonda vai discutir como a transformação
digital impactou o agro. O desenvolvimento dos marketplaces e as transformações na gestão e comunicação.
16/09 QUINTA - 16h às 18h
Workshop: Comunicação e engajamento
Convidado: Mario Rosa
Num contexto acelerado, com multitarefas e um
bombardeio constante de informações por todos os lados,
é cada vez mais difícil prender a atenção das pessoas. Como
inovar na comunicação e gerar engajamento? Como ser
relevante em meio à disputa de atenção? Essas questões

serão trabalhadas no workshop.
17/9 SEXTA - 10h30 às 12h
Palestra: Construir Futuros
Convidado: Tiago Mattos
O futuro projetado traz impactos nas ações do presente, orientando nossos planejamentos e decisões. Lideranças e times orientados para o futuro reforçam o poder da
cooperação para essa construção.
Conexão com startups
Um dos momentos mais aguardados da Semana InovaCoop são os pitches das startups, ocasião em que as cooperativas participantes do programa InovaCoop Conexão
com Startups vão avaliar as startups selecionadas para solucionar os desafios propostos pelas coops (leia mais aqui).
Durante todos os dias da semana as startups vão se
apresentar para as cooperativas. As melhores soluções
serão escolhidas para serem executadas pela startup em
parceria com as coops. E mesmo se sua coop não estiver no
programa será possível acompanhar os pitches. Uma ótima
oportunidade para conhecer um pouco mais do ecossistema de inovação!

Pesquisas brasileiras serão apresentadas em Conferência Mundial

Sancionada lei que permite uso de livros digitais por cooperativas

Q

A

uando o assunto envolve a produção científica sobre
temas do dia-a-dia das cooperativas, os brasileiros
fazem muito bem o dever de casa. Um exemplo disso é
que dos 181 artigos a serem apresentados durante a Conferência Mundial de Pesquisa em Cooperativismo, 19 são
verde-e-amarelos.
Neste ano, a Conferência será realizada em formato híbrido, entre os dias 28 e 30 de novembro, em Seul,
na Coreia do Sul. A organização fica a cargo do Comitê
de Pesquisa em Cooperativismo da Aliança Cooperativa
Internacional (CCR) – instância da ACI responsável pela
cooperação com o setor acadêmico e tem como membros
pesquisadores de 30 países.
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Vale dizer que o evento antecede o 33º Congresso
Mundial do Cooperativismo, que será realizado também
em formato híbrido, em parceria com as organizações cooperativistas coreanas.
Essa é a maior participação já registrada do cooperativismo brasileiro na conferência da ACI que, neste ano, tem o
seguinte tema: Aprofundando nossa Identidade Cooperativa.
Também é importante ressaltar que os colaboradores
do Sistema OCB foram os autores da maioria dos artigos selecionados. Do total, quatro são de autoria de pesquisadores da unidade nacional da OCB; quatro do Sistema Ocemg;
um do Sistema OCB/MT; e um do Sistema OCB/MS.
Além disso, é essencial destacar que pesquisadores

vinculados à Escoop, à Universidade Federal de Viçosa, à
PUC-PR, à UFSC, à Unesc e à UFRA também tiveram artigos aprovados. E, ainda, representantes do Sicoob e do
Sicredi completam o time que apresentará os trabalhos
sobre o cooperativismo brasileiro.
Quer saber mais?
Os estudos produzidos no Brasil serão disponibilizados em inglês e espanhol pela ACI no mês de dezembro deste ano. Para obter mais informações sobre
a Conferência acesse o site oficial do evento: https://ccr.
ica.coop/en/events/ica-cooperative-research-conference-cooperative-identity.

gora é lei: as cooperativas estão autorizadas a usarem livros e fichas digitais. Esse passo importante
na simplificação dos processos de escrituração, e na
adequação do setor à realidade digital, veio com a sanção da Lei nº 14.195/21 pelo presidente Jair Bolsonaro.
A lei é originária da Medida Provisória 1040/21, que trata
da modernização do ambiente de negócios, inclusive das
sociedades cooperativas. E valer ressaltar, o Sistema OCB
atuou fortemente na discussão da pauta, destacando as
particularidades do cooperativismo, e para isso contou
com o apoio direto do deputado Evair de Melo (ES) e da
senadora Soraya Thronicke (MS), que são integrantes da
Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop).
De acordo com a Lei 5.764/1971, as cooperativas devem contar com os livros para registro de matrícula, atas
das assembleias e registro de presença dos associados,

atas dos Órgãos de Administração e do Conselho Fiscal,
entre outras ações, como registros fiscais e contábeis, que
são obrigatórios.
Normas societárias
Outro ponto importante – Foram vetados os dispositivos que extinguiam as sociedades simples e, consequentemente, o texto que equiparava as cooperativas a todas as
sociedades empresariais. Com isso, ficam preservadas todas as normas societárias atuais do modelo cooperativista,
inclusive as regras de direito tributário aplicáveis às cooperativas. Da mesma forma, são mantidas as normas previstas em legislações específicas do cooperativismo, as quais
já eram preservadas pelo projeto a partir de sugestão feita
diretamente pelo Sistema OCB com o objetivo de preservar
as especificidades do modelo de negócios cooperativo.

Outros pontos de modernização
Com a sanção, as cooperativas também ficam autorizadas a emitir Nota Comercial, título de crédito extrajudicial, de livre negociação – neste caso emitido exclusivamente sob a forma escritural. E isso, elas podem fazer
por meio de instituições autorizadas a prestar o serviço de
escrituração pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
E tem mais: a lei traz novas facilidades para abertura
e registro de novos negócios e facilita a liberação de licenciamentos em empreendimentos de baixo risco.
Para unidades do Sistema OCB, outro ponto a ser destacado diz respeito à permissão para realização de Assembleia
Geral Ordinária (AGO) remota também para associações,
contribuindo para a segurança jurídica também nesse ponto.
Para conferir o texto completo, acesse: https://www.
in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.195-de-26-de-agosto-de-2021-341049135.
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DIVVULGAÇÃO

O

movimento Agro Fraterno continua a crescer e a
apresentar resultados positivos em todo o país. A
iniciativa liderada pela Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), pelo Sistema CNA/Senar e pelas entidades do Instituto Pensar Agropecuária (IPA) foi elogiada pelo deputado Celso Maldaner (SC), diretor da Frente
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop).
“Mais do que em outros momentos, é de suma
importância projetos como o Agro Fraterno, que fazem
chegar até nossos produtores rurais uma ajuda básica.
Quando todos se unem, tudo fica mais fácil. Não podemos abandonar nossa gente. Sem alimento não há vida.
Temos que dar a mão para aqueles que com suas mãos
plantam e produzem o que vai para a mesa dos brasileiros”, afirmou o parlamentar.
Maldaner lembra que a pandemia da Covid-19 assolou drasticamente todo o mundo, inclusive os pequenos
agricultores. “Grande parte da produção agrícola e pecuá-

CÂMARA

Celso Maldaner destaca importância do Agro Fraterno

Embrapa inaugura ponte entre startups e gigantes do mercado

ria é realizada por pequenos produtores rurais, mas, com
a pandemia, diversos municípios entraram em estado
crítico, gerando grandes prejuízos para a população”.
O Agro Fraterno conta com a participação voluntária de produtores, empresas e entidades ligadas ao setor
agropecuário do Brasil. Também conta com o apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro da Cidadania, João Roma, que participam pessoalmente de seu
desenvolvimento. As doações são livres e podem ser feitas
com cestas de alimentos, com recursos ou com alimentos.
Até o início do mês de agosto, apenas pelas cooperativas do Sistema OCB, haviam sido arrecadadas
273.938 cestas básicas. O número corresponde a 89.739
toneladas de alimentos destinados a mais de um milhão
de pessoas no país e corresponde a R$ 20,7 milhões em
recursos financeiros. Além disso, os cooperados arrecadaram 1.350 agasalhos e cobertores para doação aos
mais necessitados.

WCM’21 irá reunir cooperativistas de todo o mundo
Embrapa Gado de Leite e parceiros da iniciativa privada, como a OCB, lançaram no final de agosto o Silo
- Inovação Aberta, um hub que pretende inaugurar uma
nova fronteira na pesquisa científica da cadeia produtiva
leiteira. O evento contou com transmissão ao vivo pelo
canal oficial da Embrapa no YouTube, tendo como foco o
lançamento do projeto e, também, de uma série de inovações implementadas no Campo Experimental de Coronel
Pacheco (MG). Além de autoridades da Embrapa, o evento
também contou com a participação do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, e da coordenadora da
instituição, Samara Araújo.
O Silo é fruto de uma parceria público-privada entre
Embrapa e algumas gigantes do mercado como Microsoft,
TIM Brasil, Nestlé do Brasil, Belgo Bekaert, IS Brasil, além
da OCB e a aceleradora corporativa Neo Ventures. Sua
criação se pauta na busca por soluções para o agronegócio
brasileiro, por meio de Inovação Aberta, reunindo competências colaborativas de empresas e instituições, para gerar impacto zero em termos de emissão de gases do efeito
estufa, para reduzir as desigualdades sociais em todas as
suas dimensões e para assegurar ganhos econômicos aos
stakeholders envolvidos com a produção de alimentos,
energia e fibras.
“Nenhuma grande empresa faz inovação hoje em dia.
Uma grande empresa tem tantos controles que ela mata
a inovação. Por isso, ela tem que contratar jovens que
pensam fora da caixa”, explica o chefe geral da Embrapa,
Paulo Martins. O hub de inovação permitirá a conexão de
startups com empresas líderes de tecnologia da informação
e comunicação, uma aceleradora, agentes do agronegócio,
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investidores e todo o corpo técnico da Embrapa Gado de
Leite, além das melhores universidades brasileiras.
“Um dos exemplos de aplicabilidade do Silo é o da
Nestlé do Brasil. A organização tem o compromisso global
de neutralizar as emissões de carbono de suas operações
até 2050. Como a Nestlé vai levar seus produtos para a
casa das pessoas emitindo carbono zero? As startups estão
aí para encontrar essas soluções e o Silo é a grande ponte
entre as partes”, esclarece Paulo do Carmo Martins.
Como vai funcionar
O primeiro passo do processo é o challenge, seguido
de um workshop para levantamento de desafios e dores
internas da empresa, evoluindo para a etapa de categorização e priorização das situações levantadas. A partir
dessas informações, é realizada uma chamada pública
para a apresentação de rotas de solução para os desafios
propostos, seguida de um hunting feito com base no banco
de dados da Neo Ventures.
É feita então uma triagem buscando as três melhores rotas de soluções apresentadas e, posteriormente, um
bootcamp, para o refinamento da solução entre a startup e
a empresa. Na sequência, é desenvolvida uma POC (Prova
de Conceito) para verificação da viabilidade da solução. Em
caso de validação, o negócio é fechado entre a startup e a
empresa demandante. Neste ponto do projeto, existem
possibilidades de compartilhamento de resultados durante
a trajetória de desenvolvimento e da comercialização com
as empresas participantes da iniciativa (Roadshow).
Na reta final, são executadas as etapas de aceleração,
com indicação de startups para o programa de aceleração

do Silo, e de mentorias com a participação ativa no processo de desenvolvimento das startups indicadas. Fecham a
cadeia do programa de inovação as etapas de investimento, em que é possível aplicar recursos nas startups, e a da
colheita dos resultados e soluções desenvolvidas.
FAZENDA 4.0
Além da inauguração do Silo, localizado na sede da
Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora em uma unidade
com 1.400 m² de área, também ocorreu o lançamento de
uma série de inovações tecnológicas instaladas no Campo
Experimental de Coronel Pacheco. As instalações compõem
conceitualmente a “Fazenda 4.0” - derivado de Indústria
4.0 - que permitirão ao complexo abrigar os instrumentos
necessários para os trabalhos de pesquisa do hub.
Entre as novidades estão as quatro infovias de cabos
de fibra ótica, que cortam todo o Campo Experimental,
em um total de 9 km, cujos sinais difundem nas áreas de
experimentos por meio de antenas de wireless. Sob a ótica da internet das Coisas (IoT), o projeto eleva a pesquisa
para uma outra dimensão ao tornar digitais os projetos
de pesquisa relacionados à forrageiras e aos plantios de
grãos, além de possibilitar a expansão dos experimentos
com máquinas, animais no campo e a interação destes
com as plantas.
Na ocasião, também foram lançadas as placas fotovoltaicas que alimentarão o primeiro e único Compost Barn
instalado em ambiente de pesquisa do país, e a primeira
cerca de biosseguridade em produção de leite, fixada no
entorno do composto.
Fonte: Embrapa Gado de Leite

Sistema Unimed forma 327 profissionais em DRG

A

tuar para promover uma governança centrada no paciente, por meio da mudança do modelo assistencial e
remuneratório dos serviços de saúde, é um compromisso
da Unimed do Brasil. A conclusão de uma etapa fundamental dessa jornada foi celebrada com a formatura de
327 profissionais do Sistema Unimed, em evento online.
Os alunos capacitados representam 75 cooperativas e
integram o Programa de Formação em DRG (Grupos de Diagnósticos Relacionados), resultado do convênio firmado entre a
Unimed do Brasil e a unidade nacional do Sescoop, em parceria
com a Faculdade Unimed. Os formandos iniciaram os estudos
no primeiro semestre de 2020 e participaram dos cursos de
Formação de Codificadores em Modelo DRG e de Capacitação
em Modelo DRG, que têm duração de até 12 meses.
Estas são as primeiras turmas formadas no projeto,
promovido pela área de Serviços Próprios e que visa oferecer um atendimento cada vez melhor ao beneficiário e
busca o crescimento sustentável do Sistema Unimed.
“Celebramos a oportunidade de colocar em prática
a mudança do modelo assistencial e de remuneração de

hospitais e cooperados. Neste momento
especial, fortalecemos o papel da Unimed
pela excelência na prestação de serviços,
valorizando o jeito de cuidar das pessoas,
que é um dos grandes diferenciais da nossa marca”, destacou o diretor de Gestão
de Saúde da Confederação, Marcos de
Almeida Cunha.
Para o diretor Acadêmico da Faculdade Unimed, Fabio Gastal, a melhoria dos
resultados assistenciais e no controle dos desperdícios, necessidades fundamentais para o setor de saúde suplementar,
fortalecem o atendimento de qualidade ao paciente.
“O modelo DRG permite mensurar o desempenho de
forma ampla, como ferramenta de avaliação da eficiência na
prestação de serviços. O cooperativismo brasileiro, mais uma
vez, dá uma contribuição relevante para o futuro do país e o
Sistema Unimed honra esse legado, com a capacitação de profissionais como multiplicadores do processo de transformação.”
A solenidade contou ainda com manifestações da

UNIMED

A

A próxima edição do WCM’21 Digital e Presencial está com ingressos esgotados para
a fase presencial. O evento, que é o maior do segmento cooperativista mundial, será
realizado nos dias 25 e 26 de outubro no Espaço de Eventos Unimed, em Belo Horizonte,
além de ter uma versão pela internet.
Apesar dos ingressos estarem esgotados, quem desejar ainda pode participar da fase
digital do evento.
A plataforma digital do WCM’21 foi aberta no dia 25 de somente para os já inscritos no
congresso. Eles podem participar dos eventos da jornada de conhecimento, negócios e
networking promovidas pelo evento.
O primeiro evento será a parte 1 do Global Innovation Coop Summit, que ocorre em 21
de setembro, às 11 h. Não percam! Mais informações: www.wcm.coop.

gerente de Regulação em Saúde da Unimed do Brasil, Carolina Araújo Novais; da enfermeira de Serviços Próprios e
moderadora do evento, Maria Gomes; dos coordenadores
dos cursos, Renato Couto e Tania Grillo; e dos alunos recém-formados Paula Soresini do Nascimento e João José Cruz
de Paula, das Unimeds Curitiba (PR) e Petrópolis (RJ), representando seus colegas. Eles destacaram a importância
da capacitação, da metodologia utilizada para a aplicação
prática dos conteúdos e os ganhos para o Sistema, com foco
na qualidade assistencial e na segurança do paciente.
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Negócios Coop, um novo espaço para realização de negócios cooperativos

A

E

ncerrando uma edição histórica do 13º Concred Digital,
de grandes insights e muito aprendizado, o ex-técnico
das seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei,
Bernardinho, trouxe importantes lições e dicas práticas a
serem incorporadas à rotina das cooperativas com a palestra Estratégia e Motivação. O evento, em formato 100%
on-line, foi realizado entre os dias 18 e 20 de agosto pela
Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras) e contou com mais de 2.800 inscritos.
Como atleta e líder, Bernardo Rezende faz parte de
algumas das maiores conquistas na história do esporte
brasileiro e, no terceiro e último dia do evento, deixou aos
participantes uma mensagem valiosa: “O vencedor é apenas um perdedor que tentou mais de uma vez”.
Em sua apresentação, Bernardinho usou sua experiência pessoal para fazer paralelos entre gestão de equipes
esportivas e o movimento cooperativista. Segundo ele, o
grande ponto de encontro entre essas duas realidades é o
espírito de time. O alicerce em valores e princípios é o que
constrói um projeto, no qual todos atuam em nome de um
propósito comum. Os líderes, na visão do treinador, precisam ter a capacidade de criar o solo fértil, de onde nascem
sinergia e cooperação.
Na receita de sucesso, apontou ainda que não podem
faltar motivação, humildade, responsabilidade, foco, resiliência e disciplina. Isso sem contar a preparação permanente, sempre conectada à inovação e tecnologia. Afinal,
como bem destacou, equipes campeãs precisam manter o
espírito aspirante. “Não existe crescimento acompanhado
de conforto. É preciso força, foco e fé”, ponderou.
Sustentabilidade e diversidade
Outro momento de destaque foi o Painel Mulheres
com Propósito, sob o tema “Liderança feminina: por um
futuro igualitário”. A apresentação, que propôs uma importante discussão sobre empoderamento e presença feminina em posições de liderança, foi mediada pela superintendente da Confebras, Telma Galletti, e teve a participação da
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consultora de empresas Alexandra Loras e da economista e
fundadora do hub “O Futuro das Coisas”, Lília Porto.
Ex-consulesa da França em São Paulo e atuando há
mais de 20 anos na área de transformação pessoal e empresarial para o reequilíbrio da diversidade étnico-racial de
diversas organizações, Alexandra destacou que as mulheres representam 52% da população, mas ainda estão muito
ausentes nos espaços de poder. Outro dado importante
apontado é que a população feminina movimenta em renda própria 2,3 trilhões por ano. “É importante percebermos
o quanto a sociedade está perdendo quando ela não está
incluindo a diversidade”, destacou.
Números que demonstram a presença feminina nos
espaços de trabalho e os impactos positivos das mulheres
na economia também foram apresentados nas palavras de
Lília Porto. Ela frisou que investir em inclusão e equidade
de gêneros beneficia as empresas, contribuindo para mais
inovação e melhor desempenho. A boa notícia é que muitas organizações e líderes já estão prestando mais atenção
à ascensão feminina e à equidade. “Hoje no Brasil 66% dos
executivos estão trazendo para suas agendas essas questões como prioridade”, pontuou Lília.
ESG
Outro tema importante e bastante conectado à realidade das cooperativas foi abordado no talk show “A importância da pauta ESG no Futuro das Cooperativas”, mediado
pelo conselheiro e ex-presidente da Confebras, Kedson
Macedo, tendo como convidados o CEO da consultoria Ideia
Sustentável, e um dos primeiros consultores em sustentabilidade empresarial do Brasil, Ricardo Voltolini, e a professora doutora em gestão ambiental, Maria Flávia Bastos.
“As cooperativas já são exemplos de boas práticas
ligadas ao ESG (Environmental, Social and Governance,
na tradução para o português Ambiental, Social e Governança), já estão “do lado do bem da força” (fazendo analogia aos filmes da franquia Star Wars). Mas não podem
se acomodar, têm de estimular os jovens, cooperados ou

não. Têm de ser o exemplo das mudanças que querem ver”,
disse Voltolini. Para Maria Flávia, as cooperativas oferecem
à nova geração propósitos e isso é um grande diferencial.
“As cooperativas não são apenas um modelo de negócio, e
sim a forma em que muitos jovens querem viver”, avaliou.
Desafios dos novos tempos
A manhã do último dia de Concred começou com uma
instigante palestra de Ricardo Guimarães. O consultor, reconhecido por dar apoio estratégico a grandes marcas, ele destacou
o cenário de imprevisibilidade que caracteriza o atual mundo
corporativo e a importância do investimento em identidade e
valores intangíveis, como credenciais de confiança, integridade
e valor de mercado. São elementos que surgem de propósitos
e valores bem construídos e solidificados. Segundo ele, algo
inadiável para as empresas e instituições sobreviverem no cenário da sociedade do conhecimento.
“Estamos vivendo as dores do parto de uma nova
sociedade, que está rompendo com o padrão industrial.
É um processo de humanização. As empresas precisam se
entender como organismos vivos, interativos, integrados a
todo um ecossistema. O grande diferencial está na aptidão
para interagir com os cenários que se apresentam e suas
ameaças. Um norte que o cooperativismo pratica como
uma nova maneira de reorganizar a sociedade a partir das
pessoas”, observou Guimarães.
Esta abordagem foi reforçada na palestra seguinte, pelo teólogo e filósofo Zeca de Mello, que falou sobre
“Aprender, Desaprender e Reaprender: desafio para pessoas e organizações”. O palestrante provocou uma reflexão
sobre a inadequação dos modelos tradicionais de educação
para um mundo que nos desafia a lidar com tantas incertezas. “Toda crise é um banho de lucidez. E isso é o que
estamos vivendo. É preciso saber desaprender, desapegar
do antigo e conhecido jeito de fazer as coisas. Esse caminho
envolve uma coragem percebida no movimento cooperativista, que tem um DNA de curiosidade, imaginação e preocupação genuína com o outro”, ressaltou.

T

emos falado sobre intercooperação há muito tempo,
está lá nos princípios do cooperativismo, muita coisa
vem sido feita, mas faltava algo, um ambiente ou um fórum local nacional para fomentar a intercooperação. Fomos
bastante cobrados no nosso último Congresso Brasileiro do
Cooperativismo, em 2019, e de lá para cá vínhamos trabalhando no desenvolvimento desta plataforma. Mas o que
é a plataforma?.
Temos dito que é a o Mercado Livre, a OLX do cooperativismo, onde as cooperativas possam anunciar produtos, serviços ou aquilo que elas comercializam e possam
encontrar outras cooperativas, também com produtos e
serviços que façam sentido para o seu negócio. E é interessante porque tem uma inteligência por trás da plataforma, para justamente juntar oferta e demanda. Então
se eu me cadastro para oferecer serviço de transporte e
outra cooperativa disse, em seu cadastro, que tem interesse em transporte, a própria plataforma vai apresentar
esse anúncio para aquela cooperativa.
Dentro da plataforma é possível fazer essa relação via
chat. Por exemplo, vi um anúncio, me interessei, posso então
iniciar essa conversa com a outra cooperativa, iniciar uma
negociação e, quem sabe, fechar a contratação de um serviço
ou de um produto. Estamos com expectativas bem altas com
relação a esse processo, a plataforma acabou de ser lançada,
e já temos quase 80 cooperativas, com uma primeira meta
bem robusta para o primeiro mês, e até o final do ano nossa
meta é altíssima, apresentando o que fazem em termos de
serviços e produtos. É uma grande oportunidade, um serviço
gratuito do Sistema OCB, que tem total apoio das unidades. E
nosso papel é ouvir e entender o que precisa melhorar, onde
podemos ajustar e fazer acontecer.
Como se cadastrar
A plataforma é gratuita para cooperativas que estejam registradas e regulares com o Sistema OCB, esse é o

critério principal. No momento em que ela for se cadastrar,
conseguimos verificar isso. É a própria unidade estadual
que autoriza esse processo a partir desse check, se a cooperativa está cadastrada e regular. Para aquelas cooperativas
que ainda não estão registradas e que por algum motivo
estejam irregulares conosco, é um convite para virem conversar com sua unidade estadual, para negociar esse processo e poder aproveitar esse e outros serviços que a gente
vem oferecendo para as cooperativas regulares.

Qualquer cooperativa de qualquer ramo pode se cadastrar. Não há limite para anúncios, então a cooperativa
pode cadastrar quando anúncios ela quiser. Se ela tem
100 produtos ou serviços, ela pode cadastrar todos, sem
problema algum. O importante é que ela cadastre nos detalhes, se o serviço é transporte, e-commerce, etc. Ela vai
dizer exatamente como é esse serviço, como funciona, para
chamar a atenção. É bom lembrar que um anúncio, quanto
mais bacana estiver, com foto, com o material, com uma
boa descrição, fica mais fácil de ser visto e chamar atenção
de outras cooperativas.

OCB

intercooperação e a promoção de negócios entre cooperativas sempre esteve no radar do Sistema OCB,
principalmente em função das linhas de atuação definidas
no 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, em 2019.
Tendo isso em pauta, o Sistema OCB lançou a plataforma Negócios Coop, um autêntico marketplace para
apresentar os produtos e serviços oferecidos pelas cooperativas brasileiras.
Em entrevista ao Programa CoopCafé, produzido
pela Comunicoop, a gerente técnica e econômica do Sistema OCB, Clara Maffia, falou sobre a plataforma e as expectativas para alavancagem dos negócios cooperativos.

Abrangência nacional
A platafoma é um projeto nacional e o mais interessante é que a própria cooperativa pode definir a abrangência daquele produto ou que está anunciando. Vamos ter
muitas cooperativas que conseguem ofertar seus serviços
nacionalmente, especialmente no contexto de muitas plataformas e outros que não têm algum tipo de produto ou
serviço que é mais local. Na plataforma ela pode indicar
qual é sua área de abrangência, onde consegue chegar,
mas a plataforma tem cooperativas de todo o Brasil todo,
uma diversidade grande, com cooperativas de todas as regiões, já nesse primeiro momento pós-lançamento.
Até o final do ano queremos chegar em 500 cooperativas, esse é o número que temos em mente. Acredito que
chegaremos lá, porque com menos de um mês de lançamento, já estamos com um número bem expressivo.
O que vem por aí
Na última semana de julho tivemos a Semana Conexão Coop, quando lançamos a plataforma Negócios Coop,
mas também o site Conexão Coop. É o site que congrega
todo os serviços de produtos e conteúdos voltados ao mercado, ações de mercado nacional e internacional, intercooperação. Ali as cooperativas vão encontrar a plataforma
Negócios Coop, os indicadores econômicos, vão encontrar
publicações, cursos EAD, indicações de feiras de anúncios
que estão previstas pelos canais nacionais e internacionais.
Uma dica para quem não conhece é entrar no site Conexão
Coop para encontrar tudo que estamos disponibilizando
em termos de conteúdos de mercado.
Para o início do próximo ano, vamos lançar a nossa rodada de negócios nacional, focada em intercooperação. Além
disso, teremos muito conteúdo novo, quentinho, até o final
do ano no site Conexão Coop, como novos e-books, novos
cursos EADs, além de acesso ao dashboard e à plataforma
Negócios Coop. Vale a pena ficar atento ao que vem por aí.
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BRC - De que forma essa nova lei de licitações vai afetar
as cooperativas?
Fazendo um resgate desse projeto de lei que determinou essa nova Lei de Licitações. Na versão original do projeto haviam suprimido do texto da Lei de Licitações o dispositivo que determinava ao Poder Público que não poderia
restringir a participação das cooperativas em licitações.
A discussão legislativa foi muito hostil no princípio. E
isso determinou que nós empreendêssemos esforços para
conseguir virar essa posição e, de alguma maneira, restabelecer, dentro desse projeto de lei, esse dispositivo que garante que assegura a participação das cooperativas em licitação.
E por que que tem que ser assim? Nossa Constituição
Federal, no artigo 174, parágrafo segundo, estabelece para o
próprio estado que é dever dele apoiar e estimular o cooperativismo na atividade normativa. O que estava acontecendo no
âmbito de discussão desse projeto era justamente o contrário.
Era o Estado trazendo uma restrição para o cooperativismo.
Acho que hoje a gente pode dizer que a Lei de Licitações, ainda que ela traga algumas condicionantes para a
cooperativa participar, ela afeta positivamente. Isso porque
ela reafirmou o direito dessas cooperativas participarem de
contratações públicas.

O impacto da nova lei de licitações
nas cooperativas de trabalho

A

A nova Lei de Licitações entrou em vigor em 1 de abril de
2021. O texto ficou em tramitação no Congresso Nacional
por 24 anos até a sua sanção pelo presidente Jair Bolsonaro.
E as cooperativas de trabalho tiveram muito trabalho para
evitar prejuízos. Lideradas pelo Sistema OCB, especialistas
em cooperativismo tiveram bastante trabalho para defender o direito das coops em participar das licitações públicas.
Mas é preciso atenção.
No Brasil, o cooperativismo do Trabalho, Produção de
Bens e Serviços é representado por 925 cooperativas. Dessas, participam 198 mil associados, possibilitando 5 mil empregos. O volume movimentado é de R$ 1 bilhão em ativos
e R$ 99 milhões em impostos e tributos, segundo dados
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divulgados pelo Sistema OCB. Números bastante consideráveis para serem desprezados.
A gerente de Jurídica do Sistema OCB, Ana Paula Andrade Ramos, iniciou uma série de lives e participações para
mostrar o que a Organização tem feito em relação ao tema.
Tanto para indicar caminhos às cooperativas de trabalho
quanto para mostrar ao Poder Público a importância e o
modo correto de regular o setor. O objetivo é eliminar os
entraves que impedem a participação das cooperativas de
trabalho em licitações públicas.
Ana Paula participou do Programa CoopCafé de 11 de agosto, quando falou sobre o tema e explicou como a nova lei afetará as cooperativas de trabalho, produção de bens e serviços.

BRC - E em quais segmentos as coops são mais beneficiadas ou afetadas pela nova Lei de Licitações?
Alguns segmentos têm uma recorrência maior de
contratações com o Poder Público. São aquelas cooperativas que a gente chama de venda em comum, que são as
que disponibilizavam bens ou serviços para tomadores
públicos, como as cooperativas de Trabalho. Elas têm uma
dependência, inclusive alta, dessas contratações públicas.
O trabalho médico, por exemplo. Existe muita demanda
por contratação de médicos para o Serviço Único de Saúde.
A contratação de cooperativa de Transporte também
é bastante recorrente pelo poder público. E no caso das
agropecuárias, em especial aquelas que participam de
programas governamentais de aquisição de alimentos. A
gente tem uma presença forte de cooperativas prestando
serviço ao poder público. Elas seriam as principais afetadas.
Falando em termos de benefícios, é importante destacar dois dispositivos dessa nova lei. Na verdade, é uma
manutenção do que já vinha da Lei 8666, que é a lei anterior a 14.133. A gente conseguiu manter, nessa nova Lei, a
dispensa de licitação nos casos em que o serviço prestado
for de recicláveis, como os serviços de cooperativas de catadores. Nesse caso, pode ser feita uma contratação direta
sem licitação sempre que os cooperados forem pessoas
físicas de baixa renda.
Outro benefício que a gente conseguiu incluir na
legislação é a preferência pelas cooperativas para receber pelo serviço, caso haja algum risco de interrupção ou
descontinuidade daquele contrato com o Poder Público. As
cooperativas têm preferência para receber na frente. E não
estão sozinhas nessa preferência. Micro e pequenas empresas também estão ali com esse direito assegurado.

OCB
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Ana Paula Andrade Ramos

A lei 14133 que substituiu a 8666 tem um artigo
específico, o artigo 16, que ele trata da contratação da
cooperativa, bem focado na ideia de que as cooperativas
têm particularidades que as diferenciam das empresas que
normalmente estabelecem relações de emprego com seus
empregados, as empresas de terceirização.
Uma cooperativa tem que estar adequada a lei 5764
e à lei 12690, se ela for uma cooperativa de Trabalho. E até
mesmo à lei complementar 130, (Crédito).. Mas como uma
recente alteração Legislativa permitiu às cooperativas de
Crédito gerirem as disponibilidades financeiras de municípios, e isso é contratado via licitação, então, também
teriam que se adequar à 130. Precisa demonstrar que trabalha em regime cooperado. E a própria lei conceitua que
trabalha em regime cooperado é fazer a distribuição das
sobras e o rateio das perdas. Precisa ter no seu quadro social todos os cooperados habilitados a prestar o serviço que
está sendo licitado sem uma indicação do poder público
individualizado. O poder público não pode ir lá e escolher
operar com o cooperado “x” porque isso atrairia a figura da
pessoalidade, que é típica da relação de emprego.
E por fim, se for uma cooperativa da lei 12690, a lei
especial das cooperativas de Trabalho, ela também deve
ter no seu objeto social o serviço especializado que está
sendo licitado. E aqui não é apenas ter alguma formação
específica ou ter uma formação especializada. O serviço
está previsto no seu objeto social como um serviço típico
de prestação daquela cooperativa.
BRC - De que forma o Sistema OCB tem apoiado as cooperativas que sofrem com restrições quanto à participação nas licitações públicas?
É o maior desafio do cooperativismo de Trabalho. A
gente tem um plano de ação específico só para esse tema.
Para se ter uma noção da relevância, o plano engloba
ações nos três poderes. A gente tem ações no Executivo.
E eu vou só simplificar uma delas aqui, que é regulamentar a Lei de Licitação e regulamentar a própria Lei das
Cooperativas de Trabalho, que está pendente de regulamentação desde 2013. De forma que a gente consiga

reafirmar, nesses decretos regulamentadores, que não
pode subsistir qualquer proibição prévia da participação
da cooperativa nas licitações.
A gente tem ações no Judiciário, em que a gente entra
com a figura chamada amicus curiae em que a OCB entra
como uma espécie de um colaborador do Poder Judiciário, fornecendo subsídios para a causa, de modo em que
aquele processo de determinada cooperativa seja decidido
de forma a preservar e a fomentar o cooperativismo, não
representado uma ilegalidade.
Temos também ações do Legislativo é que eu vou
destacar só uma delas, que é no TCU. Eu também me surpreendi no dia que eu descobri que o tribunal é vinculado
ao Legislativo e ele tem lá a súmula 281 que dá muito
trabalho para as cooperativas de Trabalho. Ela é evocada
com frequência para impedir cooperativas em licitações. A
gente faz um corpo a corpo com os ministros do TCU para
tentar evitar a aplicação dessa súmula.
Além disso, nós temos modelos de impugnação de
edital na via administrativa, de mandado de segurança
para impugnar na via judicial e auxiliar cooperativas no
caso pontual dela. Tem um grande plano macro para combater isso. Temos instrumentos específicos para a cooperativa usar naquele processo em que ela for impedida de participar da licitação. E para isso, é só lá buscar nossa unidade
estadual para ter acesso a esses modelos. Eles são abertos
para as cooperativas customizarem e inserirem como uma
base legal de defesa.
BRC - Como o poder público pode perceber a segurança
jurídica na contratação de cooperativas?
Uma das ações que fizemos nesse grande projeto é a de
trabalhar esse tema junto aos três poderes. Estávamos sempre debatendo a questão entre os advogados, no nosso ramo
de trabalho. Em especial, o Transporte, que normalmente é
afetado pela licitação. A gente já atentou para a necessidade de subsidiar mais o gestor público. Fizemos uma cartilha
focada nos gestores públicos onde a gente apresenta o cooperativismo. Porque muitas vezes a gente observa que existe
um problema de raiz que é o desconhecimento do cooperativismo. A gente ataca esse problema através da apresentação
do cooperativismo e na sequência a gente traz uma série de
recomendações sobre como contratar uma cooperativa e
como manter esse contrato sob uma vigilância.
O poder público também tem a responsabilidade de
acompanhar a execução deste contrato e ver se tudo está
se desenhando na forma da lei. Mas eu diria que, basicamente, aquilo que vai dar maior segurança para o Poder
Público contratar uma cooperativa é exigir a demonstração
documental e operacional de que ela cumpre a legislação.
Esse problema não é específico de cooperativas. A
mesma coisa vale para as empresas. Muitas vezes acham
que são as cooperativas. E isso acaba sendo preconceituoso
e injusto com o nosso cooperativismo.
Quanto aos prazos, a lei disciplina os prazos da licitação. Os prazos estão lá reproduzidos nessa nova lei.
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Crédito Cooperativo

Fonte: Banco Central e Fenasbac

A

O

presidente do Banco Central do
Brasil, Roberto Campos Neto (ao
lado), participou, em julho, do Reconhecimento Inovação com Propósito,
iniciativa do Instituto Fenasbac, com
apoio do Banco Central e dirigentes
do cooperativismo financeiro, que
mapeará as principais práticas de inovação do setor cooperativo no Brasil.
A iniciativa visa estabelecer referenciais e orientar a gestão das cooperativas para a inovação.
O evento de lançamento contou
com a participação de dirigentes do
Banco Central e de cooperativas financeiras do Brasil.
O Reconhecimento Inovação com
Propósito foi criado para comunicar
o valor do cooperativismo financeiro
para a comunidade brasileira e aumentar as capacidades de gestão e
inovação das cooperativas financeiras
para expansão do setor, atentando-se
aos propósitos do cooperativismo.
O objetivo é mapear a capacidade
de inovação do setor de cooperativismo financeiro; estabelecer referenciais,
de modo a orientar a gestão das cooperativas para a inovação; provocar
a reflexão do setor de cooperativismo
financeiro sobre a necessidade de inovar, seguindo sempre os propósitos do
cooperativismo; e contribuir com a expansão do cooperativismo financeiro
no Sistema Financeiro Nacional.
A iniciativa vai reunir os grandes
5 sistemas de crédito do país, sendo
eles, Sicoob, Sicredi, Unicred, Ailos e
Cresol, para identificar as capacidades de inovação das cooperativas.
A Bureau Veritas, a FGCOOP e a
OCB são patrocinadoras do projeto.
Confira ao lado o texto da apresentação do presidente do Bacen
no lançamento do Reconhecimento
Inovação com Propósito no Cooperativismo Financeiro.
14
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Inovação com Propósito no Cooperativismo Financeiro

o pensar sobre o tema da inovação no
cooperativismo, é interessante lembrar
o fato de que a inovação está na própria origem desse movimento. o Em 1844, na Inglaterra (Rochdale), um conjunto de 28 operários criou a primeira cooperativa nos moldes
modernos. o A criação da cooperativa representava um modelo de negócios diferente
de tudo o que existia, como resposta à crise
vivenciada naquele momento pós Revolução
Industrial. o Passados mais de 170 anos, é notável observar o quanto a prática dos valores
do cooperativismo é ainda um importante
propulsor da inovação nessas organizações.
Os princípios da adesão voluntária e
livre, da gestão democrática, participação
econômica, da autonomia e independência, da educação, formação e informação,
da intercooperação e do interesse pela comunidade foram inovadores e continuam
completamente conectados com os tempos
que vivemos. o Todos esses princípios estão
interrelacionados e contribuem de maneira
relevante para a consciência do propósito,
para a união e para a cooperação, fatores
que se constituem na base para o desenvolvimento de projetos de inovação.
Agenda BC#
Sabemos da importância do ambiente
de negócios e regulatório para que estes
projetos apresentem seus melhores resultados e, do ponto de vista do regulador,
gostaria de destacar as ações da nossa
agenda institucional, a Agenda BC#.
A Agenda BC# vem como resposta às
transformações tecnológicas e à evolução
nas demandas da sociedade em busca de
um sistema financeiro ágil, competitivo, seguro, inclusivo e sustentável.
A agenda está estruturada em cinco dimensões: Inclusão, Competitividade, Transparência, Educação e Sustentabilidade. o A
dimensão Inclusão contempla iniciativas para
facilitar o acesso de todos ao mercado: pequenos e grandes, investidores e tomadores de
empréstimos, brasileiros e estrangeiros.
Tendo a inclusão no sistema financeiro
como premissa, estão sendo desenvolvidos os temas microcrédito, cooperativismo,
conversibilidade e mercado de capitais. o
A dimensão Competitividade diz respeito à
adequada precificação por meio de instrumentos de acesso competitivo aos mercados.
As iniciativas no âmbito da dimensão
Transparência visam melhorar a clareza no
processo de formação de preços e nas informações de mercado e do Banco Central
do Brasil (BCB).
Elas buscam dar oportunidade à po-

pulação em geral, e não apenas a quem
entende de mercado financeiro, de compreender o que os agentes financeiros e a
autoridade monetária fazem de fato.
Nessa dimensão, o BCB trabalha assuntos como o crédito rural, o crédito imobiliário, o relacionamento com o Congresso Nacional brasileiro, e o relacionamento com
investidores internacionais. o A dimensão
Educação objetiva promover a conscientização do cidadão para que todos participem do mercado de forma criteriosa e
cultivem o hábito de poupar.
Agentes de mercado e governamentais, cooperativas e agentes do microcrédito também estão envolvidos nesse esforço.
Por fim, temos a dimensão Sustentabilidade, que trata da promoção de finanças sustentáveis, do gerenciamento adequado dos riscos
socioambientais e climáticos na economia e
no Sistema Financeiro Nacional (SFN), além de
integrar variáveis sustentáveis no processo de
tomada de decisões do próprio BCB.
Essas dimensões estão sendo trabalhadas por meio de ações junto a órgãos de
governo, à sociedade, e também por projetos de leis e alterações normativas, tendo
sempre em vista, com relação ao SFN, os
objetivos de democratizar, digitalizar, desburocratizar e desmonetizar.
Dado o seu caráter estratégico e estrutural, essa agenda permaneceu em execução a pleno vapor ao longo de 2020 e
2021, paralelamente ao incessante e bem-sucedido trabalho do BCB no que se refere
à gestão da crise da Covid-19.
Cooperativismo
O BCB tem feito importantes esforços
com o objetivo de impulsionar o crescimento do crédito cooperativo, o que está
materializado na Agenda BC#. o As ações
relacionadas ao cooperativismo nesta
agenda têm como objetivo principal a
expansão do setor, melhorando a organização sistêmica e a eficiência do segmento, promovendo atividades e negócios e
aprimorando a gestão e a governança das
cooperativas de crédito. o Apesar de o cooperativismo estar formalmente localizado
na dimensão “Inclusão” da Agenda BC#, ele
perpassa praticamente todas as outras dimensões, em especial, “Competitividade” e
“Educação”, tendo um papel muito relevante no desenvolvimento regional e na consolidação do que esperamos para o sistema
financeiro do futuro.
As cooperativas se destacam por aumentarem a capilaridade da rede de atendimento do sistema financeiro, facilitando

a inclusão financeira. o Elas costumam ter
uma atuação voltada para determinadas
regiões geográficas, reforçando a disponibilidade de serviços financeiros em locais
em que entidades tradicionais podem não
estar presentes, principalmente tendo em
vista a tendência de redução das agências
físicas por parte dos bancos. o Essa característica das cooperativas é particularmente
importante para o Brasil, tendo em vista
suas dimensões continentais.
Para se ter uma ideia, a quantidade de
municípios brasileiros onde a cooperativa de
crédito é a única alternativa para obtenção de
serviços financeiros na própria localidade era
184 em dezembro de 2018, passou para 202
em dezembro de 2019, e fechou 2020 em 231
municípios. o Por não ter o lucro como finalidade precípua de suas atividades, as cooperativas podem oferecer produtos financeiros
a preços mais competitivos.
Há também o fator da organização
dessas instituições em centrais e confederações, que lhes proporciona ganhos de
escala e redução de custos, o que também
contribui para a competitividade do setor.
o Esta promoção da concorrência no sistema financeiro leva à redução da taxa de
juros, à expansão da oferta de crédito e à
eficiência do SFN em seu conjunto, especialmente nos mercados e regiões em que
atuam de forma mais preponderante.
Já o seu papel na educação financeira
também é relevante, seja pela proximidade
com o cooperado, seja pelo fato de que os
associados podem (e devem) participar da
gestão e da governança da cooperativa, o
que contribui para a formação de consciência financeira nestes indivíduos.
Ao longo dos últimos anos implementamos importantes ações relacionadas ao
cooperativismo, mas temos uma enorme
expectativa em relação à entrega mais relevante para o segmento, que é a modernização do marco legal das cooperativas de crédito no Brasil, em tramitação no Congresso.
Somado aos esforços empreendidos pelas entidades do segmento e pelo BCB, iniciativas como o Reconhecimento “Inovação
com Propósito” me dão confiança que estamos no caminho certo, em direção a um futuro tecnológico, sustentável e inclusivo, em
que a participação coletiva em um ambiente
competitivo libere recursos para as atividades
mais produtivas, gerando riqueza para todos.
E não há como seguirmos neste caminho
sem investimentos importantes em inovação.
Roberto Campos Neto é presidente do
Banco Central do Brasil.
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A segunda fase de implementação do open banking, sistema de
compartilhamento de informações e
serviços dentro do sistema financeiro, entrou em vigor em 13 de agosto.
Nesta etapa começou o processo de
compartilhamento de dados pessoais pelas instituições participantes;
ou seja, os clientes passam a ser os
detentores das suas informações,
não mais apenas as instituições financeiras, e podem compartilhar os
dados para contratar serviços em outra empresa participante do sistema.
O consumidor poderá, por exemplo, conectar sua conta bancária a
um aplicativo que analisa sua vida
financeira, resultando em sugestões
de investimentos ou até mesmo recomendação de produtos e serviços mais
personalizados e com condições que
melhor se adaptem a sua necessidade.
Outra possibilidade é reunir em
um único aplicativo os dados de contas em diferentes instituições, consolidando as informações e proporcionando ao consumidor uma melhor
visão de toda a sua vida financeira.
Nesta fase poderão surgir aplicativos
que fazem atividades como simulações de crédito, investimentos, empréstimos em diversas instituições,
com base na movimentação financeira do consumidor e em outras informações que poderão ser agregadas.
Nesta reportagem, desvendamos
os principais pontos do novo sistema
e as implicações no dia a dia dos usuários, entre eles as cooperativas.

por Cláudio Montenegro

Fonte: Banco Central e Noomis
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Desvendando o open banking

O

Capa
Fontes: Banco Central do Brasil e Guilherme Borini/Plataforma Noomis - Febraban

open banking, ou sistema financeiro aberto, é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes
instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação
de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e
não apenas pelo aplicativo ou site do banco, de forma segura,
ágil e conveniente. É um conjunto de regras e tecnologias que
permite o compartilhamento de dados financeiros de clientes
entre instituições financeiras e de pagamentos por meio da
abertura e integração de seus respectivos sistemas.
No Brasil, o projeto foi inspirado na experiência britânica, mas adaptado à realidade do país, e veio para dar
mais transparência ao sistema financeiro nacional.

meio do app ou internet banking do banco B.
– O banco B aciona o banco A para ter acesso às informações financeiras do cliente.
– O banco A pede autorização do cliente para compartilhar seus dados com o banco B e, quando há o consentimento, envia os dados.
– O banco B consegue fazer uma cotação de forma
mais rápida e customizada a partir do histórico do cliente
que teve acesso.
Há uma série de possibilidades em relação ao uso de
produtos e serviços que vão surgir a partir da implementação do open banking, mas a experiência do cliente certamente será um dos pontos centrais.

Como funciona?
A premissa básica do open banking é o consentimento e
sua lógica de funcionamento é bem simples: o cliente é dono
dos seus dados financeiros e poderá escolher quando e com
quais empresas vai compartilhá-los.
Esse compartilhamento de informações ocorrerá
de maneira transparente, sempre mediante autorização
prévia, e o próprio usuário vai definir as permissões de
acesso por meio dos aplicativos já existentes das instituições financeiras.
Na prática, o cliente de um banco, por exemplo, poderá cotar taxas em outro banco sem, necessariamente, abrir
uma nova conta.
O processo será bem parecido com o da portabilidade
de crédito e funcionará da seguinte forma:
– O cliente do banco A faz a solicitação de cotação por

Para que serve?
O open banking faz parte da agenda do Banco Central
de incentivo à competitividade no Sistema Financeiro Nacional e seu objetivo principal é fazer com que os consumidores tenham maior autonomia sobre a sua vida financeira
e acesso a mais opções de produtos e serviços, com menos
custos e mais transparência.
O que significa open banking?
O termo open banking significa “sistema financeiro
aberto” e pode ser entendido como um conjunto de regras
sobre o uso e compartilhamento de dados e informações
financeiras entre instituições.
Ele se refere a um conceito e parte do princípio de que
os dados do consumidor são dele e não do banco ao qual
está vinculado.

Benefícios
O open banking promete causar grandes mudanças
no mercado bancário e financeiro e trazer benefícios não
apenas para os cidadãos, mas também para todo o sistema.
Confira alguns deles.
Empoderamento do cliente: mais liberdade e autonomia para os usuários compartilharem seus dados e escolherem
os melhores produtos e serviços financeiros e as instituições
com as quais querem se relacionar.
Incentivo à modernização do setor financeiro:
promoção da cooperação e a estruturação de um ambiente
mais inclusivo e colaborativo entre as instituições.
Fomento: à competitividade entre os participantes
para estimular o desenvolvimento de produtos e serviços
melhores e mais inovadores para os clientes.
Ampliação da oferta de produtos e serviços
customizados a partir dos dados dos consumidores:
aumento das opções de crédito, ofertas de produtos
com taxas diferenciadas e condições de pagamento
facilitadas, mais adequados às necessidades e ao perfil
dos consumidores.
Garantia: da padronização do compartilhamento de
dados e serviços entre instituições financeiras para maior
segurança e efetividade da troca de informações.
Menores custos: APIs abertas criam um sistema mais
integrado, com menos intermediários e tornam os processos mais baratos e rápidos.
Melhora na organização da vida financeira dos
consumidores: facilidade na gestão de receitas, despesas,
dívidas e investimentos.

Quanto custa?
O consumidor não terá nenhum custo ao solicitar o
compartilhamento dos seus dados de uma instituição para
outra. Ou seja, o banco transmissor da informação não poderá fazer cobranças diretas.
É seguro?
O open banking funciona sob a regulação do Banco
Central do Brasil e um dos objetivos do sistema é garantir a
segurança e a proteção dos dados que serão compartilhados.
Por isso, as instituições participantes deverão seguir todos os
requisitos e regras estabelecidos à risca, assim como seguem
hoje na oferta de outros tipos de produtos e serviços.
Além disso, todo envio e recebimento de informações
dentro do ecossistema do open banking está condicionado
a duas leis:
– Lei do Sigilo Bancário (n° 105/2001), que proíbe o compartilhamento de dados para instituições não participantes e a
venda de informações de consumidores para terceiros.
– Lei Geral de Proteção de Dados (n° 13.709/2018),
que entrou em vigor em 2020, e dá autonomia para o cliente em relação aos seus dados.
A regulação, sem dúvidas, é rígida e o perímetro de
atuação do open banking é bem definido. A ideia é que
o Banco Central fiscalize todos os participantes e aplique
punições, caso necessário, em benefício do bom funcionamento do sistema.
Open banking no mundo
A agenda de open banking já é realidade em países da
Europa, Ásia, África, Oceania, América do Norte e América
do Sul. O Reino Unido foi pioneiro ao regulamentar o sistema em 2018. Austrália, Índia, Estados Unidos, Canadá e
Rússia também já aderiram e seguem analisando maneiras
de incorporá-lo aos seus sistemas financeiros.
Cada país está adotando o open banking conforme
as suas características e liberando o compartilhamento de
dados em algum nível, mas, de modo geral, o objetivo é o
mesmo no mundo todo: estimular a concorrência, promover a eficiência e oferecer novos – e melhores – produtos
para o consumidor final.
Instituições que fazem parte do Open Banking
No Brasil, somente as instituições financeiras que
funcionam sob algum tipo de regulação oficial do Banco
Central poderão participar do open banking.
A participação é obrigatória para instituições que
possuem porte superior a 1% do PIB ou que tenham atividade internacional relevante. Para demais instituições,
a adesão é voluntária.
Independentemente da obrigatoriedade de participação, a premissa mais importante que envolve os participantes é a da reciprocidade.
Isso significa que todas as empresas que aderirem poderão receber dados de seus concorrentes, mas também devem
compartilhar as informações de suas respectivas bases – quando houver, claro, consentimento por parte dos clientes.
A lista completa das instituições participantes está
disponível no portal desenvolvido pela Estrutura de Governança do Open Banking Brasil (https://openbankingbrasil.
org.br/quem-participa/).
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ara o diretor-executivo de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban, Leandro Vilain, a segunda fase do
open banking é a mais importante de todas.
“Nesta fase começam a ser compartilhados dados pessoais dos clientes, como nome, endereço, renda, telefone,
e-mail, nome do pai e da mãe, além de informações transacionais, como extrato, empréstimos e financiamentos. É a
fase que vai ter maior quantidade e volumetria de de trocas
de informações”, afirmou o executivo, que ressaltou também
que esse processo só acontece mediante consentimento do
cliente. “O cliente tem de autorizar qual instituição estará
recebendo (os dados do cliente), e também a instituição que
está fornecendo as informações”, disse, durante workshop
promovido pela Febraban para jornalistas.
Preparação dos bancos
Os bancos começaram a se preparar para a chegada do
open banking em 2018, com a contratação de equipes especializadas e montagem de times internos para domínio
do assunto. Além disso, como comentou Vilain, com visitas
e inspiração no modelo de open banking do Reino Unido,
primeiro grande caso de sucesso mundial neste tema.
Segundo o executivo, mais de 10 grupos de trabalho e
squads foram criados no Conselho do open banking do BC,
replicados na Febraban, com mais de 250 pessoas envolvidas -isso somente nas definições de especificações e padronização de ambiente nos conselhos. “Disponibilizamos
mais de 60% das pessoas desses grupos de trabalhos”, informou o executivo, ao se referir à contribuição dos bancos
para desenvolvimento do open banking.
Foram mais de 15 mil horas dedicadas aos fóruns de
trabalho, sem contar as pessoas envolvidas neste desenvolvimento dentro dos bancos. De acordo com Vilain, a
estimativa de investimento total para a fase de implementação do open banking, até o final deste ano, é de
R$ 98 milhões.
“O open banking foi implementado no Brasil graças
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ao suporte das grandes instituições financeiras. Colocamos
à disposição do Banco Central e dos demais participantes
todo o conhecimento que tínhamos, equipes engajadas,
fornecemos pessoal e pagamos a maior parte desses R$
98 milhões. Arriscaria dizer que o custo dos participantes
S1 (instituições financeiras com porte igual ou superior a
10% do Produto Interno Bruto, ou que exerçam atividade
internacional relevante, independentemente de seu porte)
e S2 (porte inferior a 10% e igual ou superior a 1% do PIB)
foi em torno de 90%. O projeto foi brutalmente empurrado
pelas instituições S1 e S2”, disse Vilain.
A participação no open banking é obrigatória apenas
para instituições S1 e S2; para as demais, a adesão é opcional.
Cronograma desafiador
Para Vilain, o cronograma de implementação do open
banking é desafiador. Isso porque os bancos tiveram cerca
de um ano para fazer o que o Reino Unido, por exemplo,
fez em quatro anos. “Não foi à toa que tivemos que colocar
uma quantidade grande de pessoas e mais de 15 mil horas
de trabalho, só nas reuniões oficiais”, lembrou.
Com o início da terceira fase (ocorrida em 30 de agosto),
Vilain afirma que o setor busca cumprir a regulação, mas não
fará loucuras. “A proteção de dados dos clientes e a segurança
do sistema bancário vêm em primeiro lugar”, atesta.
As quatro etapas do open banking
O cronograma do open banking terá quatro fases de
implementação. O Banco Central, por meio da resolução nº
109, atualizou as datas regulatórias de implementação do
open banking, que agora se estenderá até setembro de 2022.
Na primeira fase, iniciada em 1º de fevereiro deste
ano, os participantes divulgaram informações de seus
produtos e serviços e as características de seus produtos
financeiros (exemplos: número de agências, endereços, telefones, produtos e serviços oferecidos aos clientes, assim
como taxas e tarifas cobradas). Os dados ficam disponíveis

publicamente para consultas e empresas terceiras podem
desenvolver aplicativos que façam comparações entre as
instituições participantes.
Na segunda fase (inicada em 13 de agosto) poderão
ser compartilhados dados de clientes entre os participantes (informações de cadastro, de contas e operações de
crédito). O compartilhamento das informações só poderá
ocorrer com a autorização expressa do cliente. A troca de
informações permitirá que o consumidor receba propostas
financeiras de outras instituições, simulações de empréstimos e financiamentos entre diferentes participantes do
sistema, ampliando assim, suas opções de escolha.
A terceira fase, com início em 30 de agosto, será sobre
serviços de iniciação de transação de pagamentos –nesta
etapa deverão surgir serviços que possibilitem ao cliente
fazer uma transferência ou um pagamento fora do aplicativo bancário ou do internet banking. Em 30 de agosto,
as transferências via Pix entrarão no open banking. Em 15
de fevereiro de 2022 será a vez das transferências via TED
e transferências eletrônicas entre contas de uma mesma
instituição. Os boletos entrarão no open banking em 30 de
junho do próximo ano, e em 30 de setembro de 2022, será
a vez do serviço de débito de conta começar a ser compartilhado entre os participantes. O serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito está previsto para 30
de março do próximo ano.
A quarta fase, prevista para início em 15 dezembro, e
ainda em debate entre os participantes, é sobre o compartilhamento dos demais dados de produtos e serviços e de
transações feitas pelos consumidores, como de operações
de câmbio, investimentos, seguros e contas-salário. Esta
fase acontecerá em duas etapas: em dezembro deste ano,
as instituições poderão compartilhar informações que não
envolvam dados de clientes. Informações financeiras do
usuário que envolvam câmbio, investimentos, seguros e
contas-salário entrarão no open banking a partir de 31 de
maio de 2022.

Consentimento e segurança dos dados
O líder do grupo de trabalho de Open Banking na
Febraban, Ivo Mósca, ressalta que o processo de consentimento e autorização do uso das informações tem regras
rígidas. “Ao solicitar compartilhamento dos dados com
instituições, você precisa ter uma finalidade específica para
esses dados. O cliente precisa primeiro saber para que os
dados serão usados”, destacou Mósca, que informou que o
consentimento vale por até 12 meses, podendo ser interrompido a qualquer momento pelo usuário.
Todas as operações do open banking, ressaltam
os executivos, ocorrem em um ambiente com diversas
camadas de segurança, seguindo padrões consolidados
no sistema bancário. Além disso, o setor financeiro é
regulado e fiscalizado pelo Banco Central, está empenhado em adotar medidas para garantir a privacidade
e a segurança de dados pessoais, e ainda conta com os
controles necessários para tratamento de dados que
envolvem sigilo bancário. De acordo com a Febraban, os

bancos investem anualmente cerca de R$ 25,7 bilhões
em tecnologia, sendo que deste total, 10% são voltados
para a cibersegurança.
“O ecossistema (do open banking) foi feito com alto
nível de segurança. As instituições financeiras usam toda
a sua expertise, o setor possui hoje os maiores especialistas na área de segurança; segurança está no nosso DNA”,
destacou Vilain, que lembrou também do cumprimento de
regulações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
APIs e padronização
Outra particularidade do open banking é que, diferentemente de outros sistemas tecnológicos, as informações não ficam armazenadas em um repositório único. A
conexão dos dados entre as instituições é feita por meio de
integração de programação aplicativos, as chamadas APIs
(Application Programming Interface).
“Cada instituição vai manter as informações no seu
banco de dados e e compartilhar a informação com outra

instituição mediante autorização do cliente. Não existe
um servidor centralizado, é uma tecnologia diferente,
mais distribuída. Não é um blockchain, é uma tecnologia
mais simples de API que faz duas pontas se conversar”,
explicou Leandro Vilain.
Desafios da comunicação
Com um sistema complexo e robusto no backoffice,
outro desafio é simplificar a comunicação aos clientes,
tanto para divulgações quanto para usabilidade nos aplicativos e serviços digitais.
Mósca lembra que, diferentemente do Pix, que é um
“produto fim”, o open banking é um “meio”. “Ele (open
banking) abre portas para o desenvolvimento de novas
soluções, novos serviços. Essa dificuldade é de forma geral com o público”, afirmou. Mósca espera que agora, com
o início da segunda fase do open banking, que terá mais
finalidades e benefícios apresentados aos clientes, a comunicação com a população será facilitada.

“Não tenham medo do open banking”, diz a planejadora financeira Myrian Lund

A

planejadora financeira Myrian Lund explicou em
sua coluna semana Cooperando com as Finanças,
no Programa CoopCafé, como vai funcionar o open
banking, novo sistema de negócios instituído pelo Banco Central. Confira.
Existe uma grande preocupação do governo de baixar
os custos. Há uma concentração de contas muito grande
dos grandes bancos, o big five, os cinco maiores bancos.
Esse trabalho já vem sendo feito há algum tempo e começou inclusive com a expansão do cooperativismo de crédito.
O governo estimulou a profissionalização, a governança,
enfim, todo um trabalho nas cooperativas para que se preparassem para fazer frente aos bancos.
Se você não tem uma concorrência maior, todo mundo joga os preços lá para cima e o varejo fica sem chance.
O que acontece hoje nos grandes bancos? Se você está no
segmento prime, tem tudo à disposição, as melhores taxas e não tem tarifa. Se você está no varejo, todo mundo
paga a conta.
Essa mudança ocorreu primeiro no cooperativismo de
crédito. Em seguida, veio a autorização das fintechs. Isso
está barateando os custos. E em paralelo, o Banco Central
também está criando outros mecanismos para ajudar a
baixar o custo bancário.
O BC não pode tabelar o preço, porque vivemos num
livre mercado, estamos numa economia livre. Hoje, um dos
problemas é o custo bancário para os empréstimos. Quando você vai pegar um empréstimo, o custo é muito alto para
o varejo. E uma das coisas que deixam o custo elevado é a
busca de informações das pessoas.
Por exemplo, quero saber quem é a pessoa que pede
empréstimo. Se paga direitinho, se ão paga. Quando vou
pesquisar, as empresas cobram um preço absurdamente
alto. Se uma pessoa abre conta na cooperativa da qual ele
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Preparando a mudança

Myrian Lund participa semanalmente do Programa CoopCafé, apresentado pelos jornalistas Cláudio Montenegro e Claudio Rangel

não tinha nenhum relacionamento e está pedindo empréstimo, não sei quem é ele, então vou ter que pesquisar e
pagar por esse serviço. E os custos são altíssimos.
Com o open banking, o que que vai acontecer? Você
abriu uma conta na cooperativa e pode trazer sua história
de outros bancos. Com isso, a cooperativa vai olhar se você
não atrasa e costuma pagar suas contas. Dessa forma, a
cooperativa consegue oferecer uma taxa melhor e não tem
aquele custo da pesquisa.
O open banking veio para facilitar nossa vida. Sou
extremamente favorável e vou realmente levar minha história para todo lado, porque isso só vai me favorecer. Vai ser
a minha forma de barganhar uma negociação melhor. Tudo
porque a minha história vai me ajudar a fazer isso.
Se a gente quiser reduzir as taxas nos empréstimos
e começar a conseguir uma diferença, isso tem que partir

da gente. Estamos muito acostumados a ficar sentados
esperando. O banco define o valor do seu cheque especial, define a sua taxa lá pelo padrão, define tudo. A
tendência é isso mudar. Você tem que ser protagonista
da sua história.
Então, ao abrir conta na cooperativa, não será ela que
vai dizer quanto você tem que ter. Você vai dizer quanto
você quer. Você vai poder dizer: “Olha aqui minha história,
sou um excelente pagador. Não faz sentido eu ter uma taxa
pela média das outras pessoas. Eu quero uma taxa aqui
para mim. Se não, vou procurar outro local”. Você vai ter
esse poder de barganha na sua mão.
Então, aproveitem o open banking bem. Não olhem
para ele com reticência. Não tenham medo. Olhe como
uma oportunidade para conseguir um melhor atendimento no dia a dia do banco.
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A visão do Banco Central

mento de Regulação do Sistema
Financeiro (Denor) do Banco Central, João André Calvino Marques
(foto ao lado), sobre o impacto
do open banking nas cooperativas de crédito.
Confira abaixo as principais
considerações do executivo do
órgão regulador do crédito.

BRC - Como este novo modelo de atuação no sistema
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financeiro poderá beneficiar os serviços e as propostas
de soluções oferecidos pelas cooperativas de crédito?
O open banking é antes de tudo, uma medida que visa
ampliar a concorrência, e hoje os dados de clientes financeiros
são majoritariamente tratados por instituições mais tradicionais, como os grandes conglomerados bancários. Dessa forma,
o open banking apresenta uma grande oportunidade às instituições menores, que conhecem melhor o perfil de seus clientes,
como é o caso das cooperativas de crédito, possibilitando o aumento da captação de novos associados, ou seja, clientes dessas
instituições mais tradicionais que disponibilizem seus dados às
cooperativas. Uma outra vantagem para as cooperativas é que,
muitas vezes, elas atuam em áreas onde os cidadãos não possuem o atendimento de bancos tradicionais ou não são atendidos de forma mais personalizada, com produtos e serviços com
condições mais adequadas ao seu perfil. Um dos objetivos do
open banking é exatamente criar um ambiente de inovação
que permita o desenvolvimento de novos modelos de negócio
que atendam segmentos atualmente desassistidos ou com
acesso ainda precário ao sistema financeiro. Isso abre caminho
para uma oferta mais diversificada e customizada de produtos
financeiros, mais adequada à necessidade dos consumidores e
a um custo mais baixo. A possibilidade de os clientes compartilharem seus dados financeiros com instituições participantes do
ecossistema reduzirá a assimetria de informação, propiciando,
por exemplo, análises de crédito mais precisas por parte das
cooperativas e, assim, menores taxas de juros e tarifas.
O open banking acelera os processos de inovação, não
só de negócio, mas de tecnologia das instituições, para que
se mantenham competitivas e atrativas aos clientes. Isso
tornará os processos mais racionais, ágeis e dinâmicos, e
o sistema financeiro mais competitivo com o surgimento
de novos modelos de negócio centrados nos clientes. As
cooperativas também poderão ter vantagens no compar-

tilhamento de informações com fintechs parceiras que possam oferecer produtos diferenciados a seus associados. No
Brasil, todas as instituições, inclusive as cooperativas, têm
encarado o open banking não como um mero desafio, mas
também como uma oportunidade. É exatamente isso que
esperamos, que o open banking não seja encarado como
uma mera regra compliance, mas sim como uma oportunidade de criar novos modelos de negócios e de alcançar
clientes antes desassistidos ou que esperavam mais das
instituições financeiras, favorecendo o aumento e a qualidade da inclusão financeira, principalmente em regiões
mais desassistidas pelos bancos tradicionais.
BRC - Como vê o futuro do cooperativismo de crédito
mediante a evolução do Sistema Financeiro Nacional?
Vislumbramos o aumento da participação das cooperativas de crédito no SFN, uma vez que atualmente os
clientes estão em busca de atendimento personalizado e,
vale enfatizar que, entre as instituições integrantes do SFN,
o segmento cooperativista se destaca pelo atendimento
mais próximo junto aos associados, conhecendo melhor
os usuários de seus produtos e serviços, pois os cooperados são os “donos” dessas instituições. Assim, a tendência
é o segmento continuar crescendo dada as oportunidades
advindas do open banking.
Outra oportunidade para melhorar os serviços aos associados é a possibilidade da cooperativa de crédito ofertar
produtos e serviços oferecidos por instituições parceiras de
forma ágil e menos burocrática. Frisamos que o segmento
cooperativo de crédito brasileiro está maduro e muito bem
estruturado, inclusive no que tange ao desenvolvimento de
TI, e em condições de acompanhar os grandes conglomerados bancários e fintechs no desenvolvimento de novos
produtos e serviços.

Antônio Villaça Júnior. e Marcos Vinícius Viana Borges

tamente no App Sicoob, entre outras iniciativas”, diz.
A instituição possui, hoje, mais de 5,3 milhões de cooperados e 360 cooperativas singulares, além de 16 centrais. Está presente em 1.952 municípios, com 3,5 mil pontos de atendimento
em todos os estados da Federação e no DF. Em 318 municípios, é
a única instituição financeira presente e com pleno atendimento.
Especialistas respondem dúvidas
No portal www.sicoob.com.br/openfinance, o Sicoob
preparou um guia sobre o assunto, com informações sobre
a iniciativa e seu funcionamento, além dos benefícios para
os consumidores e as principais dúvidas respondidas pelos
especialistas da instituição.
Aos desenvolvedores de aplicativos que desejarem integrar
suas soluções tecnológicas, e oferecer serviços do Sicoob para

seus clientes, o portal developers.sicoob.com.br está disponível.
Além de participar do Conselho Deliberativo da
estrutura inicial de governança do Open Finance, por
meio da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), o
Sicoob também atua nos diferentes grupos de trabalho,
contribuindo na construção da mais relevante inovação
do Sistema Financeiro Brasileiro dos últimos tempos.
“Estamos vendo o Open Finance como uma grande
oportunidade, pois possibilitará atrairmos ainda mais
pessoas para usufruir dos benefícios do cooperativismo
financeiro, uma vez que temos o propósito de conectar
pessoas para promover a justiça financeira e prosperidade”, diz Vilaça. “Quando alguém utiliza produtos e serviços do Sicoob beneficia não só a si próprio, como também
sua comunidade e o avanço social do país”, finaliza.

Sicredi oficializa entrada no open banking

T

otalmente integrado ao processo de implementação do
open banking no Brasil, o Sicredi apresenta um portal
sobre a recente inovação do Banco Central, no qual traz, por
meio de vídeos e outros conteúdos, informações sobre o que
é a inciativa e seus benefícios para os consumidores. No espaço, também é possível acessar o Portal do Desenvolvedor,
disponibilizado pelo Sicredi para que possam ser acessadas as
suas APIs (application programming interface) e desenvolvidas novas soluções de forma conectada à instituição.
“Desde a concepção inicial do nosso Portal do Desenvolvedor buscamos que o projeto tivesse o usuário no centro e para
isso consultamos nossos colaboradores, parceiros e realizamos
pesquisas para entender os desenvolvedores e suas necessidades. Com isso, chegamos a uma plataforma que tem o usuário
no centro e foi concebida com base nos valores de colaboração
e integração preconizados pelo cooperativismo e que têm
total sinergia com o open banking”, contextualiza o diretor
executivo de Tecnologia da Informação do Sicredi, Volmar Machado. O executivo ainda destaca as ferramentas utilizadas
e a importância de uma equipe inovadora e comprometida
na construção das APIs e do Portal. “Esse conjunto tem sido
fundamental para materializar esse primeiro passo e, assim,
pavimentar o caminho para os desafios que teremos nesta
jornada de transformação do sistema financeiro”, conclui.
Em abril, por decisão das cooperativas de crédito que
compõem o sistema, o Sicredi ingressou de forma voluntá-

SICREDI

o chefe de unidade do Departa-

Sicoob aderiu voluntariamente a um dos movimentos
financeiros mais revolucionários dos últimos tempos: o
Open Finance Brasil. Com a novidade, o ecossistema de instituições habilitadas para operar a inovação passa de aproximadamente 100 para mais de 450.
O novo sistema é uma infraestrutura de integração
que possibilita o compartilhamento, de forma padronizada e segura, de dados e informações cadastrais e transacionais. Isso, claro, sempre com o consentimento dos
clientes – ou cooperados, no caso do Sicoob.
Diretor executivo de Tecnologia da Informação do
Sicoob, Antônio Vilaça Júnior destaca que o Open Finance
surge para dar voz aos consumidores e que, com ele, este
público poderá ter em mãos ferramentas para utilizar em
seu benefício. “O movimento abre portas para que vários
players financeiros, entre eles as cooperativas e fintechs,
possam oferecer personalização de produtos e serviços,
criando novos modelos de negócio e, principalmente, fomentando a inovação e a competitividade”, afirma.
Diversas ferramentas e soluções estão sendo construídas para maximizar as possibilidades do Open Finance
no Sicoob, segundo o diretor executivo de Operações da
instituição, Marcos Vinícius Viana Borges. “Visamos facilitar
a entrada de novos cooperados por meio de associação
digital e, além disso, possibilitar que eles tenham a visão
consolidada de informações de conta corrente, empréstimos, cartões mantidos em outras instituições, comparativo
de taxas e oferta personalizada de produtos e serviços dire-
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BR Cooperativo entrevistou

BRC - Como as cooperativas de crédito devem se preparar para atender aos mecanismos do open banking?
As cooperativas têm de se atentar para as obrigações
regulatórias, já que estão obrigadas a participar da fase 3
de iniciação de pagamento e podem participar como voluntárias nas fases 2 de compartilhamento de dados. Além
dos papeis já mencionados, as cooperativas também podem
exercer o papel de iniciador de pagamento. Para tanto, enfatiza-se que a Resolução BCB nº 80, de 25 de março de 2021,
elenca no art. 16 as instituições dispensadas de pedir autorização do BCB para prestarem os serviços de pagamentos que
especifica. Contudo, o parágrafo 1º do referido art. 16 exige
que essas instituições comuniquem ao BCB sua intenção de
iniciar a prestação dos serviços dispensados de autorização
com 90 dias de antecedência da data de início da prestação
do respectivo serviço de pagamento.
O primeiro passo para participar do open banking,
caso ainda não tenham feito, devem se registrar no diretório de participantes do open banking. Além disso, devem
observar os requisitos técnicos convencionados pela estrutura de governança tais como a realização de testes no
sandbox e obtenção de certificações de segurança e funcionais. Nesse sentido, cabe lembrar que a OCB é a associação
que representa as cooperativas no Conselho Deliberativo
da Estrutura de Governança do Open Banking, podendo ser
acionada pelo sistema cooperativista a qualquer momento
em caso de dúvidas, solicitações e sugestões.
A discussão em aberto que o BC tem promovido com
o mercado também tem possibilitado às instituições a se
capacitar e investir em seu parque tecnológico, o que contribui para acelerar o processo de implementação, com
segurança e agilidade.

Sicoob entra no open finance e dá importante passo para o ‘cooperativismo do futuro’

Volmar Machado

ria na fase 1 de implementação do open banking, sendo que
obrigatoriedade de participação seria na fase 3, prevista para
agosto. Com isso, estará presente em todas as quatro etapas de
implementação, proporcionando todos os benefícios da novidade aos seus associados. Entre os pontos que influenciaram
o engajamento do Sicredi ao open banking está o fato de ele
integrar a Agenda BC#, que visa, entre outros objetivos, tornar
o Sistema Financeiro Nacional mais democrático e inclusivo.
“Esta antecipação é, com certeza, um desafio do ponto
de vista de todo o desenvolvimento interno que demanda,
mas entendemos como fundamental estar participando de
forma completa do open banking e assim gerar todas as
oportunidades de conexão que geram inovações para facili-

tar o dia a dia financeiro dos nossos associados”, comenta
Cesar Bochi, diretor executivo de Administração do Sicredi.
O open banking, ou sistema financeiro aberto,
permite o compartilhamento de dados sobre produtos
e informações financeiras, a partir da integração de plataformas e infraestruturas tecnológicas das instituições
participantes e de outras empresas de serviços financeiros autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
A iniciativa tem como princípio que o cliente e ou associado tenha mais autonomia e controle sobre os seus dados
e decida quando e com quem deseja compartilhá-los,
desde que com finalidades específicas.
Para compartilhar dados no open banking é necessário o consentimento relativo sobre o motivo do compartilhamento, que terá prazo de validade compatível
com a finalidade, limitado a 12 meses. Todo esse processo
será feito em ambiente digital seguro. Na 1ª fase, que
está em andamento, não há o compartilhamento de dados pessoais, de forma que o consentimento ainda não é
solicitado aos consumidores nessa etapa.
“Acreditamos que o open banking trará novas oportunidades para que as pessoas conheçam os benefícios
que as cooperativas de crédito oferecem, pois irá proporcionar um ambiente com mais informação, possibilitando
que fiquem mais evidentes os diferenciais positivos desse
modelo”, salienta Bochi.
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Especial

O

O Open Banking, ou sistema financeiro aberto, entrou na fase 3 de
implementação no Brasil em 30 de
agosto de 2021. Trata-se de um sistema que propicia o compartilhamento
padronizado de dados e serviços por
parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
A inovação permite aos clientes
(pessoa física ou jurídica) compartilhar dados com finalidades específicas e prazos determinados.
Para ilustrar bem como as coope-
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rativas de crédito vão se adaptar ao
Open Banking, bem como analisar o
atual momento do cooperativismo
financeiro, o portal BR Cooperativo
promoveu a live “A Hora e a Vez do
Crédito, em 16 de agosto.
A live teve a participação de Moacir Krambeck, presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas
de Crédito (Confebras); José Maria de
Azevedo, presidente da Unicred do
Brasil; Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob Confederação; Cledir

por Claudio Rangel

Magri, presidente da Cresol Confederação e Edison Monteiro, diretor-presidente da Cooperforte.
A mediação foi do jornalista Cláudio Montenegro, editor do portal e
da revista BR Cooperativo e apresentador do Programa CoopCafé.
A produção das lives CoopCafé é
feita pela Comunicoop - Cooperativa
dos Profissionais de Comunicação e
Marketing.
A live tem como parceiros a Icatu
Coopera, a Unicred Central RJ/MT e
os Sistemas OCB/RJ e OCB/GO.

Sicoob
O Sicoob Confederação, sistema com
cerca de 5.500.000 cooperados atendidos
em 3.550 agências, é ligado a 360 cooperativas que estão presentes nos 26 estados e
no Distrito Federal, com 44 mil colaboradores e uma carteira de crédito de pouco mais
de R$ 142 bilhões.
“Temos oportunidades e condições de
aumentar esse protagonismo”, afirmou o
diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais, Ênio Meinen.

Cooperforte
Fundada há 37 anos, inicialmente com
funcionários do Banco do Brasil, a Cooperforte expandiu para os bancos públicos
federais, abraçando Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco Central do
Brasil. Atua em nível nacional, mas o processo de digitalização
Segundo o presidente da instituição,
Edson Monteiro, cerca de 95% do volume
de acessos da cooperativa hoje são feitos
por canais digitais.
“Temos cerca de 150 mil associados,
dos quais 70% com operações ativas. Hoje,
90% dos problemas do cooperado são resolvidos por ele mesmo sem contato físico de pessoas. E há aqueles processos um
pouco complexos em que ainda necessitamos do contato com o ser humano”, destacou Monteiro.

Cresol
O presidente da Cresol Confederação,
Cledir Magri, explicou a atuação do Sistema Cresol, que tem 26 anos, quatro centrais com sede no Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Bahia. Conta com 660
mil associados e uma atuação muito forte

Unicred
A Unicred do Brasil, que em agosto
completou 31 anos, tem presidente o médico José Maria de Azevedo. Presente em
17 estados, a Unicred conta com 35 cooperativas e centrais no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato
Grosso. Atualmente está em expansão para
o Nordeste.
“São 31 anos de crescimento contínuo.
Nosso dinheiro entra e sai no município, e é
isso que damos como sucesso”, disse Azevedo.

UNICRED
SICOOB

em todo segmento da agricultura. São 650
agências em 17 estados, R$ 15 bilhões de
ativos e uma captação de recursos com cerca de R$ 7 bilhões e uma carteira na casa de
R$ 11 bilhões.
“Estamos crescendo de maneira bastante significativa, na casa de 43%. E temos
um desafios importantes”, ponderou Magri.

COOPERFORTE

A hora e a vez
do crédito

sistema da Central Ailos foi criado em
2002 por três cooperativas do vale do
Itajaí com sede em Blumenau (SC). Hoje é
composta por 13 cooperativas atuando nos
três estados do Sul do Brasil, com cerca de
um milhão e cem mil cooperados e R$ 13
milhões de ativos.
O presidente da Central Ailos e da Confederação Brasileira das Cooperativas de
Crédito (Confebras), Moacir Krambeck, ressaltou que a instituição tem parcerias com
Sicoob e Sicredi e conta com 4.500 colaboradores e tecnologia própria, atuando com
todos os produtos e também de forma digital, para ultrapassar as fronteiras dos três
estados do Sul.
“Sempre partimos do pressuposto de
que não devemos inventar a roda. Vamos
polir a roda, que já foi inventada, ao invés
de gastarmos energia quando a coisa já
está andando”, disse Krambeck.
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Sistemas de cooperativas de crédito — como funcionam
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Especial

De cima para baixo: sede da Unicred do Brasil, em Porto Alegre
(RS); sede do Sicoob Confederação, em Brasília (DF); sede da
Central Ailos, em Blumenau (SC); sede do Cresol Confederação, em
(RS); prédio onde está sediada a Confebras, em Brasília (DF). À
esquerda, sede da Cooperforte, em Brasília (DF).
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Investimento em inovação no crédito

Qual será o papel do cooperativismo de crédito no pós-pandemia?

E

P

m 2020, o mercado financeiro acompanhou a redução
do número de agências dos bancos. Em contrapartida,
as cooperativas de crédito ampliaram o número de pontos
de atendimento. O crescimento dos sistemas cooperativistas foi o destaque no ambiente financeiro brasileiro, bem
como o desenvolvimento do ambiente digital.
Para o diretor do Sicoob Confederação, Ênio Meinen,
já está no momento de pensar na na adequação do espaço
das instalações, de acordo com a demanda.
“Vemos que a saída dos bancos é, em alguma medida,
associada a uma certa sobreposição em algumas praças. O
cooperativismo financeiro, sobretudo em centros maiores,
em regiões metropolitanas, ainda tem um espaço para se
apresentar presencialmente. Sabemos da importância do
relacionamento digital, mas as unidades físicas são cada
vez mais destinadas a negócios mais complexos, como
operações de câmbio, renegociação de dívidas e outras. É
bom ter uma proximidade física para determinados investimentos. A grande maioria dos nossos associados ainda
é atraída pela dependência física. Temos 10% dos novos
associados entrando pelo canal digital e 90% pelo canal
físico. Os pontos físicos me parece que vão ter ainda destinação importante por algum tempo.
Com relação aos canais digitais, não podemos ficar
para trás. Acreditamos sinceramente que o canal digital é
um componente que, por ora, deve caminhar junto com
um atendimento pessoal. O relacionamento exclusivamente pessoal não é suficiente para a agregação de valor. E para
algumas iniciativas, o relacionamento exclusivamente digital também poderia deixar a desejar”, destacou Meinen.

Relacionamento
Para Moacir Krambeck, do Sistema Ailos, os postos
de atendimento tradicionais não vão existir daqui a pouco
tempo. “Hoje existem postos de referência, mas não postos
de atuação”.
Krambeck acredita ainda que, dos 13 milhões de cooperados no Brasil, apenas 3 milhões conhecem a filosofia
cooperativista. Os demais estão na cooperativa por causa
do preço. Mas a tendência natural é de que os preços, tanto
no cooperativismo como nas instituições convencionais se
igualarem no futuro.
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“E qual é o motivo dele permanecer na cooperativa? um só objetivo: o propósito cooperativista. E
ele tem que ser feito fortemente no
relacionamento. Se não houver esse
relacionamento, ele vai migrar para
outros estabelecimentos. Ele precisa
conhecer essa diferença. O cooperativismo precisa encontrar um meio
de manter esse forte relacionamento
com o cooperado porque senão teremos grandes dificuldades na frente.
Na minha visão, o cooperativismo tem que fazer a sua
parte. Ele tem hoje um excelente discurso, mas não transforma esse discurso na prática”, avaliou.
Tecnologia recorrente
Cledir Magri, da Cresol Confederação, disse que o modelo de expansão ainda está muito pautado nas estruturas
físicas. O sistema Cresol chegou a ter 160 cooperativas. Hoje
são 72, após um processo intenso de unificação.
“Aceleramos o processo de expansão por abertura de
agências e nos próximos anos a tendência é seguir nessa
mesma toada. Porém, naturalmente que, na nossa pauta, o
tema da tecnologia tem sido muito recorrente”, disse.
Cledir lembrou a experiência de países europeus,
destacando que o maior desafio daqueles sistemas foram
os mesmos que os brasileiros estão presenciando hoje, os
investimentos em tecnologia.
“Nesse momento, eles discutem como vão resgatar
o relacionamento numa perspectiva da dimensão afetiva.
Dito isso, passa pela nossa capacidade de conjugar algo que
vou usar aqui de maneira muito simplória, que é máquina
com gente. Para mim, esse será o grande desafio. Acelerar
a implementação da tecnologia. Isso o mercado já tem. Os
grandes bancos têm muitas vezes melhores condições e
capacidade que nós. Porém, essa dimensão afetiva do olho
no olho, do relacionamento, de entender a necessidade de
financiar o sonho do cidadão, isso é uma particularidade
nossa do cooperativismo”, avaliou Magri.
Mudanças
Edson Monteiro, da Cooperforte, lembrou sua atividade profissional por longos anos no Banco do Brasil.
Acrescentou que o perfil das cooperativas deve ser bem
avaliado pelos gestores para decidir o grau de tecnologia
que ela precisa e afirmou que o banco atua com segmentação, desde pequenas empresas e pessoas físicas a grandes
empresas e grandes investidores.
”O que percebo é que as cooperativas precisam estar
dentro das suas especificidades e de envolvimento com a
sua comunidade. E com o seu público, elas deveriam também ter esse diferencial. A Cooperforte nasceu virtual há 37
anos. No tempo do fax, passando pelo telefone, quando as
operações por telefone eram permitidas apenas no mercado de capitais e nas bolsas de valores. Já temos cinco postos

de atendimento que são postos de relacionamento. Temos
nosso representante em cada um desses postos. Ele cuida
de se relacionar com as entidades ligadas ou parceiras e
conquistar novos públicos. São coisas muito específicas de
cada cooperativa.
Vejo que um dos desafios do cooperativismo é cada
cooperativa estudar o seu perfil e definir a sua estratégia
de atuação para que não incorra em custos desnecessários.
As cooperativas têm que ficar atentas a isso, bem como à
questão da proteção de dados. O open banking está vindo
aí. Uma experiência nova no Brasil, em que vamos experimentar muitas mudanças. E certamente mudanças trazem
dissabores e muitas alegrias também e queremos participar dessa alegria”, resumiu.
Agências de bolso
Para José Maria de Azevedo, do Sistema Unicred, no
início era preciso agências bonitas em grandes praças, mas
hoje não é mais assim. O dirigente explicou ainda que o
propósito do Sistema Unicred é desenvolver o mobile, já
que o jovem médico, de 25 a 40 anos, faz tudo por telefone
e não vai mais à agência.
“Os tempos mudaram. Hoje não há mais necessidade
dessas grandes agências em grandes praças. Trabalhamos
para criar pontos de atendimento. Unidades menores bem
localizadas e nossas agências estão no bolso dos nossos cooperados. Hoje temos o mobile, uma agência que tem tudo
que uma grande agência oferece. O único detalhe é que um
médico, por sua formação, está acostumado a sentar de um
lado e o gerente do outro. É olho no olho, papo direto. Isso
faz com que tenhamos a necessidade de agência, mas não
as grandes agências”, ponderou.

ara Moacir Krambeck, o cooperativismo na verdade surgiu através do desemprego e da fome.
“E o que aconteceu na pandemia, resgatadas as mesmas proporções, foi a mesma coisa. Quem estava lá para
ajudar, para socorrer as pessoas? As cooperativas, porque
estão muito próximas, nunca descansam e cresceram muito nesse período da pandemia. Esse papel vai se expandir
e as pessoas vão saber através dos que foram beneficiados
nesse período. E vão se associar cada vez mais”, vislumbrou.
Para ele, tudo está vinculado à função da cooperativa, ou seja, estar junto da sociedade e entender suas
necessidades.
Convivência
O presidente da Unicred do Brasill, José Maria de Azevedo, que também é cirurgião plástico, avalia que a pandemia não prejudicou a atividade das cooperativas.
“O país não parou na área da saúde. Quanto à pandemia,
acho que isso vai ficar. Não vai passar. Vai ser como a gripe. Todo
ano teremos um vírus diferente e teremos que tomar uma vacina diferente, por muitos e muitos anos. Infelizmente, é mais
uma das viroses que vêm para ficar. E temos que estar preparados para isso, aprender a conviver com ela, como aprendemos a conviver com a gripe. Hoje a gripe não nos atinge mais
porque aprendemos a conviver com ela”, pondera.
Soluções diferentes
Na visão do Sicoob, Ênio Meinen diz que uma característica do cooperativismo é não abandonar o seu povo,o seu
público, e não deixar de reconhecer uma realidade adversa.
Ele lembrou o histórico do cooperativismo financeiro.
“Há alguns anos, ocorreu o subprime - crise financeira
de julho de 2007 provocada pela queda do índice Dow Jones - e depois tivemos uma crise econômica relevante em
2014, 2015, 2016, só para citar alguns intervalos.
O cooperativismo sempre se manteve muito atento
e presente. É feito por proprietários que são também usuários de suas soluções. A postura que a cooperativa deve
adotar em relação ao seu público, dada a afeição societária
e responsabilidade que tem, é diferente do relacionamento
de um banco, e até de uma fintech, com os seus usuários.
São coisas absolutamente distintas e é assim que fizemos
desde o início. Mas vamos continuar prestando muita atenção naquilo que é o perfil e a necessidade do nosso público.
Temos segmentos e diferentes. E para isso, também temos
soluções diferentes”, avaliou Meinen.
“Uma parte do nosso público está numa situação
muito confortável. Talvez até melhor do que em períodos
ditos normais. Temos outros que não sofreram muitos
impactos e um terceiro grupo que precisa de uma atenção maior. Por exemplo, o público do pequeno negócio,
os pequenos empreendedores. São reconhecidamente os
maiores empregadores que temos e que precisam de uma
atenção diferenciada.
As cooperativas vêm desempenhando um papel muito importante para esse público. Estamos entre os maiores
provedores de crédito para esse público. Há pouco saiu a
11ª edição de uma publicação do Sebrae que fala dos im-

pactos da pandemia para o pequeno negócio. Somos os
maiores provedores de recursos para esse público do pequeno negócio. No ano passado, terminamos em segundo
lugar entre as instituições do sistema financeiro nacional
que mais forneceram crédito para esse público. Nós aparecemos lá com uma taxa de êxito de 52%. Para cada 10 pequenos empreendedores cooperados que buscam dinheiro
e apoio financeiro na cooperativa cinco ou mais são atendidos. E isso é muito superior à média de qualquer outro
segmento da indústria bancária. O problema é que apenas
10% do público nos procura.
Estamos preparados para continuar a fazer o que fazemos desde o início da pandemia. Esse é o nosso papel, não
abandonar a nossa gente”, ponderou.
Remédio para o aspecto econômico
Cledir Magri diz que no sistema Cresol não é diferente.
“Seguimos fazendo aquilo que está na nossa missão,
visão e valores há 26 anos, mantendo essa proximidade
permanente e constante com nosso cooperado. É o cooperativismo cumprindo a sua missão e naturalmente surgirão
novos desafios, novas perspectivas. Mas nos mantivemos
muito fiéis a esse propósito.
Se analisarmos a história da humanidade, nos momentos de maiores crises, quem mais se fortaleceu foi o
sistema financeiro. E somos parte dele, porém com outra
perspectiva de execução. Quando olhamos o sistema Cresol, o ano da pandemia foi um em que mais crescemos
porque temos o remédio para o aspecto econômico que
é o recurso.
É claro que as relações que estabelecemos são diferentes. Seguramente deixamos um legado extraordinário nas
regiões onde atuamos. Demonstramos de fato que é possível
agir de forma diferente em momentos de crise. Porque no
banco é simples. O banqueiro define que vai reduzir prazo e
aumentar a taxa e pronto. No nosso modelo, analisamos a
condição do tomador, às vezes, se aumenta o prazo, se revê
a taxa para baixo, chama e faz a renegociação. Essa é a nossa
missão. Porque se não fosse para fazer assim não precisava
ter a cooperativa. Continuamos fazendo aquilo que historicamente vinhamos fazendo. E após a pandemia seguiremos nessa mesma linha”, ponderou.
O grande desafio
Edson Monteiro, da Cooperforte, destacou que o menor
impacto da pandemia foi do ponto de vista dos negócios.
“Pelo fato de já termos um modelo diferente de
atendimento presencial, ficou muito mais fácil nos estruturarmos. No início da pandemia, nos adequamos para trabalhar à distância. Estamos com 40% do contingente comparecendo aos postos de trabalho e devemos permanecer
assim até o final do ano. A pandemia afetou o emocional,
a vida social, os relacionamentos. E tivemos que aprender
a conviver com isso.
Mas olhando pela ótica do negócio, é um grande
desafio aproveitar esse momento e rever a forma de relacionamento. Elegemos que, em 2022, o nosso forte será o
relacionamento. Temos que nos estruturar melhor para que

esse relacionamento seja tão afetivo e tão completo quanto o que se oferece a um ser humano que você quer bem.
Temos agora outra realidade, a da taxa de juros, com
subidas frequentes nunca esperadas e até nos surpreendendo. É uma maneira que a autoridade monetária tem
para enfrentar a escalada da inflação. As autoridades estão
muito assodadas nessa retomada da taxa de juros. Mas temos que esperar para ver.
O que temos certo é que o nosso custo de captação
sobe. E as taxas de juros dos bancos já começaram a subir
porque os custos financeiros também subiram. Nosso papel é consultar os donos do negócio para saber o que eles
querem fazer.
Vamos espremer os resultados um pouco mais e manter as taxas de juros em patamares civilizados, compatíveis
com a realidade de cada cooperativa ou vamos manter os
resultados crescentes, aumentando o patamar de juros
nessa tomada de crédito. É um dilema que cada cooperativa tem que enfrentar.
Não existe regra universal. Somos o sistema cooperativista. Mas existem diversas modalidades, diversas naturezas
dentro desse segmento diferente. O nosso desafio é atender
melhor o cooperado, ser cada vez mais justo e transparente
com nossos cooperados. Diferente da experiência do sistema
bancário, que avassala o relacionamento para tirar proveito
dos seus lucros. Toda estratégia de banco está voltada para
alavancar o resultado, aumentar a base de clientes e o volume de negócios.
Um ex-chefe meu no banco dizia o seguinte: a exemplo do que aconteceu na história do mundo, os bancos se
automatizaram e digitalizaram tanto seu atendimento
que em algum momento os relacionamentos vão mudar.
Ou seja, as pessoas que merecem tratamento diferente
são aquelas que mais valor trazem para a organização. É
o cliente quantitativo. E com tudo que se fez na tecnologia
para resolver o problema das pessoas de maneira fácil e
direta, você vai ter que construir estruturas e soluções para
voltar a ter a relação de olho no olho, principalmente com
os grandes investidores, que trazem valor para as organizações. E aí tivemos aí os nascimento dos family office,
em que se tem um tratamento diferenciado para fazer a
sucessão familiar.
O sonho das cooperativas é chegar nesse modelo, o
de poder tratar diferente os desiguais, mas com a mesma
dignidade. E esse é o grande desafio”, resumiu.
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A era do Open Banking e o cooperativismo financeiro

D

e acordo com o Banco Central, O Open Banking, ou sistema
financeiro aberto, é a possibilidade de clientes de produtos
e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas
informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação de suas contas bancárias a partir
de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site
do banco, de forma segura, ágil e conveniente.
Essa nova modalidade de troca de informações proposta pelo sistema financeiro através de uma iniciativa do
Banco Central vai afetar as cooperativas? Como elas vão
se adequar a essa nova modalidade? Os representantes de
cooperativas de crédito responderam.
Padronização
José Maria, da Unicred, disse que o Banco Central está
sendo muito cuidadoso na instalação do novo processo.
Mas destacou o problema operacional.
“Quando o banqueiro, por exemplo, diz que os juros vão ser
1%, 3%, 10%, as agências cumprem. Somos diferentes porque
somos sistemas singulares, com custos e maneiras diferentes de
agir. Como cooperativas, temos que respeitar isso. Quais são os
juros na Unicred? O nosso custo do dinheiro varia muito de região
para região. Nosso cliente varia muito de um para outro. Como
padronizar isso? Esse é o problema do cooperativismo. Para o
país, como um todo, vai ser muito importante”, avaliou.
Equilíbrio
Moacir Krambeck, presidente da Central Ailos, revelou
que o sistema já está adaptado para o open banking.
“Acredito que isso vai dar um equilíbrio ao sistema
financeiro e irá beneficiar muito a sociedade. O cooperativismo precisa estar preparado, porque, afinal de contas,
os bancos vão se preparar para não perder clientes. E as
cooperativas têm que estar preparadas para não perder os
cooperados, conquistados até agora. Porque a tendência
natural e futura, é o preço ser igualado. Hoje há muita diferença. Mas a tendência é a de ser igualado.
Modelo de negócio
Para o diretor do Sicoob Confederação, Ênio Menen,
não há como escapar da determinação regulatória. Além
de se ajustar às determinações normativas, as cooperativas
terão que olhar para o próprio modelo de negócio.
“Temos o desafio de intensificar o relacionamento operacional dentro dos padrões ainda tradicionais. Por exemplo,
melhorar e qualificar nossos programas de fidelidade para
avançar em parcerias inclusive fora do ambiente financeiro.
Não só fazer parcerias com outras instituições financeiras, mas
também com outras entidades cujos produtos possam ser úteis
para os nossos associados e ter um bom sistema de fidelidade.
Acho que o shopping center virtual das instituições financeiras
é absolutamente fundamental para oferecer por ali tudo o que
podemos agregar de boas soluções, para que os nossos associados possam usar lá seus cartões e fazer negócios.
Em relação ao open banking, nossa estratégia é sermos
provedores de soluções direcionadas para alguns nichos. Pretendemos ser uma espécie de orquestradores de ecossistemas
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para aqueles públicos em relação aos quais nós já estamos
mais próximos, cujo relacionamento é mais efetivo. Vamos verticalizar nossos investimentos para esses públicos específicos
e oferecer absolutamente tudo. É um relacionamento muito
além de fornecimento de produtos e serviços financeiros. É
bom ter parcerias com muitas entidades, com muitas empresas, dentro e fora do sistema financeiro”, refletiu Meinen.
Intercooperação
Para Edson Monteiro, da Cooperforte, a fase ainda é de
estudos dos modelos conceituais de atuação do open banking,
mas enxerga uma oportunidade para a intercooperação.
“Falamos muito em intercooperação, com diversas
iniciativas, mas pouca prática. Se nós, do cooperativismo financeiro, fizermos um grande entendimento da maturidade
desse processo, podemos experimentar uma grande intercooperação, e não um canibalismo, como os bancos costumam
chamar o open banking. Um dos grandes ativos que os bancos sempre valorizaram muito foi ter o seu cadastro de clientes. E a conquista de um cliente é muito cara para um banco.
Se abrirmos um pouco os olhos e os corações para que o open
banking, no segmento cooperativo, possa ser a consolidação
de um grande processo de intercooperação, onde troquemos
experiências, até mesmo nos antecipando à regulação, seria
um desafio muito interessante de se viver. Um dos grandes
segredos que o sistema bancário tem é que ele nunca esperou o órgão regulador chegar para dizer o que ele devia fazer.
Os conglomerados financeiros nasceram à revelia da regulação, mas sempre buscaram uma autorregulação.
Acho que temos um desafio aí. Podemos dar uma
resposta antes da regulação e mostrar que temos uma autorregulação para intercâmbio de dados de clientes. Seria
um viés diferenciado do cooperativismo de crédito. Porque
certamente o mercado modificará o seu perfil. E até as
pessoas se acostumarem com esse conceito de serem donas dos próprios dados, isso vai acontecer no longo prazo.
Quem for mais marqueteiro, mais oportunista, tirará maior
proveito desse processo.
Relaciono muito esse processo ao da Lei Geral de Pro-

teção de Dados. Há 30 anos tivemos sancionado o código
de defesa do consumidor. Quando estudávamos os processos relacionados na época, acreditávamos que não era para
nós, mas para um país desenvolvido. Quando imaginaríamos entrar no supermercado e todos os produtos teriam
prazo de validade, código de barras, etc. Os extratos dos
bancos eram uma vergonha. Você não sabia nada que estava lançado na sua conta. Para descobrir o que estava ali,
tinha que fazer uma engenharia reversa de relacionamento
pessoal com o gerente e ir lá ver o documento. Hoje temos
uma realidade completamente diferente.
Vamos dar um passo à frente no open banking e tentar
fazer uma autorregulação para intercâmbio de dados de associados? Que tal o desafio?”, propôs Monteiro.
Oportunidades
Cledir destaca que a Cresol Confederação ainda está
em uma análise conceitual em relação ao open banking.
“Temos duas perspectivas. Estamos olhando pelo lado
das oportunidades, traduzindo esse conceito como o vento
favorável. E é isso que temos trabalhado e buscado de maneira bastante bastante intensa.
Historicamente, as cooperativas são reguladoras dos
preços dos produtos. Nas cooperativas de produção e no
setor financeiro, somos reguladores do mercado. O banco
oferece a taxa de juros “AAA” para meia dúzia. O restante
paga altíssimas taxas de juros.
O conceito de transparência, que gera confiança, é talvez um dos ativos de maior importância no nosso modelo
de negócio e no cooperativismo financeiro como um todo.
Se bem trabalhada no nosso modelo de negócio, a abertura de informações pode nos trazer muitas oportunidades.
O Edson Monteiro foi muito cirúrgico ao linkar o conceito de entender o mercado e as particularidades de cada
modelo. Faz muito sentido estarmos preparados para navegar nesses mares, talvez possam ser mais revoltos ou não.
Mas analiso que isso tudo também pode trazer ainda mais
subsídios do quanto vai ser importante nos abraçarmos e
fazermos mais coisas juntos”, resumiu.
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Baixe o APP e conﬁra!
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TERRA DAS PALMEIRAS, QUEM DIRIA, ACABOU NISSO

N

E

o mês em que comemora seus 37 anos, a
COOPERFORTE disponibiliza na área pública do APP os conceitos sobre a cultura cooperativista e educação financeira, com o objetivo
de proporcionar aos seus associados e à sociedade em geral mais conhecimento sobre essas
atividades, de uma maneira didática e objetiva.
Com as novas funcionalidades do APP, será
possível navegar e conhecer os seguintes temas:
• Princípios do Cooperativismo: entenda
os princípios que dão suporte às atividades do
cooperativismo;
• Cooperativismo de Crédito: conheça sua
estrutura e os diferenciais do cooperativismo
de crédito;
• Educação Financeira: conheça os conceitos de educação financeira e algumas formas de
como organizar as finanças pessoais;
• Ações Solidárias: participe, junto do
Instituto COOPERFORTE, de projetos sociais
voltados ao cuidado de pessoas em situação de
vulnerabilidade, fazendo doações para educação e combate à fome.
Com essas iniciativas, a COOPERFORTE

traz mais uma contribuição para o segmento
do cooperativismo, valorizando ainda mais os
fundamentos de solidariedade e ajuda mútua
que embasaram a sua criação.
Somos mais de 150 mil associados, donos
do negócio, que em muito podem contribuir,
dia após dia, para disseminação das práticas
cooperativistas. Com ativos superiores a R$ 2,6
bilhões, a COOPERFORTE distribui as sobras
auferidas (resultado líquido) anualmente com
seus associados, na proporção dos negócios
realizados no período. Ao longo de nossa história, já distribuímos sobras superiores a R$
1,25 bilhão, o que se constitui num dos maiores
diferenciais do sistema cooperativista.
A COOPERFORTE é uma das maiores cooperativas de crédito do país e adota a inovação
para impulsionar o seu crescimento, sem perder
de vista a solidez, a segurança e a qualidade do
atendimento prestado a seus associados.
Nossos produtos de investimentos têm uma
das melhores rentabilidades do mercado, principalmente quando adicionados os efeitos das
sobras. Nossos produtos de crédito são pensados

CONFIRA O RELATÓRIO
DO 1º SEMESTRE/2021

E

stá disponível no site www.cf.coop.br o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º Semestre/2021,
aprovados pelo Conselho de Administração, em 25 de agosto/2021.
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade
com as normas contábeis aplicáveis às cooperativas de crédito.
A COOPERFORTE preza pela transparência e os resultados semestrais confirmam a solidez patrimonial da nossa Cooperativa e o
comprometimento com os princípios cooperativistas.
Acesse pelo link: www.cf.coop.br/a-cooperforte/relatorio-da-administracao/
COOPERFORTE, há 37 anos, promovendo ações cooperativas,
estimulando poupança e democratizando o acesso ao crédito!
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para democratizar o acesso ao crédito, com limites pré-aprovados, condições financeiras e prazos
compatíveis com o perfil de nossos associados.
Você tem muitos motivos para escolher
a COOPERFORTE e participar desta história!
Como dono, você elege os Delegados Seccionais
para representá-lo nas Assembleias, onde são
definidos os destinos da nossa Cooperativa e
quanto mais você realizar operações e indicar
novos associados, mais resultado pode trazer
para você e para os demais associados.
Você pode utilizar nossos canais digitais,
com soluções na palma de sua mão. Se necessário poderá ainda recorrer à nossa Central de
Atendimento, sempre pronta para lhe prestar
todos os serviços e esclarecimentos necessários.
Celebramos os 37 anos de história, agradecendo a parceria de todos os nossos associados,
delegados, conselheiros, funcionários e fornecedores, que são os ativos de maior importância
em nossa trajetória. Nosso muito obrigado a
quem já está conosco, construindo essa história.
Se você ainda não é associado da COOPERFORTE, venha fazer parte dessa história de sucesso!

xistia um paraíso abaixo do Equador, habitado por nativos, que viviam felizes e
em paz com a natureza, até serem descobertos por aventureiros caçadores de riquezas.
Com a chegada dos invasores poderosos, a
cultura dos habitantes nativos foi vilipendiada e a mudança de hábitos para uma vida
mundana, cheia de subterfúgios e desavenças, foi só uma questão de tempo.
O paraíso foi sendo transformado ao
longo do tempo em um clone do sistema
feudal do Velho Mundo, explorado pelos
imperialistas, onde historicamente prevaleceram desigualdades sociais e injustiça, com
a elite dominadora escravizando trabalhadores, derrubando florestas , dizimando povos originários e transferindo riquezas para
a metrópole do Império Colonial, para cobrir
suas dívidas com os banqueiros ingleses.
No século XIX, o clone europeu ruiu e metamorfoseou-se na Velha República, dominada por uma classe política forjada por filhos
de senhores de engenho, que, formados em
berços universitários europeus, retornavam
à Velha República e, como seus pais, continuaram a se comportar como senhores
feudais. Ainda hoje exploram trabalhadores
e trabalhadoras, muitos em regime de trabalho escravo, mesmo este tendo sido abolido
por lei ainda no mesmo século XIX.
Esses neo-senhores de engenho republicanos formaram grupos poderosos, mantendo-se no poder por meio dos “votos de cabresto”, escandaloso sistema que hoje faria corar de
vergonha qualquer processo de urna eletrônica, para obter resultados eleitorais, com missões e incumbências favorecedoras, deixando
de lado os interesses do povo e do Estado.
Mesmo com alternância de poder, por golpes
e contragolpes, a República ficou vulnerável e
nela ainda não se firmou um sistema de poder,
seja presidencialista, parlamentarista ou misto.
Com essas instabilidades, a defesa da democracia se tornou um fardo intelectualizante,
cujos adeptos são minorias, sem possibilitar
amadurecimentos ou avanços, presa fácil para
qualquer aventureiro ou ilusionista. Mesmo
assim, essas minorias lutam no dia a dia para
reverter a situação, na busca de melhores condições de vida para os que não foram nobres
na monarquia nem doutores na República.
Entre conchavos e manobras, os neo-senhores de engenho repaginados conseguiram apear do poder as lideranças
que lutavam pela dignidade do povo e
pela consolidação da jovem democracia,
na certeza de que iriam, assim, preservar as desigualdades e as discriminações,

mantendo o povo cada vez mais oprimido por milicianos atuantes em todos os
campos possíveis, valorizando cada vez
mais as práticas de locupletaçâo. Não importa muito a forma, mas sim o objetivo
final de um desgoverno permanente, física, atávica e genéticamente cruel, em que
a situação ideal é “quanto pior, melhor”.
Até mesmo os mecanismos democráticos
que foram implantados em épocas de descuido dos neo-senhores de engenho, como
os programas sociais, o sistema educacional, o voto eletrônico, o sistema de saúde,
entre outros, vêm sendo duramente combatidos e destruídos, enquanto tomam de
assalto os cofres públicos para enriquecimento pessoal e familiar, agindo na periferia ou no núcleo do poder e ignorando a
ciência e as boas práticas de governar.
Ludibriando eleitores com propostas
mentirosas e apostando em teses como a da
Terra plana, esses neo-senhores de engenho
se apoderaram da República como se fossem
proprietários de uma grande fazenda, distribuindo quinhões de terras, capitanias, cargos
e poderes aos mais gananciosos cidadãos,
continuando a queimar florestas e arquivos
estratégicos e organizando rachadinhas para
flertarem com o autofavorecimento.
Mas o povo não lhes outorgou tais poderes. Apenas os elegeu, equivocadamente
é claro, para governar, votando segundo
suas próprias circunstâncias. Só que governar para eles é abrigar a corja de familiares e amigos nos postos mais cobiçados
da Republica e ameaçar os demais podres
poderes institucionais que ainda restam
estabelecidos, inclusive a Suprema Corte,
quando seus interesses são contrariados.
Agora vociferam contra as urnas eletrônicas,
ameaçando o pleito de sucessão, colocando
em dúvida até mesmo o processo pelo qual
foram eleitos, na certeza de que, de novo, o
golpismo os possa manter no poder.

As vertentes autoritárias se alastram,
com dizeres que envergonham líderes e
liderados, usando palavras de baixo calão
e afirmando que comprar armas é melhor
do que comprar feijão! E, no aniversário da
Independência, certamente promoverão
outros atos que ferem o povo, o estado
de direito e as instituições democráticas.
Lembrando Ortega y Gasset, o povo não
tem compromissos com seus erros do passado: vota segundo suas circunstâncias
atuais. Então, nas atuais circunstâncias, o
povo buscará caminhos outros. Não se enganem os marqueteiros, os produtores de
fake news, os prestidigitadores, os ladrões
do patrimônio público e os demagogos. O
povo não está em cercadinhos ou motociatas, nem nos sites de fake news.
O povo é negro, é branco, é ruivo, é
amarelo, é filho de mães solo ganhando
medalha de ouro ao som de “Baile de Favela”, o povo é skate, é surfe, é LGBTQIA+,
é fome, é desemprego, é Sônia Guajajara,
é Gil do Vigor, é Padre Lancelotti, é gente
como eu, como você, que viemos de longe, dos anos difíceis em que sonhávamos
com democracia e liberdade e que hoje
sonhamos com mais feijão e menos fuzis.
Mais uma vez o amor vai vencer o ódio e
as flores irão prevalecer sobre os fuzis e pistolas Glock, afastando os rituais imperialistas e ditatoriais, para dar início a mais uma
tentativa de restabelecimento da ordem
democrática, com o propósito de fazer valerem os princípios de igualdade e diversidade, sem qualquer discriminação, em
todos os segmentos e estratos sociais. A esperança está na força dos povos originários
que nos antecederam, que acampam e protestam em frente ao centro do poder, e na
liderança combinada da energia dos jovens
com a experiência dos que têm cabelos grisalhos, como os meus.
Vamos à luta!
COOPERFORTE

PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO APP COOPERFORTE
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caderno especial - unicred central rj/mt

Colaboração: Ascom Unicred Central RJ/MT

Unicred Serra Mar

Unicred Mato Grosso

Unicred Costa do Sol

O

Brasil conta com quase 10
mil instituições cooperativas. Sobressaem as rurais, as de
transporte, as da saúde e as da
eletrificação rural, dentre os 7 ramos, que somam 17 milhões de
cooperados, geram 500 mil empregos e participam com 2% no
PIB Nacional.
O crédito cooperativo brasileiro, instituições financeiras cooperativas, vincula 12 milhões
de pessoas. O setor participa
com 10% no financiamento às
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pequenas empresas, 15% ao setor rural e 20% do crédito pessoal não consignado em folha. Relatório do Banco Central (2020)
demonstra uma economia para
os cooperados acima de R$ 30
bilhões, resultado da diferença
da precificação comparada com
os bancos comerciais.
A Unicred Niterói contribui
com esses números beneficiando diretamente 3.400 associados, administra um patrimônio
líquido acima de R$ 26 milhões,

com ativos superando R$ 130
milhões. Suas operações de crédito estão próximas dos R$60
milhões, com taxa média dos
juros em 1,80%, apesar da significativa elevação da taxa SELIC,
hoje em 5,25%.
Orgulho do sistema e dos cooperados, a Unicred Niterói é
destaque competitivo no ambiente financeiro da nossa região e de reconhecido valor
social pelas ações comunitárias
que desenvolve.

UNICRED REGIONAL NORTE LAGOS

Unicred Niterói alinhada com o crédito cooperativo brasileiro

Unicred Regional Norte Lagos
Durante o mês de julho a Unicred Regional Norte Lagos
aderiu a Campanha do Agasalho contando com diversas doações de roupas, calçados, agasalhos e cobertores que foram
direcionados para doação por meio das instituições Mosteiro
da Santa Face de Campos dos Goytacazes, Lar dos Idosos de
São Fidélis e Legião da Boa Vontade de Cabo Frio.

UNICRED COSTA DO SOL

A equipe da Unicred Niterói reunida em 2019, no SIMUN, um evento que foi projetado para motivar e integrar seus colaboradores

Novos produtos, aproximação e atendimento às necessidades dos cooperados fizeram a Unicred MT fechar o primeiro semestre
do ano com sobras de R$ 15,1 milhões, 38,7%
a mais que 2020. “É o resultado das ações adotadas e da confiança dos cooperados na instituição”, disse o presidente Ronivaldo Lemos.
UNICRED MT

A Unicred Serra
Mar anunciou a inauguração de uma nova
agência na Barra do
Piraí, município da
região Sul do Rio de
Janeiro. A nova unidade proporcionará
soluções financeiras
competitivas e de
qualidade, trazendo
para a cidade o conceito de atendimento
premium no relacionamento com seus
cooperados.

UNICRED SERRA MAR

UNICRED NITERÓI

Unicred Niterói

Uma nova agência da Unicred Costa do Sol foi inaugurada em Rio das Ostras no mês de julho trazendo um ambiente mais aconchegante, moderno e perfeito para transformar a vida de seus cooperados. Todos os detalhes foram
pensados para garantir um espaço acolhedor e, ao mesmo
tempo, integração entre todos, seguindo o conceito premium que a Unicred já trabalha.
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Combustível, o pesadelo de quem trabalha no setor de transportes

ICMS x Petrobras

O

setor de transportes enfrenta o pesadelo do aumento de preços, tanto de
combustíveis quanto de peças e serviços
relacionados ao veículo. Principalmente
para quem precisa do veículo para trabalhar, como cooperativas de transportes,
entre outros. E a perspectiva de que esse
pesadelo acabe não é das melhores. A projeção para a inflação deste ano chega aos
8,5%. Mas para o setor automotivo, este
percentual é muito maior.
Para quem precisa da gasolina, por
exemplo, em alguns estados, o preço do
combustível já ultrapassa a marca dos R$ 7.
De acordo com o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) o aumento
do preço desse combustível no período de
janeiro a julho foi de 27,51%.
Qualquer reajuste no preço dos combustíveis pressiona a inflação. É um efeito em cadeia, que se distribui para vários
produtos e serviços. Além da gasolina, os
outros combustíveis também estão com
os preços elevados. O litro do diesel —
que impulsiona boa parte dos veículos de
carga — chegou ao patamar de R$ 6,399
em agosto para o S10 e R$ 6,350 para o
comum. Já o etanol hidratado e mais caro
custa R$ 6,999. O m³ do GNV pode ser en-

R

ecentemente, alguns analistas apontaram o ICMS cobrado pelos Estados como vilão do aumento constante dos preços dos
combustíveis. Dados da Agência Nacional de Petróleo, referentes à
Composição dos preços dos combustíveis, indicam que, em janeiro
de 2021, a média de preços da gasolina C no Brasil estava em 4,68
(sem considerar o terceiro dígito). O preço médio do produtor era
R$ 1,43, (31,6% do preço total). Já o etanol anidro que faz parte da
composição do combustível custou R$ 0,68 (14,5%).
Neste mesmo período de janeiro 2021, o valor cobrado pelos
tributos federais foi de R$ 0,69 (14,7%), e os tributos estaduais, R$
1,28 (27,4%). A margem do revendedor foi de R$ 0,60 (12,9%).
Quatro meses depois, em abril, o litro da mesma gasolina
C passou a custar em média no Brasil R$ 5,47. Desses, o produtor ficou com R$ 1,95 (35,6%, aumento de 4% em relação ao
cobrado em janeiro/21); o etanol anidro adicionado à gasolina

contrado a R$ 5,699.
O governo se mexe. Visando a redução
dos preços do etanol, entrou em vigor a
Medida Provisória 1063/21. AMP, que autoriza produtores e importadores de etanol
hidratado (álcool combustível) a comercializarem o produto diretamente com os
postos de combustíveis, sem passar pelas
distribuidoras.

Antes da nova norma, o produtor de etanol era obrigado a vender o combustível apenas para o distribuidor. Agora, pode comercializá-lo diretamente para a rede varejista.
A MP 1063/21 elimina a obrigatoriedade de existência do atravessador. Também amplia a possibilidade de comercialização do etanol, entre produtor e
mercado em geral.

Câmara começou a debater a MP e seus
efeitos. O deputado Eliaz Vaz (PSB-GO), promove Audiência Pública sobre a medida. Para
ele, a regulação da distribuição dos combustíveis deve ser pensada pela Câmara.
Ele lembra a paralisação dos caminhoneiros em 2018, evento de alerta para as
dificuldades do setor: “A greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018, trouxe
um grande holofote para a relevância que
os combustíveis têm para a nossa economia. A falta de abastecimento de combustíveis nesse período fez o Brasil parar, gerando
consideráveis perdas à economia nacional”,
disse à Agência Câmara de Notícias.
A medida provisória já encontra resistências no setor. Para o presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda Soares, o governo federal “atropelou” a Agência Nacional do Petróleo
(ANP) que realizava consulta pública para
debater mudanças no setor, e não foi ouvida.
Paulo Miranda disse em um encontro virtual
promovido pela Sulpetro que “a MP foi uma
prova da ansiedade do governo de tentar
baixar o preço dos combustíveis e aumentar
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Tema em discussão
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Claudio Rangel é jornalista, redator-chefe do portal
BR Cooperativo, editor da Folha do Motorista, RJ, e
diretor da Comunicoop. redacao@brcooperativo.com.br

Transporte em Pauta

a concorrência”.
Uma das principais críticas à MP é o item
que permite ao revendedor, os postos de gasolina por exemplo, a vender ao consumidor
combustível de qualquer produtora diferente da bandeira do posto. Para Soares, duas
bombas brancas (sem bandeira) debaixo de
uma cobertura não tem possibilidade de ser
realizada. Isto porque todos os postos tem
contratos fechados com as distribuidoras. E
essas não permitem a venda de produtos de
outras distribuidoras diferentes da bandeira.

Seria uma violação contratual.
Além disso, a bomba branca (sem vínculo com uma distribuidora conhecida)
enfrenta resistência de órgãos de defesa do
consumidor. De acordo com o presidente
da Fecombustíveis, os Procons e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) já se
posicionaram contrários à medida, porque
entendem que os revendedores de má-fé
poderiam usar deste artifício para enganar
o consumidor.
E tem mais! A Federação aponta que a pior
ideia incluída na MP 1063/21 é atribuída ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Trata-se do
delivery de combustíveis. Nova modalidade de
revenda em que um posto, por meio de aplicativo próprio, envia um caminhão tanque para
abastecer de gasolina ou etanol um outro veículo na casa do cliente.
Para a Fecombustíveis, o problema está
na pouca quantidade de fiscais para verificar a operação, o que pode ampliar a sonegação de impostos.
Para a Federação, a nova MP terá pouco
efeito nos preços dos combustíveis.

teve impacto de R$ 0,81 (14,8%, 0,3% a mais do que em janeiro/21);
Em relação aos tributos e à margem da revenda praticados
em abril/21, temos:
Parcela destinada aos impostos federais em abril: R$ 0,69
(12,6%, 2,1% a menos do que em janeiro-21); Já os tributos estaduais correspondem a R$ 1,53 do preço total (28,1%, 0,7% a mais
do que o observado em janeiro/21). Em relação ao distribuidor, a
margem foi de R$ 0,49 (9% do preço total, o que significa queda
de 12,9%).
Os gráficos mostram que, entre janeiro e abril 2021, o maior
reajuste observado no preço da gasolina C se deu na parcela de preços correspondente ao cobrado pelo produtor — 4%. Já os impostos federais permaneceram o mesmo valor no período, enãoo houve
reajuste. Porém, os estados ampliaram a margem relacionada a

Composição de preços gasolina C – Janeiro 2021

seus impostos em 0,7%. Quem saiu perdendo foram os postos
revendedores, com queda de 12,9%.
Em relação ao diesel, a Petrobras se defende. Em janeiro,
a companhia publicou na web esclarecimentos sobre as acusações de que seria a vilã do aumento de preços. No comunicado,
explica que, no início de janeiro, o preço do diesel na bomba era
27,4%, menor do que a média mundial. Dizia também que 121
países vendem o diesel mais caro que no Brasil.
Outro argumento da companhia é que em 2020 a Petrobras reduziu o preço do diesel, de R$ 2,33 para R$ 2,02.

Composição de preços gasolina C – Abril 2021

Dólar, o grande vilão

A

Petrobras também cita a variação cambial, além dos impostos e margens da revenda, como fator que influência no
preço final do diesel e demais combustíveis. Apesar de o país ser
um grande produtor de petróleo, ainda importa combustível.
O Brasil gasta mais combustível do que é capaz de produzir. E a Petrobras alega ter necessidade de importar. Diante
disso, o cenário para a manutenção de preços mais baixos no
mercado interno coloca a empresa em um dilema.
Por um lado, o comerciante pode se acostumar ao preço baixo
e rejeitar pagar mais caro por um combustível importado. Caso falte
diesel no mercado interno, a baixa produção não teria capacidade
para suprir a falta e haveria desabastecimento, com consequências
previsíveis provocada pela falta de combustível no país.
Por isso, a empresa opta em manter os preços dos combustíveis igualados com o que cobra o mercado externo. A alegação é
a de que, se isso não for feito, a empresa voltaria a experimentar
situações como as do passado, e que quase faliram a companhia.
Apesar dessas considerações, é o brasileiro que acaba
sendo penalizado. Como todos sabem, aumento dos combustíveis significa aumento geral do custo do trabalho e da vida.
De acordo com a empresa Ticket Log , em seu levantamento, o
preço médio do diesel avançou novamente no início de agosto.
Com a alta de 0,54% em relação ao fechamento de julho, o
combustível foi encontrado a R$ 4,829 nos postos. Já o diesel
S-10 foi comercializado a R$ 4,883, alta de 0,48%.
Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, explica que foi o 7º aumento consecutivo registrado para
o preço médio do diesel pela Ticket Log. A empresa realiza o
levantamento quinzenalmente.

De acordo com a Ticket log, “os preços médios mais altos
foram encontrados na Região Norte, onde o diesel comum esteve
a R$ 5,035, e o diesel S-10, a R$ 5,095. No Sul, os valores mais baixos por litro foram registrados: o tipo comum foi comercializado a
R$ 4,471, e o tipo S-10, a R$ 4,495”.
“No Acre, o diesel comum mais caro do País foi encontrado,
a R$ 5,777. Já no Paraná, o preço médio mais baixo foi registrado
pelos postos, a R$ 4,414. O cenário no recorte por estado é o mesmo para o diesel S-10, comercializado nos postos acreanos a R$
5,699, e nos postos paranaenses, a R$ 4,418. No Ceará, os maiores
aumentos dos preços médios foram registrados, de 1,22% no caso

do diesel comum, e de 1,11% do tipo S-10. Em nenhum estado brasileiro houve recuo na comparação com o fechamento
de julho”, informou a empresa, com base nos abastecimentos
realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.
Diante do cenário intrincado do mercado brasileiro, o país
precisa do combustível certo para impulsionar uma mudança
capaz de garantir o progresso. É certo que vários fatores influenciam o preço da gasolina e do diesel. E estão todos interligados
e continuam se autoinfluenciando. A não ser que uma nova
solução surja, como por exemplo, uma nova matriz energética,
como a eletricidade. Os veículos elétricos estão chegando.
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Fonte: Ascom Sistema OCB/RJ

Giro

Aí vem o Hacking Rio 2021

O

do na proporção de produção de cada um.
Não tem essa do capitalista que recebe sem
produzir. É um modelo justo. O cooperativismo coloca o capital a serviço da humanidade, enquanto outros modelos colocam
a humanidade a serviço do capital. Essa é
a grande diferença. Erradicar a pobreza é
criar condições para as próprias comunidades constituírem suas próprias cooperativas para gerar renda e oportunidade local”,
explica Abdul, trazendo um exemplo.
“O Sicoob é um exemplo interessante de distribuição de riqueza do sistema
financeiro e garantia de liberdade. Só vai
ser livre num mercado que tem 70% de
concentração bancária quem for dono da
instituição, ter direito de votar e ser votado.
Quando você cria seu próprio banco e não
tem interesse de lucrar, mas de distribuir, as
sobras voltam para você e para a comunidade onde você atua. O Sicoob demonstra
como mudar nossa vida e nossa comunidade na questão da erradicação da pobreza e
geração de renda”, completa.
Abdul também enfatizou que não
adianta constituir uma cooperativa de
qualquer maneira. É preciso fazer um estu-

do de viabilidade.
“Os negócios cooperativistas necessitam de viabilidade econômica, a fim de
oferecer produtos e serviços com valor
agregado”, pontuou.
Também participou do evento o
Country Manager Brazil da BOMA Global,
Marco Brandão.

O

+

Sistema OCB/RJ promoveu na tarde da última quarta-feira (16/6) a palestra oanálise que o Sistema OCB faz
dentro desta temática em favor do cooperativismo brasileiro.
Na mensagem de abertu

Agenda
No dia 19 de agosto, o Hacking Rio
debateu as ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e 4
(Educação de Qualidade). A transmissão foi
pelos canais do evento no Instagram, Facebook e Youtube.
Hacking Rio
O Hacking.Rio, considerado o maior hackathon da América Latina, é mais do que
um evento, é um movimento de impacto
social, educacional, transformando vidas
de verdade, e agora chega na sua 4ª edição.
Iniciou em 2018, com o propósito de
inspirar que mais pessoas queiram aprender
as novas tecnologias e ferramentas digitais,
empreender e criar soluções que resolvam
problemas reais da sociedade e do mercado.
G1

Hacking.Rio 2021, a maior maratona
de programação de desenvolvimento
de soluções digitais inovadoras da América
Latina, e que será realizado de 15 a 17 de
outubro, com patrocínio do Sistema OCB/
RJ, iniciou em agosto a temporada de lives
temáticas relativas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Na transmissão, conduzida pela CEO do
Hacking.Rio, Lindália Junqueira, foram debatidos os ODS 1 (Erradicação da Pobreza)
e 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável).
O superintendente do Sescoop/RJ, Abdul
Nasser, foi um dos convidados e destacou
como o cooperativismo pode contribuir
para a geração de renda e oportunidades,
por ser um modelo que busca democracia
econômica e justiça distributiva.
“O cooperativismo não é capitalismo,
comunismo ou socialismo. É um sistema
diferente, pois não busca concentrar riqueza ou estatizá-la nas mãos de poucos. É um
modelo que busca correção do social pelo
econômico, fazendo com o que os trabalhadores consigam realizar atividades em
conjunto. Não há lucro, já que toda a operação é baseada na distribuição do resulta-

Título

Chegou o novo site
do Sistema OCB/RJ!

SISTEMA OCB/RJ

RIO COOPERATIVO

Simples
Objetivo
Prático

UNIMED LF

Título

A

Unimed Leste Fluminense completou 50 anos de fundação
em junho. São cinco décadaconta com mais de mil cooperados e cinco unidades próprias, abra“Q

Acesse e conﬁra:
www.rio.coop
A cada edição, o Hacking Rio atrai mais interessados em desenvolver soluções tecnológicas aplicáveis no dia a dia da sociedade
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RIO COOPERATIVO
Giro

Unimed Volta Redonda lança Núcleo de Inovação

C

UNIMED VR

om as pessoas como foco e atenta às
novidades do mercado de saúde, a
Unimed Volta Redonda criou um Núcleo de
Inovação chamado Octo 2. O objetivo é impulsionar a inovação que já existe em nosso DNA, para alavancar o crescimento do
negócio. Agora contamos com um espaço
exclusivo e pessoas dedicadas para colaborar em soluções inovadoras, que exigem
maior complexidade para implantação.
“Fizemos um projeto de reformulação
estratégica da Cooperativa, redefinimos
nossas metas e entendemos que era fundamental construirmos um Núcleo de Inovação, e mais do que isso, ele precisava estar
apartado da operação da Cooperativa de
forma a fomentar uma cultura de inovação
e não uma célula isolada”, explicou o presidente da Unimed Volta Redonda e idealizador do Octo 2, Luiz Paulo Tostes Coimbra.
A estrutura fica localizada em um moderno e confortável container de dois andares na parte externa da Sede Administrativa, ao lado de uma área verde, tudo
pensado para estimular a criatividade,
promover interação e troca de saberes.
O Octo 2 conta com uma coordenadora
e duas analistas de inovação no time fixo,
que a cada desafio vão receber o reforço
de outros colaboradores da Unimed Volta
Redonda para os chamados squads – equipes multidisciplinares que vão atuar em
conjunto nos ciclos de entrega e desenvolvimento de projetos.

Instituto Sicoob no Rio leva educação financeira a empreendedoras da Maré e do Alemão
DIULGAÇÃO

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Igualdade Feminina, 26 de
agosto, lembrando o Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável 5 – “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”, o Instituto Sicoob no Rio está
levando, nos meses de agosto e setembro, capacitação em orientação financeira, voltada
para MEIs, para empreendedoras das comunidades da Maré e do Alemão que atuam no
nicho de Beleza. A iniciativa envolve parceria com o Banco da Maré e Sebrae/RJ.
O trabalho ajuda a viabilizar pequenos negócios locais e o Banco da Maré identificou um
nicho grande de empreendedores nas comunidades carentes que trabalham como autônomos e necessitam de orientação e suporte para impulsionar seus negócios.
O clima de cooperação a capacitação envolveu o curso, promovido em eventos
online, nos quais as empreendedoras puderam esclarecer dúvidas, falar das suas necessidades, assim como trocar contatos e unir forças. Algumas participantes estão se
aprofundando em tratamentos e novas técnicas, como Patrícia Lima, que migrou da
atividade de manicure e está empreendendo em design de sobrancelhas, micropigmentação labial e cílios. Ela agradeceu a oportunidade e disse que estava realmente
precisando desse tipo de orientação.
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ESPÍRITO COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema OCB/ES

Giro

Presidente do Sicoob ES pede valorização da agricultura capixaba

Cooabriel adquiriu sua primeira carreta para distribuição de insumos para as lojas. O objetivo da aquisição foi comportar o aumento dos serviços logísticos
demandados e ampliar sua frota própria de veículos de
carga. A cooperativa já contava com outros veículos para
este fim, mas, diante das demandas, viu a necessidade de
aumentar sua frota.
De acordo com o superintendente da Cooabriel, Carlos
Augusto Pandolfi, a ampliação desta frota, além de atender
a planos estratégicos da cooperativa vem atender aos grandes desafios de logística em todas as áreas.
“Logística tem sido o grande desafio do mundo, seja
pelas altas demandas, seja pelas exigências sanitárias que
dificultam e atrasam embarques e desembarques. A tecnologia aumentou as velocidades e conexões, portanto, tudo

o que acontece no mercado interno e no resto do mundo
afeta a todos nós. Não resta outra atitude a não ser a de nos
adaptar, a de nos manter atentos para que os estímulos e
impactos produzidos no mercado possam ser mitigados, a
fim de que possamos continuar com nosso propósito de levar os melhores produtos com os menores preços possíveis
aos associados da Cooabriel”, afirmou Pandolfi.
Com a nova carreta, o Centro de Distribuição (CD) da
cooperativa conta agora com capacidade de entrega simultânea de quase 50 toneladas.
De grande importância para a gestão de todos os estoques das 15 lojas da Cooabriel, localizadas no Norte do
Espírito Santo e no Sul da Bahia, o Centro de Distribuição
da cooperativa está localizado em São Gabriel da Palha em
um espaço de mais de 2000 m², totalmente verticalizado o

Premiação homenageou os 100
mais influentes da década

que amplia exponencialmente sua área útil.
O superintendente destaca que um novo estudo de
viabilidade está sendo realizado para novos investimentos
na cadeia de distribuição da cooperativa, em função de alguns fatores, tais como controles sanitários, o crescimento
do mercado, bem como os aumentos de produtividade na
região de atuação.
“Esse investimento ressalta a importância que a
Cooabriel vem percebendo de manter seus preços como
reguladores, afinal somente o cooperativismo possui foco
nas dificuldades diárias do produtor, principalmente dos
seus cooperados. Em breve divulgaremos a presença em
outras localidades em diferentes regiões, o que vai exigir
ainda mais investimentos em nossos processos logísticos”,
finalizou o superintendente.
UNIMED FEDERAÇÃO ES

A

m discurso na Assembleia Legislativa, o presidente do
Sicoob ES e do Centro de Desenvolvimento Tecnológico
do Café (Cetcaf), Bento Venturim, ressaltou que o agronegócio capixaba deve ser valorizado, assim como práticas
sustentáveis para a produção rural no Estado.
O dirigente destacou que o setor é o principal motor
de expansão da economia brasileira neste período de crise,
e que melhores condições para os produtores rurais podem
propiciar o aperfeiçoamento da qualidade da produção e
da geração de oportunidades.
Venturim ainda afirmou que esse é um dos focos de
atuação do Sicoob ES, instituição que teve sua origem no
meio rural, há 32 anos.
“Foi em busca de melhores condições para os produtores que pudemos chegar ao patamar em que estamos
hoje, no Sicoob ES. Conseguimos consolidar o crédito,
diminuir a burocracia, facilitar o investimento e construir
uma relação de parceria e de confiança. Um trabalho coletivo, realizado por muitas pessoas que têm os mesmos
objetivos”, pontuou.
Homenagem
O líder cooperativista foi um dos 30 homenageados
pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta quarta-feira (1º), com a Comenda do Mérito Agrícola,
honraria é concedida anualmente para homens e mulheres
que se destacam no setor da agricultura no Estado, para
produtores rurais e também para quem atua no fomento e

SICOOB ES

E

na capacitação voltados a essa área.
Na solenidade em comemoração ao Dia do Agricultor,
Venturim discursou representando todos os homenageados. A proposta da homenagem partiu da deputada estadual Janete de Sá.
Sobre Bento Venturim
Advogado e empresário do agronegócio, Venturim
preside o Sicoob Norte, o Sicoob Central ES e o Cetcaf,
e é membro do conselho operacional do ES em Ação. O

dirigente lidera atividades voltadas para o desenvolvimento das diversas regiões do Estado, assim como de
projetos de responsabilidade socioambiental, entre
eles para preservar a saúde, propiciar água e melhoria
da educação.
Com operação no Espírito Santo, no Rio de Janeiro
e na Bahia, o Sicoob ES tem mais de 450 mil associados.
São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba,
Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob
Credirochas.

Empreendedoras da Cafesul são destaque em evento

O

grupo Póde Mulheres da Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo (Cafesul)
participou, no último dia 25 de agosto, do evento “Café
com a Lis”, em Cachoeiro de Itapemirim.
Na oportunidade, as mulheres da cooperativa levaram produtos alimentícios confeccionados pelo grupo
Póde Mulheres e que compõem o tradicional “Café Rural”, uma atividade que traz diversificação de renda para
as cooperadas da Cafesul.
O café Póde Mulheres, uma marca de café conilon
comercializada pela Cafesul, foi degustado pelo público

CAFESUL

COOABRIEL

Cooabriel amplia frota para suporte logístico com a aquisição de carreta para distribuição

presente no evento, incluindo empresárias de diferentes
localidades do Espírito Santo.
Ainda durante o evento, a gerente administrativa
da Cafesul e coordenadora do Póde Mulheres, Natércia
Bueno Vencioneck Rodrigues, falou sobre a criação, desenvolvimento e conquistas do grupo de mulheres.
A estagiária Raryane Rodrigues Silva e a cooperada Eliane Rodrigues Livio de Almeida da Cafesul,
por sua vez, falaram sobre as suas experiências enquanto integrantes do Póde Mulheres desde o surgimento do grupo.

O

Presidente da Unimed Federação Espírito Santo, Alexandre
Ruschi (foto), foi eleito um dos 100 maiores influentes da saúde
da década. O prêmio considerado o Oscar da área da Saúde, realizado pelo Grupo Mídia, por meio da plataforma Healthcare Management, aconteceu durante solenidade no Centro de Convenções
Rebouças, em São Paulo.
O prêmio existe desde 2013, por meio de votação aberta e pesquisa de mercado, e evidencia as personalidades que mais se destacaram ao longo dos últimos 10 anos, prestando homenagem a
empresários, pesquisadores, executivos, autoridades públicas e profissionais que fizeram a diferença no setor de saúde em todo o Brasil.
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MG COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema Ocemg

Giro

Unimed-BH conquista Top of
Mind pelo 26º ano consecutivo

UNIMED-BH

OCEMG

Especialista fala sobre LGPD em entrevista para o Sistema Ocemg

A

Fernando Santhiago, especialista em Direito da Proteção de Dados Pessoais

A

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nº 13.709, aprovada em 2018 e com vigência desde 2020, busca criar
um ambiente de segurança jurídica, com a padronização de
normas e práticas, a fim de promover a proteção, de forma
igualitária, aos dados pessoais de todo cidadão que esteja
no Brasil. E, a partir deste mês de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) já pode aplicar sanções
a empresas, cooperativas e organizações que não se adequarem ao que é proposto pela legislação.
Para explicar sobre o objetivo, a abrangência, os benefícios e as novidades que a lei traz para as cooperativas
e para a sociedade, o Sistema Ocemg convidou o advogado, especialista em Direito da Proteção de Dados Pessoais,
doutor e mestre em Direito pelas Universidade de Paris 2
Panthéon-Assas, Fernando Santiago. O profissional é sócio
fundador do escritório Chenut Oliveira Santiago Advogados
Associados e foi indicado pela Câmara dos Deputados para
o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoas (CNPD).
Qual é o objetivo e a abrangência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?
O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é tornar o titular o verdadeiro mestre dos seus dados
pessoais, invertendo a ordem na qual nos encontrávamos.
Vale dizer que a LGPD não veio para impedir a atividade
empresarial ou complicar a vida das empresas. Pelo contrário, uma pesquisa recente que fizemos pela Fundação Dom
Cabral (FDC), da qual fui o coautor junto com o prof.
Dalton Sardenberg revela que 60% das empresas afirmam que a LGPD traz valor para o negócio. Sobre a abrangência, trata-se de uma das raras leis brasileiras totalmente transversais, ou seja, ela atinge todo e qualquer ramo de
atividade, seja ele empresarial, associativo ou cooperativo.
A partir do momento em que alguém trata dados pessoais
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para fins não particulares ele está submetido à LGPD, independentemente da sua atividade e finalidade.
O que muda com a LGPD e quais são os benefícios para
a sociedade?
A LGPD traz várias mudanças para as empresas, cooperativas e demais organizações que têm a obrigação de
incorporar uma série de novas habilidades e rotinas que até
então não lhes eram exigidas. As cooperativas devem, num
primeiro momento, mapear todas as suas atividades que
abordam dados pessoais e identificar as características desses tratamentos: que tipo de dados tratam, quais as categorias de titulares envolvidos, com quem são compartilhados, a que título esses dados são tratados (bases legais) etc.
Aquelas que já ultrapassaram essa fase devem trabalhar intensamente para implementar as mudanças eventualmente preconizadas e sobretudo evitar a obsolescência
desse mapeamento, pois as coisas mudam muito rápido,
por exemplo: basta a contratação de um novo software
relacionado a uma atividade para que o registro de tratamento daquela atividade deva ser atualizado.
E os benefícios para a sociedade são imensos. Como a
sociedade é formada por cidadãos, não seria um exagero dizer que ela está retomando o poder no que diz respeito à utilização dos seus dados pessoais. A gestão desses dados passa
a ser mais transparente, dando oportunidade aos titulares de
se oporem a determinadas práticas, no mínimo duvidosas.
Quais são os principais pontos de atenção para as cooperativas com relação à adequação à LGPD?
Muitas vezes o básico é o mais eficaz. O primeiro passo
é realizar o mapeamento das atividades que tratam dados
pessoais, criando uma “fotografia” da situação atual e identificando o que deve ser modificado para a adequação à lei.

O segundo passo consiste em implementar o plano de ação
traçado, o que, na grande maioria das vezes, é bem mais
complexo do que parece, pois implica na mudança de processos e, sobretudo, na mudança de cultura muito grande.
Nessa parte do processo é muito importante trazer as
competências para dentro da cooperativa – seja contratando
internamente ou externalizando a sua execução por meio de
uma consultoria, pois as dúvidas que surgirão nos próximos
meses serão imensas. Não só pela novidade do tema, mas também porque as regras pertinentes estão em plena evolução, as
resoluções normativas da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) ainda nem começaram a ser editadas. Os riscos
de desvios de conduta por desconhecimento do tema são
imensos e o sistema cooperativo não pode pecar por omissão.
Neste mês de agosto entram em vigor as sanções que
serão aplicadas em caso da não conformidade com a
Lei. Como irão funcionar a fiscalização e a aplicação
dessas sanções?
A ANPD ainda não tem um quadro extenso de funcionários responsáveis pela aplicação das penalidades.
Contudo, ela tem celebrado diversos acordos com outras
entidades como Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
e Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon), de forma a utilizar sua estrutura para alcançar os
infratores onde eles estejam.
Teremos rapidamente uma melhor visibilidade da
ação punitiva da ANPD, pois eles publicarão uma resolução
normativa explicando os critérios que os guiarão no exercício dessa função. Uma coisa é clara: o sistema cooperativo
brasileiro, que representa um segmento tão importante da
economia, não pode esperar de braços cruzados. É preciso
agir e rapidamente.

Unimed-BH foi destaque, mais uma vez, do Prêmio Top
of Mind – Marcas de Sucesso, promovido pela revista
Mercado Comum. Nas 26 edições anuais do certame em
Minas Gerais, somente quatro marcas conquistaram todas
as premiações, sendo a Unimed-BH uma delas.
A cooperativa recebeu reconhecimento em duas categorias: Excelência em Planos de Saúde e Liderança em Hospital. Este ano, a marca Unimed, que engloba a Unimed-BH
e as demais singulares mineiras, representadas pela Unimed Federação Minas, conquistou, pelo 11º ano consecutivo, o primeiro lugar no Top do Top of Mind no Estado, como
a marca mais citada pelos entrevistados, independentemente da área de atuação.
O Top Of Mind é resultado de uma pesquisa de opinião
que, neste ano, foi realizada durante o período de 24 de fevereiro a 29 de março de 2021 e contou com 1.513 entrevistas
nos 50 maiores municípios de Minas Gerais. As perguntas são
abertas e o entrevistado responde o que vem à mente, sem
nenhum tipo de estímulo ou sugestão de resposta.
“Desde que a premiação Top of Mind começou a homenagear as marcas de Minas Gerais, há 26 anos, a

Samuel Flamm, diretor-presidente da Unimed-BH

Unimed-BH sempre recebeu esse reconhecimento, o que
demonstra que estamos na lembrança dos mineiros ao
longo do tempo. Esse é um resultado importante para nós
neste ano que completamos 50 anos e também pelos desafios enfrentados pela pandemia da Covid-19. A premiação reforça ainda que mantemos um trabalho consistente,
realizado por nossos médicos cooperados, colaboradores e
parceiros, e que tem foco em nossa responsabilidade com
todos os públicos”, afirma Samuel Flam, diretor-presidente

Cocatrel celebra 60 anos de atuação em prol dos cooperados

A

Cocatrel celebrou em agosto 60 anos de atuação em prol do
cooperativismo e da agropecuária em Minas e na região Sul
do Estado. Com sede em Três Pontas, a cooperativa surgiu com
o objetivo de reunir os produtores rurais da região para juntos
e pautados pelos valores do cooperativismo, buscarem as melhores soluções para o agronegócio local.
Graças a mobilização de produtores rurais da região com
foco na melhoria das condições de negociação de café e nas
aquisições de insumos, a Cocatrel foi criada, valorizando ainda
os princípios do cooperativismo. Foi neste contexto que, no dia
14 de agosto de 1960, na sede da Associação Comercial de Três
Pontas, dezenas de produtores se reuniram para a assembleia
de fundação da cooperativa. A Cocatrel entrou em operação
oficialmente em 18 de julho do ano seguinte.
Desde então, e tendo como base os preceitos que levaram
a sua criação, a cooperativa busca auxiliar os produtores em
cada etapa de seus negócios por meio de uma plataforma completa de produtos e serviços, como assistência técnica, análises
químicas, colhedeiras e armazéns seguros em cada cidade
onde atua, equipados com sistemas de rastreamento e aptos
a receberem cafés com as principais certificações do mundo.
A Cocatrel possui nove lojas agropecuárias e realiza, anualmente, três feiras estratégicas, bem como oferece soluções que
garantem aos cooperados financiamentos, adiantamentos, antecipações e negociações no mercado futuro, que os auxiliam na gestão
dos seus negócios. Atualmente, a cooperativa recebe, em média,
dois milhões de sacas de café, agrega sete mil famílias cooperadas,
600 colaboradores e também atua em Santana daVargem, Coqueiral, Nepomuceno, Carmo da Cachoeira, Santo Antônio do Amparo,
Córrego do Ouro, Guapé, Ilicínia, Varginha e Três Corações.

De acordo com o presidente da Cocatrel, Marco Valério
Araújo Brito, “as cooperativas nasceram para implementar
estratégias que os produtores, de forma isolada, teriam muita
dificuldade de aplicar. A Cocatrel não foi diferente”. Para ele, a
base da cooperativa foi aumentar o poder de negociações em
compra e venda dos seus cooperados e, a partir deste serviço, a
cooperativa evoluiu para outras ações como oferta de assistência técnica, de armazéns, lojas, bem como realização de feiras e
laboratório de análise de solos, entre diversas outras.
Sobre o futuro, ele comenta: “o mercado de café é muito
dinâmico e exige uma capacidade de mudança muito grande. Para criar inovações e, também, para seguir as mudanças
do mercado. Administramos a cooperativa de olho no futuro
e nossa meta é ser referência como a melhor e mais segura
cooperativa de café para se fazer negócio. Nosso objetivo é
que o produtor encontre aqui tudo o que ele precisa para
gerenciar bem suas propriedades. Por isso, estamos sempre
evoluindo para oferecer uma plataforma completa de produtos e serviços para ajudar o cooperado a ser cada vez mais
próspero e competitivo em seus negócios”.

da Unimed-BH.
A premiação é organizada anualmente pela revista
Mercado Comum e, em 2021, a solenidade de premiação
foi realizada nos dias 11 e 12 de agosto. “Poucas são as marcas que estão no Top of Mind desde sua primeira edição. E a
Unimed-BH é uma delas. Aproveito para cumprimentá-los
pelos 50 anos de história desta empresa que é orgulho para
os mineiros”, destacou o presidente e editor-geral da revista Mercado Comum, Carlos Alberto Teixeira.

TV Coocafé amplia alcance

C

ompromissada com a inovação constante, a Coocafé
lançou, em maio, a TV Coocafé, ação realizada pelas
áreas de Recursos Humanos e Marketing levando conteúdos voltados para o cooperativismo, cafeicultura, pecuária, responsabilidade social, endomarketing e materiais
publicitários de parceiros estratégicos da cooperativa.
Em menos de três meses de projeto-piloto, a TV Coocafé já possui mais de 14 pontos e está em todas as unidades da cooperativa. A grade de programação é voltada
para quem trabalha nas unidades, bem como para cooperados, visitantes das lojas e fornecedores que estão sempre em contato com as equipes desses pontos.
A expectativa é que, diariamente, centenas de pessoas
visualizem os conteúdos e estejam cada vez mais engajadas
com a Coocafé e as marcas expostas. Essa iniciativa visa também fortalecer ainda mais o cooperativismo. A TV estreou
com nove cotas já comercializadas, o que ajuda a viabilizar o
projeto e também na produção de mais conteúdo.
A TV Coocafé se expandiu em um momento estratégico para a cooperativa, coincidindo com a Feira de Negócios,
realizada no período de 2 a 7 de agosto, atingindo um público ainda maior e contribuindo para o alcance dos objetivos
tanto da cooperativa quanto de seus parceiros estratégicos.
De acordo com a colaboradora de Espera Feliz, Aline
Simão, a TV é uma maneira de aproximar os públicos. “Será
de grande benefício para a unidade e principalmente para
nossos cooperados. As informações chegarão em primeira
mão e dará a possibilidade de acompanhar as ações da
cooperativa para aqueles que não tem acesso à internet e
às redes sociais. E, para aqueles que visitam as lojas e ainda
não são cooperados, será uma ferramenta para conhecerem
mais da cooperativa, despertando o interesse em associar”.
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SP COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema Ocesp

Giro

Ocesp promove encontro virtual entre Alckmin e conselheiros

O presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande, entre o presidente da Cosag, Jacyr Costa (à esquerda), e o ex-governador de SP, Geraldo Alckmin

O

ex-governador Geraldo Alckmin, provável candidato nas próximas eleições
para o executivo estadual, reuniu-se nesta
quarta-feira, 25, com os membros dos Conselhos do Sistema Ocesp. O político integrou uma mesa conduzida pelo presidente
do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande,
com a participação especial do presidente
do Conselho Superior do Agronegócio da
Fiesp (Cosag), Jacyr Costa. Eles interagiram
de forma virtual, sobre diversos assuntos,
com conselheiros diretores, administrativos e fiscais da Ocesp e do Sescoop/SP.
Também participaram da reunião membros do Conselho Consultivo do Ramo Crédito (Ceco/SP).
Del Grande abriu o encontro ressaltando a receptividade de Alckmin, em suas
gestões como governador, para as demandas do cooperativismo. “Alckmin sempre
foi próximo do cooperativismo, sempre
nos apoiou e nos recebeu”, salientou Del
Grande, citando duas medidas do ex-governador: “ele sancionou a lei estadual do
cooperativismo em 2006 e, em 2012, oficializou uma cadeira de vogal para o cooperativismo na Junta Comercial do Estado”.
Por sua vez, Alckmin relatou seu vínculo familiar e profissional com o cooperativismo desde jovem. Falou primeiro de
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seu tio João Alckmin, que, nos anos 70,
conduziu a Ocesp e a OCB. Contou que foi
cooperado da Comevap, quando produzia
“cem litros de leite” por dia em seu sítio de
Pindamonhangaba. Lembrou também de
sua atuação como médico do quadro da
cooperativa Unimed.
Durante o evento, Alckmin teve a
oportunidade de responder perguntas
dos conselheiros sobre variados temas:
dificuldade de participação de coope-

rativas em licitações de órgãos do estado, questões tributárias, crédito mais
barato, déficit habitacional, parcerias
público-privadas, estrutura da Secretaria
de Agricultura, reforma administrativa,
saúde para os menos favorecidos, entre
outros. Respondeu todas, mostrando sua
vasta experiência como gestor público e
conhecedor da importância do cooperativismo como instrumento de melhoria
econômica e social.

Conselheiros do Sistema Ocesp acompanharam o encontro com Geraldo Alckmin

m projeto de lei em Campinas promete dar mais visibilidade ao cooperativismo de crédito na região. No último dia
25, a Câmara Municipal de Campinas (SP)
aprovou, em segunda votação, o programa
“Recomeça”, que permite a oferta de linha
de crédito com juros baixos aos microempreendedores individuais (MEIs), pequenas
e microempresas, com a participação das
cooperativas de crédito.
O programa autoriza ainda o Poder
Executivo a firmar ajuste com entidade
privada sem fins lucrativos, denominada
Sociedade Garantidora de Crédito, para
alocar recursos a título de garantia dos financiamentos. Por meio do recurso de R$
10 milhões, está previsto o fundo que prevê a garantia de até 70% do saldo devedor
de empréstimos oferecidos pelas cooperativas de crédito às MPEs.
O diretor administrativo do Sicoob
4434, Walter Francisco Orloski, percebe positivamente a medida para o cooperativismo de crédito, que poderá contribuir com
o desenvolvimento econômico local. “Para
as cooperativas, é fantástico. É uma forma
de ampliarmos nossa garantia de empréstimos, ajudando os pequenos empreendedores”, comenta.
Segundo a prefeitura, as ações fazem
parte do chamado Programa de Ativação
Econômica e Social (Paes), que busca estímulo e recuperação da economia afetada

OCESP

U

Vereadores de Campinas aprovaram o projeto de lei que dará mais visibilidade ao cooperativismo de crédito na região

pela pandemia da Covid-19. No momento
em que o cooperativismo pode ser a saída
para a recuperação econômica em meio à
crise pandêmica, Orloski relembra uma das
mais recentes conquistas da cooperativa,
que acaba de ampliar sua atuação na cidade. “É um momento bastante oportuno,
pois, além desta medida de apoio da prefeitura, neste mês, inauguramos um posto
de atendimento em Campinas. Por ser uma
megalópole, esta é oportunidade para as
cooperativas aparecerem neste grande
mercado”, afirma o diretor.

A expectativa é que, com o programa
Recomeça, sejam disponibilizados até R$
130 milhões em recursos para os pequenos
empreendedores retomarem seus negócios. Além disso, os empréstimos poderão
ser pagos em até 36 meses e os beneficiados terão carência de até seis meses para
começar a pagar a dívida.
O texto segue para sanção do prefeito
de Campinas, Dário Saadi. Para conferir o
PL na íntegra, acesse https://www.sistemaocesp.coop.br/arquivos/imagens/jornalismo/8174__816444_20210831165255.pdf.

Coopercitrus celebra Dia Nacional do Campo Limpo com doação de alimentos

A

Coopercitrus - Cooperativa de Produtores Rurais, juntamente com a Fundação Coopercitrus Credicitrus,
doou 156 cestas básicas aos Fundo Social de Solidariedade dos municípios de Bebedouro e Catanduva, SP. A ação
solidária faz parte das comemorações do Dia Nacional do
Campo Limpo, realizadas pelo inpEV (Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias) em parceria com
agricultores, fabricantes, distribuidores e agentes do poder
público, com objetivo de conscientizar a população sobre a
importância da destinação correta das embalagens vazias.
Com o tema “Responsabilidade para agir e conservar”, o
Dia Nacional do Campo Limpo de 2021 foi comemorado em
18 de agosto. Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações acontecem em formato digital em virtude da pandemia,
envolvendo ações de solidariedade e conscientização.
As comemorações envolveram as 96 unidades de recebimento de embalagens de todo o país, resultando na
arrecadação de mais de 13 mil cestas básicas, o equivalente
a mais de 220 toneladas de alimentos.
O diretor-presidente do inpEV, João Cesar Rando, co-

COOPERCITRUS

FOTOS: OCESP

Cooperativas de crédito participam de programa em apoio a micro e pequenas empresas em Campinas

memora o sucesso das ações de solidariedade: “Atingimos
a meta de superar as 155 toneladas do passadas em 2020.
As ações de solidariedade foram nossa forma de comemorar os bons resultados de destinação, que chegaram a quase 50 mil toneladas de embalagens encaminhadas para reciclagem (93%) ou incineração (7%), em 2020”, comentou.
Com o objetivo de reforçar a conscientização da importância de preservar o meio ambiente, a Coopercitrus, em parce-

ria com as Secretarias Municipais de Educação de Bebedouro e
de Catanduva, promove ainda concurso de desenho e redação
com o tema ‘Economia circular’. Ao todo, foram inscritos 980
estudantes de Catanduva e 726 alunos de Bebedouro, que participam das categorias desenho e redação, respectivamente. Os
alunos de cada cidade concorrerão a uma bicicleta.
Sistema Campo Limpo
O Sistema Campo Limpo tem como base o princípio
das responsabilidades compartilhadas entre todos os elos
da cadeia produtiva para realizar a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas.
A Coopercitrus mantém pontos de coleta de embalagens
vazias em todas as suas unidades, além de duas centrais de recolhimento de embalagens, em Bebedouro (SP) e em Catanduva
(SP), que recebem as embalagens dos cooperados. Na central, é
feita a separação dos materiais por tipo de plástico, a limpeza, a
prensagem e o envio à empresa de reciclagem. Em 2020, a cooperativa recolheu mais de 500 t de embalagens em todos os postos e centrais, realizando a destinação correta destes recipientes.
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Fonte: Ascom Sistema OCB/MT
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OCB/MT

Cooperativas de trabalho alinham ações para desenvolver o setor

O presidente do Sistema OCB/MT, Onofre Cezário de Souza Filho (ao centro), abriu o fórum

L

ideranças das 16 cooperativas do segmento trabalho participaram do Fórum das Cooperativas de Trabalho realizado pelo Sistema
OCB/MT, em agosto, na modalidade híbrida,
sendo na forma presencial na sede do Sistema OCB/MT (Cuiabá) e on line pela Plataforma
Zoom, por conta da pandemia do Covid-19.
Na pauta, discussões de gargalos e
oportunidades em prol de direcionamento
mais assertivo ao setor. “O fórum teve um
resultado positivo e contribuiu para aprofundarmos nos gargalos e oportunidades,
e assim definimos as principais ações que
serão implementadas em conjunto e com o
apoio e retaguarda da OCB/MT. Nosso propósito é avançar e termos um cenário cada
vez melhor para os trabalhadores que atuam através das cooperativas de trabalho”,
disse o representante das cooperativas de
Trabalho de Mato Grosso, Vanderlei Borges.
Borges disse ainda, que “conseguimos
definir metas claras e vamos avançar muito
com isso. As cooperativas têm ações para
serem feitas e o Sistema OCB/MT também.
Sempre digo que as cooperativas são a razão de ser da OCB e os cooperados a razão
de ser das cooperativas e assumimos compromissos para melhorar nosso trabalho e
pensar estrategicamente o segimento”.
O superintendente da OCB/MT, Frederico Azevedo, apresentou durante o evento
o resultado da pesquisa junto aos gestores
das cooperativas de trabalho, sobre dores
e oportunidades. A pesquisa apontou os
cenários que os cooperados estão vivendo,
como a proibição na participação em processos licitatórios junto às entidades públicas e interpretações equivocadas do Tribu-
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nal de Contas do Estado, e isso impacta na
rentabilidade e custos das cooperativas.
O superintendente da OCB/MT também
apresentou as ações da OCB/MT pelo ramo
Trabalho neste ano, sendo que a principal
pauta foi a Lei de Licitações, discutida com
prefeituras, Tribunal de Contas do Estado
(TCE), Assembleia Legislativa e outros órgãos.
“A defesa institucional das cooperativas de
trabalho tem sido intensificada porque tem-se visto muita ilegalidade na formulação de
processos licitatórios que exigem nossa atenção, mas existem melhorias na governança
setorial, e, por unanimidade das cooperativas
participantes do Fórum, assumiram o compromisso em aderir aos programas de monitoramento do Sescoop/MT e assim melhorar
a gestão”, ressaltou Azevedo.
Programas
A analista de monitoramento, Georgeana Siles, apresentou os programas realizados pelo Sescoop/MT e pontuou a necessidade de adesão de todas as cooperativas
visando melhorar a gestão. Entre eles, o Programas do Sescoop Nacional como o PAGC
(Programa de Acompanhamento da Gestão
Cooperativista) e o PDGC (Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas)
e os programas do Sescoop/MT, como PGA
(Programa de Gestão Assistida), e o PPA (Programa de Participação Assemblear).
O superintendente do Sescoop/MT,
Adair Mazzotti, disse que “quando você traz
a direção das instituições voltadas para o
propósito de apoiar o desenvolvimento
das cooperativas, precisamos sempre ouví-las. Os fóruns têm esse caráter de fazer a

correção de rumos. No caso da OCB/MT ouvir quais os problemas que afetam principalmente os negócios, como legislação, tributação e políticas de governo que possam
impactar nas cooperativas e cooperados, e
no caso do Sescoop/MT e I.Coop, colher
subsídios para orientar e corrigir o planejamento das ações. Nesses fóruns ficam evidenciados quais as dificuldades de cada setor, alimentando assim nossas instituições
quanto ao planejamento das suas ações”.
Ações
No Fórum também foram apresentadas
as ações do Sistema OCB para o Cooperativismo de Trabalho, pela gerente técnica da
OCB Nacional, Clara Maffia. Ela mostrou que
no plano de ação do Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços, conta a revisão da
Lei 12.690/2012 - PL 2595/2021, o fortalecimento das câmaras temáticas, o Incentivo
à profissionalização dos dirigentes, colaboradores e cooperados das cooperativas, a
ampliação da cobertura de aplicação dos
diagnósticos nos eixos desempenho, governança, gestão e identidade, além de investimento na produção de material e conteúdo
técnico, entre outras ações, junto aos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.
“As cooperativas precisam fazer o trabalho interno, pois só assim vamos conseguir distinguir as verdadeiras cooperativas.
As cooperativas do ramo trabalho tiveram
uma pequena redução, por inativação, e
isso pode ser um dado positivo, onde se
separa o joio do trigo, e mostra quem são
realmente as cooperativas sérias que estão
trabalhando”, disse Clara Maffia.

Atuamos na formação de Ensino Superior, Pesquisa e Extensão.
Para mais informações, acesse: www.icoop.edu.brBR Cooperativo l Ano 2 l Nº 10 l Agosto 2021
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Giro

Cooperativismo goiano cresce e ocupa a sexta posição no País

setor cooperativo goiano tem apresentado crescimento
acima da média nacional e um dos ramos que avançam
mais rapidamente é o agropecuário. Segundo levantamento do Anuário Brasileiro do Cooperativismo, o número de
cooperativas goianas que atuam no agronegócio cresceu
8,2% em 2020, chegando a 79.
Com isso, o número de postos de trabalho gerados pelo segmento aumentou 8,8% no ano passado, totalizando um estoque
de 5,8 mil empregos diretos. O número de cooperados também
avançou 3,8%, para 30 mil. O cooperativismo na agropecuária
de Goiás registrou faturamento (ingresso) de R$ 9,18 bilhões em
2020, um aumento significativo, de 28,7%, em relação a 2019.
O ramo agropecuário contava, no ano passado, em todo
o País, com 4.411 cooperativas registradas na OCB e mais de
17, 2 milhões de cooperados, sendo responsável pela geração
de 27,5 mil novos empregos diretos no período, aumento de
6% em relação ao ano anterior, o que traz benefícios sociais e
econômicos não só ao campo, mas também aos centros urbanos. No Brasil, as cooperativas fazem a diferença no mercado
de trabalho, pois geram 455,1 mil empregos diretos. O número de cooperados saltou de 992,1 mil, em 2019, para mais
de 1 milhão em 2020. Os ingressos (faturamento) aumentaram 30,5% no ano passado, chegando a R$ 239,2 bilhões.
Os principais indicadores financeiros do ramo agropecuário mostram a força do desempenho deste segmento em
Goiás e no Brasil. Em 2020, as sobras do exercício das cooperativas goianas (que representam o lucro líquido nas empresas tradicionais) aumentaram 438%, chegando a R$ 748,6
milhões. O índice ficou bem acima da média nacional do segmento, que também cresceu de forma significativa (70,5%)
e alcançou R$ 9,6 bilhões. O desempenho das cooperativas
do agronegócio foi impulsionado, principalmente, segundo
a OCB, pela alta dos preços das commodities agrícolas e pela
sua capacidade de expansão, produtividade e produção.
“Não só o cooperativismo do agronegócio cresceu, como
as cooperativas de crédito e de outros ramos também. O ano de
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2020 foi realmente atípico em razão da pandemia de covid-19,
mas a estrutura do sistema não parou. Foi difícil conduzir,
porque as cooperativas também tiveram casos de covid, mas
superamos. Com trabalho e responsabilidade, as cooperativas
de Goiás cresceram. O faturamento da Comigo, por exemplo,
avançou 50%. Temos investido muito em tudo o que o cooperado necessita, mais armazéns, mais agrônomos, mais veterinários”, afirma Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, cooperativa com sede em Rio Verde (GO) que foi listada entre “As
100 Maiores Empresas do Agronegócio Brasileiro” pela Revista
Forbes, com faturamento de R$ 4,5 bilhões em 2020.
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira,
ressalta que o cooperativismo do agronegócio é o mais tradicional em Goiás e de extrema relevância para a economia
nacional. “Cerca de 50% do agronegócio do Brasil passa por
uma cooperativa”, informa.
Além da importância econômica, o papel social desempenhado pelo cooperativismo é muito relevante, destaca o dirigen-

te, pois mais de 80% dos cooperados são pequenos produtores,
que são beneficiados pelo ganho de escala, assistência técnica,
custos menores de insumos e pelas sobras. “As comunidades
onde estão instaladas estas cooperativas se beneficiam igualmente, em razão da reintrodução na economia local de grande
parte da movimentação financeira que realizam”, acrescenta.
“O setor cooperativo em Goiás está com desenvolvimento mais consistente. Assim como o pensamento de que é
importante unir as cooperativas menores com as maiores para
dar mais sustentabilidade aos associados, pois é para eles que
as cooperativas trabalham. Se a cooperativa direcionar realmente o foco do trabalho para o associado e suas necessidades, sejam elas quais forem, o cooperado participa mais e o
cooperativismo fica mais forte quando tem um capital e uma
estrutura maior de prestação de serviços. O cooperativismo
goiano está entendendo isso. O papel de capacitação das pessoas, desde a diretoria até o produtor rural, ajuda muito. Assim
como a aplicação de novas tecnologias”, diz Chavaglia.
COMIGO

O

Fábrica de rações da Comigo, uma das principais cooperativas do agronegócio goiano

esmo sob os impactos gerados pela pandemia da covid-19, o cooperativismo cresce forte em Goiás, demonstrando resiliência e capacidade de se manter competitivo. As
cooperativas goianas deram um salto significativo em 2020
com o ingresso de 42 mil novos cooperados, passando de
259.316 (2019) para 301.108, um aumento de 16,1%. Com
235 cooperativas em atividade no Estado, Goiás ocupa o sexto
lugar no ranking nacional em número de unidades ativas.
Os dados são do Anuário Brasileiro do Cooperativismo, divulgado recentemente pela OCB nacional. O número de empregos diretos gerados pelas cooperativas goianas cresceu 7,96%,
índice acima da média do País. Em Goiás, o cooperativismo
gera quase 13 mil empregos diretos e é também o sexto Estado
em número de postos de trabalho no cooperativismo brasileiro.
O modelo de negócio tem ampla capilaridade no Estado e desempenha papel estabilizador na economia. Mesmo
em cenário adverso, como o causado pela pandemia, o setor
apresentou bom desempenho em Goiás, com destaque para
os ramos do agronegócio e o de saúde, principalmente se
comparado às empresas tradicionais nestes mercados.
Segundo a gerente Técnica e Econômica da OCB nacional,
Clara Maffia, ambos foram setores que tiveram de intensificar
o seu trabalho em função da pandemia. “O campo, incluindo aí
as cooperativas, posiciona-se como destaque na economia do
País, em função da sua capacidade de expansão de produtividade e produção. E o setor médico precisou se reinventar (note
a telemedicina e as melhorias nos planos de saúde), para dar
conta da alta demanda gerada pela crise sanitária”, analisa.
Números em expansão
O total de ativos gerados pelas cooperativas goianas
do ramo Agro apresentou, no ano passado, crescimento de
43,3%, saltando de R$ 21,7 bilhões (2019) para R$ 31,1 bilhões (2020). O patrimônio líquido do setor, em Goiás, cresceu 24,9%, de R$ 5,774 bilhões (2019) para R$ 7,215 bilhões.
Outro dado muito significativo do cooperativismo goiano é
o das sobras (equivalente a lucro líquido): cresceu 180%, ou seja,

Foco Cooperativo

OCB/GO
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Fachada da sede do Sistema OCB/GO

quase triplicou. Em 2019, as cooperativas no Estado geraram sobras de R$ 525,8 milhões. Em 2020, foram R$ 1,475 bilhão.
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira,
afirma que o modelo econômico do cooperativismo tende
a sofrer menos os impactos das crises, seja nas cooperativas
agroindustriais, sejam nos prestadores de serviços. “Isso deve-se, principalmente, à força do conjunto e à relação próxima e
de confiança entre cooperado-cooperativa. Nesses momentos,
o cooperado apoia a sua cooperativa e vice-versa”, destaca.
“Os números do Anuário do Cooperativismo reforçam
essa tese, em especial em Goiás, onde a pujança do agronegócio reverberou nas cooperativas, especialmente nas do
agronegócio, de transporte e de crédito”, enfatiza.
Luís Alberto ainda frisa que o crescimento visto no cooperativismo goiano em 2020 segue avançando em 2021.
Nesse ano, a quantidade de cooperativas registradas na
OCB/GO já saltou de 235 para mais de 250. “Estamos com
o projeto Incubacoop Goiás, focado na incubação e aceleração de novas cooperativas no Estado, dando apoio necessário para que potenciais grupos profissionais se fortaleçam e

cresçam adotando o nosso modelo de negócios.”
No Brasil
O setor cooperativista brasileiro reúne 17 milhões de cooperados em 4.868 cooperativas, sendo responsável por 455
mil empregos diretos. Em 2020, os postos de trabalho no setor
cooperativista aumentaram 6% frente ao ano anterior, mesmo
com o forte impacto causado pela pandemia no mercado de
trabalho. Convém lembrar que a taxa média de desemprego no
País chegou a 13,5% no ano passando, quando foram eliminados 7,3 milhões de postos de trabalho no Brasil.
Já o número de cooperativas brasileiras caiu de 5.314
(2019) para 4.868 em 2020. A redução se explica pelo
movimento natural do mercado em busca de ganhos de
eficiência e escala e consequente redução de custos, principalmente por meio de fusões e incorporações de empresas. Em Goiás, por exemplo, houve duas incorporações no
ano passado: Sicoob Credisaúde e Sicoob Crediforte foram
incorporados pelo Sicoob Crediadag, enquanto o Sicoob
Credi-SGPA foi incorporado pelo Sicoob Secovicred.
OCB/GO

DIVULGAÇÃO

Cooperativas do agronegócio injetam mais de R$ 9 bilhões na economia goiana

Luís Alberto Pereira é presidente do Sistema OCB/GO.

Incubação de cooperativas na geração de emprego e renda

E

m cenários de crise, com altos índices de desemprego, as pessoas sentem-se ameaçadas e mobilizam-se na busca por soluções. Assim, assumem posturas proativas e coletivas. É aí que
entra o cooperativismo. Quem nele já está inserido sabe da sua
capacidade de permanecer forte e se desenvolver em momentos de instabilidade social e econômica. Por outro lado, se há um
cenário propício ao surgimento de novas cooperativas nos mais
diversos ramos, é preciso haver a preocupação em promover esse
processo de maneira articulada e em bases sólidas.
As trajetórias das cooperativas e os seus desafios não
se limitam apenas ao momento de sua constituição. A sobrevivência em um mercado competitivo exige uma adequação entre anseios pessoais, ambiente organizacional
e mercadológico. As novas cooperativas precisam nascer
e se desenvolver em um ambiente regulatório apropriado,
acompanhadas de mentoria.
O cooperativismo pode colaborar fortemente com a
retomada da economia, gerar emprego e renda. E o poder

público sabe do que o setor é capaz. A prova disso é que,
em Goiás, o governo estadual, por meio da Secretaria da
Retomada, acolheu nosso projeto IncubaCoop.
Cooperativas incubadas devem ser capazes de criar
produtos e serviços que agreguem valor, motivem os cooperados e desenvolvam a capacidade de adaptação organizacional às incertezas do ambiente competitivo. Por isso,
no IncubaCoop Goiás fazemos um verdadeiro mapeamento
de potenciais cooperativas e um trabalho de incubação,
com ajuda na parte burocrática de registro, oferecimento
de estrutura e mentoria.
Por meio do IncubaCoop Goiás estamos identificando
quais são os nichos de produção mais promissores: agrícola, artesanato, reciclagem de resíduos sólidos, por exemplo,
apresentando aos grupos produtivos a alternativa cooperativista. Em seguida, o projeto realiza a organização das
lideranças e potenciais cooperados para a disseminação
de conhecimento, elaboração de um plano de negócios,

assembleia para a constituição da cooperativa, sempre observando a legalidade, transparência e organização.
Com envolvimento do SESCOOP/GO e apoio e parceria
do Sebrae Goiás, conseguimos também promover cursos
intensivos de capacitação de dirigentes e empregados sobre gestão e governança, até chegar à fase de mentoria,
quando se faz o acompanhamento do desenvolvimento do
negócio e o aprimoramento da cooperativa, até que ela se
torne sustentável.
Com o projeto IncubaCoop Goiás estamos construindo
uma base sólida, onde o poder público, a iniciativa privada,
o Sistema S e o Sistema OCB/GO se unem de forma planejada e organizada para gerar emprego e renda.
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OCDF promove união em prol do crescimento das cooperativas de reciclagem

R

CENTCOOP

epresentantes da Central de Cooperativas de Materiais
Recicláveis do Distrito Federal (Centcoop) e da Rede
Alternativa estiveram reunidos na sede do Sistema OCDF-SESCOOP/DF, para discutir e traçar diretrizes para a evolução das cooperativas de reciclagem do Distrito Federal.
As oito cooperativas que compõem a Rede Alternativa
comercializam mais de 700 toneladas por mês de materiais
recicláveis, contribuem com o meio ambiente e oferecem
oportunidade de trabalho e renda para mais de 300 famílias de catadores.
Já a Centcoop, é uma das responsáveis pela gestão
do Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal
(CIR/DF), um dos mais modernos equipamentos públicos
para reciclagem de resíduos do país. O complexo ocupa
uma área de 80 mil m², compreende duas centrais de triagem e reciclagem (CTRs) e uma Central de Comercialização
(CC), podendo gerar mais de 750 postos de trabalho para
catadores de materiais recicláveis.
O encontro contou com a participação do presidente
do Sistema OCDF-SESCOOP/DF, Remy Gorga Neto, e da superintendente do SESCOOP/DF, Carla Madeira.

COAMO

Expansão da Coamo Mato Grosso do Sul

A

Coamo acredita no potencial produtivo e no trabalho dos agricultores sul-matogrossenses e quer
estar cada vez mais próxima deles fornecendo produtos
e serviços para cumprir sua missão de agregar maior
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valor a sua produção.
Desde 2004 a Coamo está presente em diversas regiões produtoras no Mato Grosso do Sul e a cada ano, em
média, uma nova unidade entra em operação.

Na reunião de campo do 2º semestre deste ano, a diretoria da Coamo anunciou investimentos para três novos
entrepostos naquele estado, nos municípios de Ponta Porã,
Rio Brilhante e Bandeirantes.
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Soluções tecnológicas
“Ao oferecer empréstimo sem garantia atrelada estamos acreditando no potencial dos cooperados e incentivando o desenvolvimento econômico do Brasil”, completa o
CEO da WTK Agro, Wagner Souza.
Além dos produtos financeiros, a nova parceria oferece o serviço de soluções tecnológicas para a propriedade.
“Os cooperados também têm à disposição consultoria para
implantação de automação, de equipamentos, serviços de
pecuária e agricultura de precisão, desde o planejamento
inicial da amostragem do solo à geração dos mapas de aplicação de fertilizantes e corretivos”, explica Souza.
Os cooperados devem acessar as suas cooperativas no
site da Supercampo (www.supercampo.com) para terem
acesso aos novos produtos financeiros.
Sobre a Supercampo
A Supercampo é um marketplace que reúne milhares
de produtos voltados ao segmento do agronegócio. Com
perfil 100% cooperativista, visa atender às principais demandas das cooperativas e seus cooperados, gerando valor
com serviços de qualidade, segurança e agilidade. Atualmente, a plataforma está disponível para mais de 80 mil
cooperados e tem como sócias as cooperativas paranaenses Agrária, Capal, Castrolanda, Coopertradição, Copacol,
Frísia, Integrada e Lar, as catarinenses Cooperalfa e Copercampos, a gaúcha Cotrijal e a paulista Coplacana.

D
OCEPAR

Piana: “Louvados sejam os 50 anos da Ocepar!”

José Roberto Ricken (à esquerda), Darci Piana e Fernando Morais

urante visita ao Sistema Ocepar, o vice-governador do Paraná, Darci Piana,
destacou a contribuição da Ocepar nessas cinco décadas para o desenvolvimento do setor cooperativista e, consequentemente, do Estado. “Louvados
sejam os 50 anos da Ocepar, e que ela tenha ainda muito tempo pela frente,
crescendo, evoluindo e prestando os grandes serviços ao nosso Paraná e ao
nosso País”. Piana fez questão de ressaltar que a entidade, “ao longo da
sua história, tem organizado as cooperativas para que possam continuar
fazendo o que sabem de melhor: produzir alimentos e oferecer serviços de
qualidade, através do agronegócio, saúde, crédito, transporte e tantos outros
ramos, gerando emprego e distribuindo renda aos paranaenses”, disse.
Além de vice-governador, Piana também é presidente da Fecomércio e integra o grupo de entidades do setor produtivo, o G7. Acompanhado
na visita pelo atual coordenador do G7, Fernando Morais, que preside a Faciap, Piana fez questão de lembrar que sempre afirmou em seus discursos
que “quando a agricultura vai bem, o comércio também vai bem”. Para ele,
“o crescimento das cooperativas paranaenses é impressionante, inconteste e tem demonstrado não só ao Brasil, como ao mundo que, quando
tudo é feito com planejamento, dá certo e os resultados são garantidos.
Não é à toa que o crescimento planejado pelas cooperativas e a Ocepar,
lá em 2015, foi alcançado no ano passado (2020), quando o setor atingiu a marca histórica de R$ 115,7 bilhões em faturamento. E, agora, já
estão planejando dobrar este resultado nos próximos anos, com o novo
ciclo, chamado de PRC200. Podem me cobrar, mas conhecendo o cooperativismo e suas lideranças, garanto que esta meta será alcançada já
em 2025, garanto!”, destacou o vice-governador.
No final do encontro, o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, entregou a Piana e a Morais exemplares do livro “Paraná Cooperativo, modelo econômico e social”, de autoria do jornalista Bene Cavechini, que conta um pouco da história do cooperativismo paranaense
nessas cinco décadas, o surgimento do cooperativismo no mundo e a
trajetória da Ocepar e demais entidades que integram o sistema atualmente, a Fecoopar e o Sescoop/PR.

Aurora mostra em nova campanha como faz com gosto tudo que você gosta

A

nova campanha da Aurora Alimentos reforça o diferencial da cooperativa formada por mais de 100 mil
famílias. “A Aurora Alimentos preza pelo bem-estar das
pessoas produzindo alimentos de alta qualidade que já
conquistaram o Brasil e o mundo”, assinala o diretor comercial Leomar Somensi.
A campanha da Aurora, criada pela agência FCB Brasil, comunica o novo posicionamento da marca: “A gente
faz com gosto tudo que você gosta”, e tem estreia no
próximo dia 26. Além do filme e peças digitais, existirão
ainda ações especiais no reality A Fazenda, que inicia em
setembro na Record e tem patrocínio da marca. Os filmes
têm produção da O2.
Segundo o gerente de marketing da Aurora Alimentos
Ricardo Chueiri, “a campanha chega ao consumidor agora,
com uma série de ações previstas para os próximos meses
que trazem a essência cooperativista da marca abordada de
uma forma irreverente, associando o cuidado e o carinho
presente em toda a cadeia da Aurora Alimentos, como diferencial de sabor e qualidade de nossos produtos.”
Outro destaque fica por conta do seu portfólio que reúne
mais de 850 produtos. “A Aurora está entre os maiores players
de alimentos do Brasil e conta com um diferencial bem relevante que é ser uma cooperativa - ter mais de 100 mil famílias
trabalhando juntas com a marca. E é esse olhar mais cuida-

AURORA

O

marketplace Supercampo e a fintech WTK Agro,
primeiro banco digital exclusivo para o agronegócio, fecharam parceria para oferecer melhores ofertas
de financiamento e empréstimo para cooperados de 12
cooperativas. Além de taxa de juros diferenciada, os cooperados podem realizar empréstimos para capital de giro
sem garantia atrelada. São R$20 bilhões disponíveis para o
desenvolvimento do agronegócio.
O cooperado também poderá transferir a dívida de
outro banco, aproveitando as vantagens da nova parceria.
Além dos serviços financeiros, ao contratar o serviço, os cooperados cadastrados na Supercampo também terão à sua
disposição uma equipe de engenheiros agrônomos para
apoiar e indicar quais melhorias o cooperado poderá fazer
para aumentar a produtividade.
O head de Finanças da Supercampo, Dárcio Padilha,
explica que a parceria reflete o interesse comum das duas
instituições: de buscar e oferecer melhores opções para os
cooperados e investir continuamente em soluções que atendem exclusivamente às necessidades do setor. “Parcerias
como essa auxiliam no desenvolvimento do agronegócio, no
círculo econômico, social e no crescimento sustentável. Acreditamos no potencial do setor e, por isso, disponibilizamos
para mais de 80 mil cooperados das 12 cooperativas sócias
da Supercampo a possibilidade de empréstimo para capital
de giro sem garantia atrelada. Somadas, elas faturam aproximadamente R$50 bilhões”, afirma.

doso e próximo que destacamos na campanha”, comenta Elton
Longhi, VP de Marcas & Negócios da FCB Brasil.
Com crescimento constante e ganhando cada vez
mais destaque no mercado nacional, recentemente a Aurora recebeu reconhecimento por ser a marca que mais conquistou novos consumidores no Brasil em 2020, segundo a
pesquisa Brand Footprint, da Kantar Worldpanel.
O tenista Gustavo Kuerten (foto acima) é o embaixa-

dor da Aurora Alimentos há 10 anos. Guga protagonizou
um fato curioso na produção do material, quando emocionou ao vestir novamente, pela primeira vez, o uniforme que usou há 20 anos na conquista do tricampeonato
em Roland Garros na nova campanha da marca. Usando
a mesma roupa, incluindo tênis e faixa originais, o tenista
relembrou um dos mais célebres momentos da carreira e
refez o desenho do famoso coração na quadra.
OCESC

Supercampo e banco digital do agronegócio acertam parceria

DIVULGAÇÃO

Giro

Luiz Vicente Suzin é presidente do Sistema Ocesc.

Opinião

Ocesc: 50 anos de representação

A

s cooperativas, como organizações humanas associativas, e o cooperativismo, como doutrina econômica baseada na atuação conjunta, ganharam expressão máxima
em Santa Catarina, onde estão presentes desde o início do
século passado.
Santa Catarina é um Estado vocacionado para o trabalho, a inovação e o empreendimento. Essas são características que balizam e estimulam o moderno cooperativismo.
Por isso, em todos os ramos da economia catarinense as cooperativas estão presentes, oferecendo produtos e serviços
de qualidade e concorrendo de forma ética, em todos os
mercados, com as empresas mercantis.
É nesse cenário de protagonismo que completa meio
século de fundação e de atuação a entidade de cúpula do
sistema cooperativista barriga-verde – a Organização das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc) – criada
para atuar como órgão registro, representação e defesa
técnica e política, além de assistência e apoio ao desenvolvimento do setor, e outras inúmeras atribuições.
O elevado grau de sucesso associativista, mercadológico, econômico e institucional das cooperativas catarinenses deve-se, em grande parcela, ao trabalho desenvolvido
pela Ocesc nessas cinco décadas. Apesar do romântico e
inspirador conjunto de princípios e postulados que fundamentam a doutrina cooperativista, para obterem êxito elas
precisam mostrar competência gerencial, visão empresa-

rial, arrojo nas iniciativas, capacidade de atualização tecnológica, inteligência comercial e sintonia com as tendências
de mercado e os desejos do consumidor.
Não deixa de ser um desafio atender a essas exigências sem ferir as características da governança corporativa
que, em razão do seu caráter cooperativista, inclui diversos
órgãos colegiados no processo de gestão democrática e, ao
mesmo tempo, a permanente busca de sinergia entre cooperados (associados), empregados e dirigentes.
Em diversas áreas as cooperativas anularam deficiências e maximizaram as potencialidades de talentos humanos e capitais financeiros, de recursos naturais e vocações
empreendedoras. São notáveis os resultados obtidos nos
ramos agropecuário; crédito; transporte; consumo; saúde;
infraestrutura; trabalho, produção de bens e serviços, onde
as cooperativas uniram forças, viabilizaram empreendimentos, criaram serviços e produtos, estabeleceram próspero encadeamento produtivo e levaram desenvolvimento
e bem-estar para amplas faixas da população.
As cooperativas enfrentaram com tenacidade e
resiliência todas as crises que vergastaram a economia,
revelando, em muitas ocasiões, uma extraordinária capacidade de assistir aos seus cooperados e, ao mesmo
tempo, contribuir com as comunidades e com o Poder
Público na busca de soluções de interesse social. Nessas
ocasiões, o interesse setorial (dos cooperados e das coo-

perativas) foi subordinado ao interesse coletivo.
O advento da pandemia permitiu demonstrar essa
face altruísta que, na verdade, é o exercício de um dos mais
caros princípios universais do cooperativismo: o interesse
pela comunidade. Foram as cooperativas as primeiras a implementar procedimentos, ações e programas em defesa
da saúde de seus associados e colaboradores, bem como
do público, seguindo-se amplo e intenso engajamento nas
campanhas de saúde pública para combate ao novo coronavírus e contra a disseminação da Covid-19.
As cooperativas constituem uma presença ativa e solidária em território catarinense, de expressão social e econômica, reunindo em seus quadros associativos mais de 3
milhões de associados e prestando serviços de qualidade
para o Estado, o País e o Mundo. Em Santa Catarina, cooperativismo é sinônimo de trabalho, renda, qualidade de
vida, dignidade, solidariedade e futuro. E a Ocesc, em seus
50 anos de história, é a catalisadora desse inspirador modelo de fazer negócio.
Legenda
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Neivor Canton é presidente da Aurora Alimentos

Chapecó 104 anos: o município e o cooperativismo
os festejos dos 104 anos de criação, é
essencial mencionar a contribuição do
cooperativismo e do agronegócio na construção da trajetória do desenvolvimento
econômico, social e cultural do Município
de Chapecó. Nessa interpretação, ganha
especial protagonismo a Cooperativa Central Aurora Alimentos e a saga dos homens
e mulheres que ajudaram a construir esse
paradigma de cooperação e desenvolvimento e, em especial, os homens que me
antecederam no comando dessa empresa
de natureza cooperativista. Cito dois, por
dever de gratidão: Aury Luiz Bodanese e
Mário Lanznaster.
Existe muita similitude entre municipalismo e cooperativismo. As cooperativas
representam um modelo de organização
humana que tem a condição de unir as pessoas, aproveitar a capacidade de trabalho
e de produção de cada um e desenvolver
ações de natureza econômica, permitido
que os resultados revertam para cada um
na proporção direta de seu esforço. Cooperativismo requer engajamento e trabalho,
participação e comprometimento. Ao mesmo tempo em que enaltecem o trabalho,
as cooperativas exercitam alguns valores
essenciais, como a solidariedade, a valorização da comunidade e a cidadania.
Essa realidade foi perpetuada para a
história no magnifíco monumento que a
Prefeitura de Chapecó inaugurou em 2017,
na gestão do prefeito Luciano Buligon, para
festejar o primeiro Centenário. O conjunto
apresenta três figuras proeminentes: o colonizador Coronel Ernesto Bertaso, o pioneiro da indústria Plínio Arlindo de Nês e o
cooperativista Aury Luiz Bodanese.
Bodanese foi uma das maiores lideranças do cooperativismo brasileiro. Fundou e
dirigiu as maiores cooperativas catarinenses
e inspirou milhares de empreendedores,
produtores e empresários rurais. Seu grande
feito foi criar uma estrutura industrial para o
processamento da vasta produção agrícola
e pecuária. Isso permitiu que os produtores
rurais barrigas-verdes deixassem a mera
condição de fornecedores de matéria-prima
para agregar ganhos e controlar todo o processo produtivo. Aury conferiu uma visão
empresarial às cooperativas, melhorou a
qualidade de vida da família rural, fortaleceu todo o sistema cooperativista, apoiando a criação e a viabilização das cooperativas, não só as agropecuárias, mas também
dos ramos de transporte, crédito, infraestrutura, habitação, saúde etc.
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Neivor Canton, presidente da Aurora Alimentos

Sabemos que os tempos não são fáceis
para os gestores públicos. A Carta Constitucional de 1988, ao reconhecer o Município
como ente federativo, transferiu-lhe competências e atribuições que, antes, estavam
afetas ao poder público estadual. Robusteceu-se, assim, o papel do Município na República, embora os gestores municipais reclamem que os recursos correspondentes
às novas responsabilidades dos municípios
não tenham sido repassados.
Se examinarmos as regionalidades brasileiras constataremos que as cooperativas
prestaram e prestam efetiva contribuição
nos Municípios cujos prefeitos optaram,
com determinação e entusiasmo, por uma
cartilha de austeridade e rigor administrativo para atingir o nível de eficiência em obras
e serviços públicos que a sociedade exige.
Em Chapecó, o sucesso da cooperação no
campo espraiou-se para todas as áreas da
atividade humana e também impregnou –
de maneira definitiva – a economia urbana.
Nesse contexto, temos orgulho do Município de Chapecó que chega aos seus 104
anos de criação, ostentando vários títulos,
mas, talvez, capital do cooperativismo
e da agroindústria brasileira seja o mais
apropriado. Foi na região do grande oeste
catarinense, polarizada em Chapecó, que
surgiu o moderno sistema de produção
integrada entre criadores de aves e suínos

e as indústrias de processamento de carne.
Outro indicador é o fato de deter o maior
e mais avançado parque agroindustrial do
segmento de carnes do País.
Várias características celebrizaram Chapecó no Brasil e no Mundo. Chapecó detém
algumas das maiores agroindústrias do
País e tornou-se o maior centro mundial em
produção de proteína animal. Transformou-se em paradigma de importantes centros
de pesquisa científica nas áreas ligadas ao
complexo agrícola e bromatológico. Nessa região se concentra a maior produção
de produtos industrializados de suínos e
de aves do planeta. Nossos produtos são
conhecidos em todo o mundo. O Oriente
Médio, por exemplo, compra frango do
oeste catarinense há mais de 40 anos. Somos referência em produção, produtividade, sanidade e qualidade. Aqui, produtor
rural, indústrias e município mantêm uma
extraordinária relação de cooperação que
dá suporte e garante o desenvolvimento
econômico do País.
Essa condição de polo é mantida pelo
vanguardismo de nossas cadeias produtivas.
A prioridade que as indústrias conferem para
a qualidade ensejou uma série de parcerias
com centros de ensino e pesquisa, Universidades, Sistema “S” e organismos governamentais, de forma que nos tornamos geradores de tendências no mercado brasileiro.
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Instituto Unicred RS e Unicred Horizontes apoiam projeto Cine CAPSi

DIULGAÇÃO

UNICRED RS

Cotrijal e Coagrisol firmam aliança estratégica de intercooperação

Empregos crescem 9,9%
nas coops de crédito gaúchas

O

O

Instituto Unicred RS se uniu à Unicred Horizontes para apoiar
o projeto Cine CAPSi, iniciativa da CAPS Infância e Adolescência, promovido pelo Hospital Bom Pastor, Secretaria Municipal de
Saúde de Ijuí e Ministério da Saúde. O projeto, que oferece sessões de cinema itinerante gratuitas, tem como objetivo principal
a promoção e prevenção em saúde mental por meio da sétima
arte para crianças e adolescentes do município.
A partir de uma kombi de cor laranja equipada com
toda a tecnologia e estrutura necessárias para as sessões
ao ar livre, o projeto foi apresentado recentemente para a
comunidade com uma sessão de estreia, que contou com a
participação de autoridades, da rede de atenção psicossocial, da rede de proteção à infância e juventude, de atendidos pelo serviço e familiares, assim como da comunidade

local. Além da sessão e de outras apresentações artísticas,
a apresentação contou também com os patrocinadores da
Kombi, o Hospital Bom Pastor, e do material audiovisual
e de cadeiras para o público adulto e infantil, a Unicred.
Com exibições programadas para cada 15 dias, a seleção dos filmes é feita a partir de uma análise sobre os
atendidos do serviço da região em que ocorrerá a sessão,
considerando as temáticas mais importantes a serem trabalhadas para cada público. Segundo a idealizadora do
Cine CAPSi, Alexandra Tonel Schroder, o projeto tem como
meta algo muito importante: “Temos como principal objetivo favorecer a promoção e prevenção em saúde mental
por meio da exibição de filmes (cinematerapia) direcionados a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social ou

fragilidade psíquica no município de Ijuí”, aponta.
Para o presidente do Instituto Unicred RS, Paulo Abreu
Barcellos, o projeto representa a dedicação da instituição às
causas sociais. “Um de nossos principais propósitos está em
atuar continuamente com causas sociais, algo que temos a
maior alegria em poder participar, ainda mais em projetos
como este, que promove a saúde mental para crianças e adolescentes a partir da cultura e da arte”, declara.
Para participar do projeto e saber mais sobre as próximas sessões, é possível entrar em contato com o Cine CAPSi
a partir do telefone (55) 3333-5854. As exibições ocorrem
respeitando todos os protocolos vigentes de segurança,
saúde e distanciamento social indispensáveis ao momento
em que vivemos.

A

Vinícola Aurora, a maior produtora nacional de suco de uva
integral e a marca mais lembrada na categoria pelos varejistas brasileiros, segundo pesquisa da S/A Varejo, lança mais
uma novidade saudável, nutritiva e saborosa para o mercado.
Está em distribuição pelo Brasil o suco de uva tinto integral Aurora Orgânico, sem adição de açúcar, água, corantes, conservantes, lactose, glúten, GMO (Organismos Geneticamente Modificados) e sódio, preservando os benefícios e o gosto natural
da fruta. A bebida tem selo do Sistema Brasileiro de Avaliação
da Conformidade Orgânica (SisOrg), que certifica a composição
do produto, e chega ao varejo premiada com medalha de Ouro
no concurso britânico International Organic Awards.
Vendido em embalagem de 1 litro, o primeiro orgânico da linha Aurora nasce para atender uma demanda dos
consumidores, aumentando o portfólio de sucos tintos e
brancos da empresa, que inclui a opção tradicional gaseificada. A gama de produtos da vinícola mais premiada do
país conta ainda com os sucos de uva Casa de Bento.
Junto com o lançamento do Aurora Orgânico, a linha de sucos Aurora passou por modernização no rótulo,
deixando-o mais leve, atrativo e contemporâneo, trazendo
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Vinícola Aurora lança seu primeiro suco de uva integral orgânico

estampado o selo da Sociedade Brasileira Vegana (SBV). A
autenticação dá segurança ao consumidor de que os sucos
da marca não usam nenhum produto de origem animal e
garante também que não são testados em animais.
As uvas utilizadas no suco Aurora Orgânico são cultivadas pelas famílias cooperadas à vinícola e por pequenos
viticultores parceiros, que têm o acompanhamento agrícola e enológico da empresa.

“O Aurora Orgânico 100% uva agrega ao mercado aquilo
que faltava para a categoria de sucos integrais orgânicos ganhar
mais representatividade. Desde seu plantio até a última gota, a
bebida respeita todas as normas para levar a melhor qualidade
e segurança do produto ao consumidor. O brasileiro aprova e valoriza os produtos orgânicos, livres de agrotóxicos, conservantes
e outras substâncias sintéticas”, garante o gerente de Marketing
da Vinícola Aurora, Rodrigo Valerio, lembrando que nos últimos
cinco anos a categoria de sucos de uva prontos cresceu 56%, de
acordo com a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra). A Vinícola Aurora é líder de mercado no segmento.
Segundo levantamento realizado pelo Valor Investe, nove
em cada 10 consumidores compram produtos ecológicos porque querem fazer escolhas mais sustentáveis para a sociedade
e para o planeta. O Sebrae também identificou que o mercado
de orgânicos cresceu cerca de 10% entre janeiro de 2020 a maio
de 2021, impulsionado pelo aumento do consumo de alimentos
em casa. No total, o Brasil tem mais de 25 mil agricultores que
cultivam frutas, legumes e verduras sem agrotóxicos, de acordo
com o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Representantes da Cotrijal e da Coagrisol reunidos para firmar a parceria

P

otencializar o desempenho de ambas as organizações,
mantendo a atuação conjunta em negócios, tecnologias
e conhecimento. É com este foco que a Cotrijal, com sede em
Não-MeToque, e a Coagrisol, de Soledade, firmaram aliança
estratégica de intercooperação, que foi oficializada em evento realizado na quarta-feira, 25/8, em Passo Fundo.
Esta parceria vai possibilitar melhores negociações na
aquisição de insumos agrícolas e pecuários, otimizar a
logística por meio do compartilhamento mútuo da capacidade operacional, assim como agregar valor às suas produções agropecuárias, com aperfeiçoamento dos processos
administrativos e operacionais. Também compartilhamento de informações, estudos, sistemas e demais ferramentas, a fim de formalizar negócios em conjunto.
O quadro social de ambas as cooperativas será mantido
inalterado. Da mesma forma, esta parceria de negócios garante a manutenção da identidade da Coagrisol e Cotrijal.
Cada uma segue com seu planejamento, mas, a partir de
agora, vão compartilhar negócios, processos e aprendizados.
O presidente da Coagrisol, José Luiz Leite dos Santos,
assinala que a estruturação de parcerias e alianças está
desenhada no planejamento estratégico da cooperativa,
elaborado em 2019. “Estamos muito felizes em formalizar
esta aliança que irá garantir impulsionarmos as duas cooperativas, beneficiando tanto os cooperados da Coagrisol
como da Cotrijal”, garante.
A aliança estratégica de intercooperação terá início
em 26 de agosto. “Passamos a caminhar juntas em uma
série de movimentos, sempre com foco em alavancar o
cooperativismo e o agronegócio. Tenham certeza que muitos frutos vão surgir desta promissora parceria”, finaliza o
presidente da Coagrisol.
O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, esclarece que
diferentes modelos de parcerias foram estudados e, em comum acordo, se consolidou o modelo de Aliança Estratégica.
“São duas cooperativas consolidadas e com um grande po-

tencial. Por isso, estudamos, debatemos com nossos Conselhos e chegamos a esta estruturação”, observa.
Ele acrescenta ainda que este movimento será um case
de muito sucesso. “O cooperativismo será fortalecido e, acima
de tudo, vamos poder atender melhor os nossos cooperados,
clientes e comunidades onde estamos inseridos, qualificando
cada vez mais a entrega de nossos negócios”, conclui.
Conheça as cooperativas
A Cotrijal promove o agro inovador, seguro e sustentável e hoje é a maior cooperativa do Rio Grande do Sul. Em
2020, fechou com faturamento histórico de R$ 2,4 bilhões,
registrando um crescimento médio de 19% nos últimos 5
anos. Fundada em 1957, está presente em 32 municípios
do Norte e Nordeste gaúcho, contando com 55 unidades de
recebimento de grãos, com mais de 875mil toneladas de
capacidade de armazenamento, além de Unidade de beneficiamento de Sementes, Fábrica de Rações, Transportes
Cotrijal, TRR e um complexo de 21 lojas, nove supermercados e um atacado. Atualmente, são mais de 8 mil associados e 2 mil colaboradores. É a cooperativa promotora da Expodireto Cotrijal, grande feira agrodinâmica e de negócios,
de caráter internacional.
Fundada em setembro de 1969, a Coagrisol está em
28 municípios gaúchos, conta com estruturas próprias e
arrendadas para recebimento, secagem e armazenagem
de cereais e comercialização de insumos, representada por
um complexo de 33 unidades, com capacidade de armazenagem de 315.600 toneladas. Também possui 6 unidades
de supermercados, 10 lojas de material de construção,
móveis, eletrodomésticos e agropecuárias, três centros de
distribuição, uma transportadora com 17 veículos de carga,
3 unidades operacionais, 1 centro administrativo e 1 TRR.
Atualmente, são mais de 14,7 mil associados e um quadro
de colaboradores com cerca de 500 funcionários. Em 2020,
a cooperativa teve faturamento de R$ 871 milhões.

s empregos diretos cresceram 9,9% nas cooperativas gaúchas de Crédito em 2020. O desempenho
positivo se reflete na expansão de postos de trabalho
no ramo, que resultou em 1.074 novos empregos gerados, o que representa 29,16% dos 3.683 empregos
novos criados pelas coops gaúchas no último ano. Os
dados fazem parte do documento Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2021 (ano-base 2020), lançado
recentemente pelo Sistema Ocergs.
No acumulado de 2020, as coops de crédito registraram 11.920 empregos, o que representa um crescimento superior a 20% no período de 2015 a 2020.
O resultado impacta diretamente no desempenho do
cooperativismo gaúcho, que apresentou incremento de
5,7% nos empregos com carteira assinada no último ano.
Depósitos a prazo crescem 34%: O aumento dos
depósitos a prazo no período de 2019 a 2020 demonstra a confiança dos associados no sistema cooperativista e amplia a credibilidade do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). Em 2020, os depósitos a prazo
cresceram 34% e atingiram a marca de R$ 28,5 bilhões.
Crescimento em associados: De acordo com o Panorama do SNCC 2020, divulgado recentemente pelo Banco
Central, o percentual da população associada a cooperativas de Crédito aumentou em todas as regiões, alcançando 4,9% no País. Na região Sul, o incremento apresentado foi de 1,4%, atingindo 18,1%. Essa expansão foi
impulsionada pelo aumento de associados a coops no Rio
Grande do Sul, que em 2020 alcançou 2,1 milhões pessoas associadas, o que representa crescimento de 3,66%.
Segurança e credibilidade: Conforme o Banco Central, os menores níveis de risco de crédito classificam-se
em AA, A, B e C. As cooperativas de Crédito gaúchas
possuem R$ 37,1 bilhões em sua carteira de crédito,
sendo que 92% deste valor está alocado nestes níveis.
Indicadores de desempenho: As coops de Crédito
registraram em 2020 faturamento superior a R$ 6,8
bilhões e R$ 1,4 bilhão nas sobras apuradas. O patrimônio líquido das cooperativas do ramo cresceu 13,6% e
alcançou R$ 10,2 bilhões. Em relação aos ativos, as cooperativas do setor registraram um acréscimo de 38,8%,
atingindo a marca de R$ 69,6 bilhões.
Expressão do Cooperativismo Gaúcho
Quer saber mais sobre o ramo Crédito, o desempenho do setor e os números que confirmam a posição
de destaque do cooperativismo no Rio Grande do Sul?
Então, acesse a Expressão do Cooperativismo Gaúcho
2021 (ano-base 2020) e tenha em mãos o levantamento completo dos indicadores de desempenho dos ramos
do cooperativismo gaúcho.
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os cerca de 10 milhões de habitantes de Pernambuco, apenas 160 mil participam de cooperativas. Mas essa condição
pode mudar. Esta é a visão do presidente do sistema OCB/PE,
Malaquias Ancelmo, que apoiou e estimulou a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo de Pernambuco, presidida
pelo deputado estadual Waldemar Borges (PSB/PE), cujo objetivo é estimular o cooperativismo pernambucano.
Ambos participaram de um debate sobre a criação da
Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo Pernambucano no Programa CoopCafé, um canal de notícias do
cooperativismo do portal BR Cooperativo, produzido pela Cooperativa dos Profissionais de Comunicação e Marketing
(Comunicoop). A apresentação é dos jornalistas Cláudio
Montenegro e Claudio Rangel.
De acordo com o deputado Waldemar Borges, a iniciativa surgiu após a observação da importância do respaldo
político e da penetração social que o cooperativismo tem
que ter em todos os lugares, bem como em Pernambuco:
“Temos em nosso estado um cooperativismo bastante
pujante, mas que ainda precisa de maior circulação, de maior
respaldo e de maior apoio político. A gente tem acompanhado, sob a liderança de Malaquias Ancelmo, o esforço que as
cooperativas têm feito em Pernambuco. E a partir daí criamos
a Frente Parlamentarista na Assembleia Legislativa como forma de integrar o cooperativismo a essa face institucional da
política e ao mesmo tempo aumentar o prestígio e o apoio
que o cooperativismo precisa ter em nosso estado”, disse.
O deputado Waldemar Borges acrescentou que o processo ainda está no começo, mas já prepara um roteiro de ação.
“É para que possamos percorrer a missão que cabe
à uma Frente desse tipo. Inicialmente, vamos mergulhar
um pouco na realidade de cada segmento. E num segundo
momento, junto com Malaquias, faremos uma agenda de
intervenções que possam fortalecer o cooperativismo em
Pernambuco. Nosso espírito é de somar a esses esforços que
são feitos no Brasil todo”, destacou.
Momento político

60

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 10 l Agosto 2021

Malaquias Ancelmo destacou que o momento político
é importante para a composição de qualquer decisão. E não
é diferente no cooperativismo.
“Não se atua sem estar no mundo político. O cooperativismo no estado tinha uma relação de confiança e de
entendimento com o deputado Waldemar Borges. Mas ainda não haviamos consolidado um grupo de parlamentares
que liderasse uma Frente em defesa dos interesses das
cooperativas. O deputado tem uma história muito bonita,
de relacionamento com as cooperativas de Pernambuco.
É o autor da Lei Cooperativista do estado e tem inúmeras
outras ações de apoio de defesa dos interesses das cooperativas. Através de um diálogo com ele e com outras lideranças do estado, ele tomou a decisão junto com seus pares na
Assembleia Legislativa do Estado e acabou por constituir a
Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo Pernambucano”, contou.
Malaquias lembrou que as cooperativas pernambucanas
tiveram um ganho extraordinário com a iniciativa, principalmente por colocar o segmento no mundo da boa política.
“Isso coloca as cooperativas na vitrine da sociedade. Sempre reclamamos que o cooperativismo não é reconhecido ou
não é melhor conhecido pela sociedade. A Frente Parlamentar
é um divisor de águas, pois é uma grande oportunidade para
que as cooperativas passem a fazer parte dos grandes interesses que permeiam a sociedade pernambucana”, ponderou.
De acordo com Malaquias, Pernambuco conta com
mais de 160.000 cooperados. Já a Frente Parlamentar é
composta por oito deputados de vários partidos, independente de posicionamento político, como destacou o deputado Waldemar Borges.
“É uma frente pluripartidária. Nessa composição não
há governo e oposição. Trata-se de uma frente que congrega deputados de vários partidos e que estão unidos em
torno desse objetivo, que é o fortalecimento do cooperativismo em Pernambuco”, disse o parlamentar.
O objetivo maior da Frencoop Pernambucana é de-

fender legitimamente seus interesses e poder disputar
mercados cada vez mais marcados pela globalização pelo
predomínio dos grandes empreendimentos.
“Nosso objetivo é que os pequenos e médios se organizem e se tornem grandes também para disputar esse
mercado. Esperamos poder dar uma contribuição importante aqui em Pernambuco”, disse o deputado.
Pandemia
Malaquias destacou ainda a atuação do cooperativismo pernambucano durante a pandemia da Covid-19. As
atividades de apoio e fortalecimento das cooperativas do
estado não foram paralisadas.
“Fizemos quase um juramento dizendo nós não vamos deixar nenhuma cooperativa para trás. Vamos segurar
nas mãos de todas as cooperativas e vamos atravessar esse
momento difícil e chegar do outro lado fortalecidos. E é
isso que aconteceu. Disponibilizamos uma quantidade significativa de capacitação, de treinamento, de assessoria, no
sentido de preparar as cooperativas neste momento difícil
para que quando a pandemia fosse embora a gente pudesse estar com as cooperativas devidamente organizadas e
profissionalizadas. Sobretudo nos processos de governança
e gestão. Isso vem acontecendo fortemente de forma que
nós temos hoje aqui no estado dos sete ramos. E o ramo
mais forte é o da Saúde. Com grande destaque para as cooperativas Unimed. Há o ramo das cooperativas de crédito,
embora tenhamos um pequeno número, com os sistemas
Sicoob e Sicredi. Mas são cooperativas fortes e muito bem
estruturadas, além de coops nos ramos de Infraestrutura e
Transportes”, explicou o dirigente.
Para o presidente o deputado Waldemar Borges, a
Frente Parlamentar passa a ter um papel importante na
mediação, principalmente da relação entre as cooperativas
e o governo do estado de Pernambuco.
“Eventualmente a gente se defronta com situações de
má interpretação do que já está de certa maneira pacifica-

do em algumas instâncias do judiciário brasileiro. Algumas
cooperativas enfrentam dificuldades nessa relação. Inclusive
em licitações públicas junto ao governo do estado. Vamos
procurar sempre mediar essas relações de forma que as cooperativas não sejam discriminadas ou prejudicadas”, afirmou.
O deputado lembrou ainda que em Pernambuco existe
um polo de confecção bastante importante para o estado e
para o Brasil, mas que sofre concorrência muito dura de empresas transnacionais, que conseguem, por conta da escala em
que produzem, colocar seus produtos com um preço que muitas vezes a as fábricas do estado não têm como como disputar.
“Nosso papel na Frencoop é estimular a organização
de cooperativas nesses setores para que possam fazer frente a essa disputa dura que é travada principalmente através das grandes empresas de outros países que, na pandemia, não foram atingidas gravemente como as pequenas
empresas aqui no nosso polo de confecção”, declarou.
Inovação
Malaquias explicou ainda que o sistema cooperativo
pernambucano está alinhado com a OCB Nacional em relação à inovação.
“Estamos estruturando as cooperativas na modernidade, em um programa acelerado de inovação. Estamos criando a estrutura para que as cooperativas, de maneira geral,
possam buscar o mercado de forma segura. Para isso, estamos trabalhando fortemente na formação, na capacitação
dos dirigentes e dos colaboradores. Estamos fazendo parcerias com universidades nacionais para cursos de graduação e
pós-graduação de grupos de colaboradores e dirigentes de
cooperativas. Acreditamos que o conhecimento, o saber, só se
dá pelo processo da educação, da aprendizagem educativa. E
se não investirmos nisso, dificilmente as cooperativas vão dar
um salto qualitativo na busca da prestação do melhor serviço
para o seu associado”, defendeu.
Na visão do deputado, o mais essencial para o parlamento em relação ao cooperativismo é a divulgação da
pauta legislativa que interessa ao cooperativismo.
“Precisamos divulgar mais, difundir mais a pauta legislativa que interessa ao cooperativismo. Há muitas leis que esclarecem muitas dúvidas ou confusões que existiam até pouco tempo., mas ainda há lacunas a serem preenchidas. Sinto
falta de maior difusão dessas informações na nossa Frente.
Uma das primeiras providências será reunir tudo o que há
de legislação a respeito do assunto. Seja em nível federal ou
nos outros estados, para que possamos cumprir aquilo que
interessa ao fortalecimento do cooperativismo. E podermos
eventualmente identificar o que ainda falta ser feito na dimensão legislativa para fortalecer o movimento. Essa é uma
das primeiras tarefas que a Frente em Pernambuco vai tocar
para frente”, defendeu.
Finalizando, Malaquias Ancelmo ressaltou os valores
cooperativistas para ajudar a construir uma nova sociedade:
“Para nós e para as gerações que estão por vir, apostar
no cooperativismo é apostar no mundo melhor, num mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Apostar no
cooperativismo é sobretudo apostar no mundo novo para
as novas gerações que estão por vir. É isso que estamos
nos propondo e os deputados entraram nesta frente exatamente com esses bons propósitos”, resumiu o presidente
do Sistema OCB/PE.

OCB/PB

Sistema OCB/PB recebe técnicos do Procase

A

Casa do Cooperativismo Paraibano recebeu a visita
institucional do coordenador do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú
(Procase), Aristeu Chaves, e de Antônio Albuquerque, da
consultoria Ação Contábil.
Eles se reuniram com o presidente André Pacelli, o
superintendente Pedro D’Albuquerque e o assessor técnico Robson Nunes.

A ideia é aproximar o projeto das cooperativas de
agricultura familiar filiadas ao Sistema OCB/PB para viabilizar a futura implantação de projetos de energia solar,
visando o desenvolvimento sustentável do setor.
Fruto de parceria entre o Governo do Estado da Paraíba e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(Fida), da ONU, o Procase beneficia 56 municípios do semiárido paraibano.

Frencoop RN debate ações para o cooperativismo
OCERN

COMUNICOOP

Presidentes da OCB/PE e da Frencoop pernambucana querem estimular o movimento no estado

P

arlamentares e representantes da Organização das
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte
participaram da primeira reunião de trabalho da Frente
Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop RN),
constituída no âmbito da Assembleia Legislativa do RN.
Na reunião, foi discutida uma intensa pauta de ações
em prol do cooperativismo, a ser desenvolvida ainda neste ano e no primeiro semestre de 2022. O presidente da

Ocern, Roberto Coelho, e o superintendente do Sistema
Nacional de Aprendizado do Cooperativismo – Sescoop/
RN, Eduardo Gatto, apresentaram as principais demandas
e pleitos do cooperativismo potiguar.
O cooperativismo tem intensa participação na economia do Rio Grande do Norte e beneficia com seus serviços e produtos uma população estimada em 2 milhões
de potiguares.
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Marcos Antônio Braga da Rocha, presidente do Sistema OCB Alagoas

F

oi com muito pesar e tristeza que o Sistema OCB Alagoas informou o falecimento de seu presidente, Marcos
Antônio Braga da Rocha, em 5 de agosto, vítima de complicações causadas pela Covid-19.
Como presidente do Sistema OCB Alagoas desde 2002
tornou-se um grande mentor. O que era teoria foi colocado
em prática e, graças ao trabalho dele e equipe, o cooperativismo ganhou asas em território alagoano.
Marcos Rocha também foi vice-presidente da Federacao dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina
(Fecoop-Sulene). Em nota, o Sistema Ocemg e a Fecoop-Sulene lamentaram a partida do dirigente: “Marcos Rocha

sempre será lembrado por sua dedicação ao cooperativismo alagoano e brasileiro, por sua competência e profissionalismo, bem como por sua paixão e gestão ilibada.”
Legado
Marcos Rocha foi um médico dedicado, estudioso e um
apaixonado pelo cooperativismo. Essa paixão foi transformada em ações. Ele fundou um dos maiores empreendimento do Estado, a Unimed Maceió.
Constituição de novas cooperativas, projetos na área
de educação, ações sociais e diversos outros empreendimentos, por meio da Organização das Cooperativas Brasileiras em Alagoas, foram promovidos e alavancaram a

Comunicado
No dia 23 de agosto, em Assembleia Geral Extraordinária, foi homologado por unanimidade o nome de Márcia
Túlia Pessôa para assumir a presidência do Sistema OCB/AL,
em substituição a Marcos Rocha.

SISTEMA OCB/AL

SESCOOP-PI

economia do Estado.
Sócio fundador da Unimed Maceió, o médico pneumologista presidiu a cooperativa de trabalho médico e comandou a Federação Unimed Alagoas. Marcos Rocha também foi
assessor da Unimed Federação Norte/Nordeste.
Em nota, a Unimed Maceió manifestou luto pelo falecimento do médico. “Sua criação foi fundamental para a criação e fortalecimento do Sistema Unimed em nosso estado.
Seu legado será sempre lembrado. Aos amigos e familiares,
nossos sentimentos”, afirmou a diretoria da Unimed.
A Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos do Estado de
Alagoas (Jorgraf), dona do Jornal Tribuna Independente e
do portal Tribuna Hoje, também manifestou luto pelo falecimento de Marcos Braga. “A Jorgraf, filiada ao Sistema
OCB/AL, vem unir-se à grande família cooperativista de
Alagoas e Sergipe para solidarizar-se com a irreparável e
insanável perda de nosso grande líder e presidente, doutor
Marcos Braga. O cooperativismo perde um de seus mentores. Marcos Braga era um filantropo que, com entusiasmo
e abnegação, cuidava da nossa causa como se seu filho
fosse”, disse a Jorgraf.
O presidente da Jorgraf, José Paulo Gabriel, afirmou que
a semente que foi plantada por Marcos Braga será bem cuidada e, os ensinamentos serão levados adiante. “Essa árvore
sempre dará muitos frutos”, finaliza o presidente.
Rocha foi um idealista que acreditou no cooperativismo
e provou que essa forma de empreender é um caminho que
transforma a vida de famílias. Ele deixa um legado que guiará os passos dos cooperativistas alagoanos.

Babaçucoop participa da feira em Teresina com apoio do Sescoop/PI

O

Sebrae Piauí promoveu a feira Mercado do Produtor
em Teresina (PI). O objetivo da iniciativa foi divulgar
a comercialização de produtos locais, contribuindo para a
valorização desses produtos e para o aumento da sustentabilidade e conhecimento dos pequenos negócios.
Com o apoio do Sescoop-PI, a cooperativa Babaçucoop participou da feira expondo seus produtos.
“Trouxemos o azeite prensado a frio de babaçu e o óleo
extra virgem. O azeite prensado a frio é de uso culinário e o
óleo extra virgem é de uso tanto para estética como culinária.
Essa feira é muito importante para nós porque é uma excelente oportunidade para mostrar e vender nossos produtos”,
disse a presidente da Babaçucoop, Daniele de Sousa.

A gestora do projeto de alimentos e bebidas do Sebrae,
Ceres Rebelo, também falou sobre a importância da feira.
“O Mercado do produtor é uma proposta bem interessante, porque vem ao encontro das novas tendências
mundiais, como uma nova maneira de se alimentar e de
apoiar os pequenos negócios. E aqui estão exatamente as
empresas que fazem parte de cooperativas e associações,
que trabalham no plantio de produtos agroecológicos e
também empresas genuinamente piauienses que produzem cachaça, doces, pães, farinha, que fazem o beneficiamento de carnes e frutos do mar. Enfim, temos uma gama
de empresas aqui que precisam estar no mercado local e
serem conhecidas”, falou a especialista.

Ocese e Junta Comercial de Sergipe acertam parceria
OCESE

OCB/AL

Cooperativismo brasileiro lamenta morte do presidente do Sistema OCB Alagoas

Minuto da Cooperação: sintonize com o cooperativismo baiano
Minuto da Cooperação, programete de 60s, que divulga
assuntos do cooperativismo e os seus benefícios e impacto para a sociedade, está de volta. Dessa vez, contando
com a parceria da Organização das Cooperativas Brasileiras,
o Sistema Oceb está sintonizando o programa com 15 emissoras de rádio, sendo duas na capital baiana e 13 no interior
do estado da Bahia, para disseminar em um minuto o nosso
orgulho de “ser coop”, fazendo a mensagem chegar a muitas
pessoas de diferentes locais através do rádio.
Os programetes apresentam conteúdos de natureza
educativa, incentivo à cooperação e promoção do cooperativismo, de segunda a sexta, dentro da programação de diversas rádios, alcançando um público estimado de mais de
44% dos baianos que afirmam escutar rádio diariamente.
Com o Minuto da Cooperação, os ouvintes vão ter acesso
a conteúdos sobre o cooperativismo, o modelo de negócios
que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz,
equilibrado e com melhores oportunidades para todos.
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Confira a lista de emissoras de rádio que estão transmitindo o Minuto da Cooperação.
- Região Metropolitana: A Tarde FM (Salvador) 103.9; Band News (Salvador) - 99.1.
- Centro Norte Baiano: Transbrasil FM (Feira de Santana) - 99.5; Irecê FM (Irecê) - 103.7; Clube FM (Jacobina)
- 91.7.
- Centro Sul Baiano: Clube FM (Vitória da Conquista) - 95.9; 93 FM Jequié (Jequié) - 93.3; 96 FM Guanambi
(Guanambi) - 96.3 .
- Extremo Oeste: Rádio Cidade (Luís Eduardo Magalhães) - 95.9.
- Nordeste Baiano: Morena FM (Serrinha) - 97.9; 96
FM Alagoinhas (Alagoinhas) - 96.3.
- Sul Baiano: FM Sul (Itabuna) – 102.1; Porto Brasil
88 (Porto Seguro) - 88.7.
- Vale do São Francisco: Tropical FM (Juazeiro) - 102.5;
Bahiana FM (Bom Jesus da Lapa) - 92.5.

A

iniciativa surgiu a partir da necessidade de divulgação e organização dos interessados em participar dos eventos promovidos pelo Sistema OCB Ceará com enfoque no Cooperativismo.
A plataforma está disponível no link https://cutt.ly/
GQ1LlTi. Seguem algumas informações e dúvidas frequentes para ajudar o usuário a acessar o conteúdo.
Como encontrar a plataforma
Acesse o Instagram do Sistema OCB Ceará (@sistemaocbce), clique no link que está na Bio e fique por dentro de
tudo que vai acontecer. Para as cooperativas e cooperados
que têm acesso ao WhatsApp do Sistema OCB Ceará, também enviaremos links e atualizações por meio de mensagens no aplicativo.
Como funciona
A primeira página conta com o calendário geral dos
eventos daquele mês. Para saber mais sobre o evento,
basta arrastar para baixo. As atividades estarão disponíveis
com descrição, data e horário na página. Siga as instruções
do texto para acessar os eventos.
Como acessar
Nos casos de lives/seminários e outras ações que necessitem de inscrição, o link estará disponível ao final de cada
quadro correspondente à sua atividade, bastando apenas
que o usuário clique na caixinha para fazer a inscrição. Mais
informações poderão ser encontradas no site do Sistema OCB
Ceará - https://www.somoscooperativismo-ce.coop.br/.

Artesanato no Maranhão
OCB/MA

O

OCB Ceará lança agenda para
acompanhamento de eventos

O

Sistema Ocese firmou importante parceria com a Junta
Comercial do Estado de Sergipe (Jucese). O acordo de
cooperação técnica, inédito entre as entidades, promoverá
orientações jurídicas e contábeis em conformidade com a
Lei 5.764/71 para as cooperativas do estado.
Segundo a entidade, mais de 300 cooperativas atual-

mente ativas em Sergipe serão beneficiadas com a parceria.
Se você faz parte de uma cooperativa e gostaria de receber capacitações e orientações, deve entrar em contato
através do telefone (79) 3259-6434, pelo email sescoopse@sescoopse.coop.br, ou ainda no site www.somoscooperativismo-se.coop.br.

A

equipe do Sistema OCB/MA, liderada pela presidente
Aureliana Luz, foi conhecer de perto o trabalho das meninas do artesanato da cidade de Araioses. O encontro teve
o objetivo de levar informações cooperativistas e esclarecer
as atividades das artesãs, bem como os direitos e deveres.
A apresentação dos produtos foi feita na sala de negócios
do Instituto Federal do Maranhão.
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AMAZÔNIA COOPERATIVA

Fontes: Ascom Sistemas OCB/AC, OCB/AM, OCB/AP, OCB/PA, OCB/RO, OCB/RR e OCB/TO

Giro

Câmara técnica irá fortalecer a cadeia do cacau no Pará

OCB/RO

Apoio ao esporte em RO

OCB/AP

OCB/PA

Nova cooperativa no Amapá

Apoiador e incentivador do esporte, o Sistema OCB/RO
parabeniza seu colaborador Rafael Bezerra, que em agosto
participou da Etapa Rondoniense de Jiu Jitsu, vencendo na
categoria Peso Médio e em 2º lugar na Categoria Absoluto.

OCB/RR

Agro Fraterno em Roraima
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No total, estiveram presentes oito cooperativas 8 cooperativas que trabalham com a produção de cacau no Pará,
sendo elas: Camta, Coopatrans, Coopoam, Copotran, Coopertuc, Camppax, Coopercau Bioenergia e Comaaip.
“Parabenizamos a OCB/PA pelo trabalho magnífico. Acreditamos que a Câmara Técnica será uma ferramenta muito importante para a valorização das cooperativas. No caso do cacau,
enfrentamos problemas com atravessadores, indústrias que
muitas vezes não nos diferenciam do repassador. É preciso valorizar as cooperativas. A projeção social da cooperativa, quem
dá a base é a cooperativa, não o atravessador, nem o repassador”, afirmou o Diretor da Coopercau, Matheus Lima.

C

ooperados da COBOMCEAP participaram do Curso Básico
de Cooperativismo oferecido pelo Sistema OCB/AP.
O curso ocorreu no Sistema OCB-AP, e contou com a
participação dos cooperados que já atuam na cooperativa,
além dos recém associado no último processo assemblear.
A instrução do evento foi realizada pelos profissionais
Sescoop-AP, que destacou sobre os primeiros passos e lições básicas do cooperativismo, assim como Princípios e
valores; Organização do Quadro Social; Direitos e deveres
dos cooperados, entre outros.
A experiência da presidente do Sistema OCB Amapá,
Maria Nascimento, permitiu a ela agregar muitas informações importantes na explanação.
Os assuntos relacionados ao processos contábeis da
cooperativa e dos cooperados, tributos, balanço, atos cooperativos e não cooperativos, foram abordados pelo superintendente Michel Araújo.

Dados
O estado do Pará é o estado que mais produz cacau no Brasil. Segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Pará
(Adepará), mais da metade do cacau produzido no país é paraense. Só em 2020, a produção do fruto no Pará foi de 144.663
toneladas, o equivalente a 52% da produção nacional. Desse
total, 20% da produção de cacau do estado vem de cooperativas.
“Essa é uma cadeia produtiva muito relevante para
o estado. Uma possibilidade interessante para a verticalização e agregação de valor aos produtos da agricultura
familiar. Precisamos estimular esse mercado, que já chama
a atenção de todo o mundo pela sua qualidade, por seu
caráter orgânico e pela sua origem amazônida”, reiterou o
presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.

Jovem tocantinense está na próxima fase do Somos Líderes
A líder tocantinense do Sicredi União MS/TO, Mônica Godoi, já está na
última fase do programa Somos Líderes e foi uma das 70 selecionadas entre
os mais de 1.700 inscritos.
O programa é feito para jovens que acreditam no futuro do cooperativismo, e tem como principal objetivo investir na formação e no desenvolvimento de uma geração que vai levar esse modelo de negócios ainda
mais longe.
“Chegar até aqui é uma grande conquista, de muito aprendizado, é
uma honra ser a única representante do Tocantins. Acredito que este passo
que estou dando não vai me levar diretamente onde ainda quero chegar,
mas com certeza já me tira do lugar onde eu estava, e me alicerçará para
novos desafios”, relatou a jovem líder.

Merched Chaar (esq.), Neila Azrak, Claudia Sampaio, Terezinha Ribeiro
e Almir Albuquerque

Já as temáticas relacionados a legislação Cooperativista, Política Sindical no âmbito das cooperativas amapaenses, contribuição cooperativista, foram expostos pelo
Assessor jurídico do Sistema OCB, Eide Figueira.
Temáticas voltadas as plataformas de ensinos EAD,
cursos, capacitações, marketing e comunicação, sistemas
e programas disponíveis para a Cooperativa foram abordados pelo Analista de Cooperativismo, Marcelo Sarmento.
Ao final do evento, a cooperativa de crédito Sicredi, representada por seu gerente regional, Matheus Zimmer,
abordou sobre os produtos e serviços que a cooperativa está
oferecendo ao mercado local, e explanou também sobre o
processo de expansão almejado para o estado do Amapá.
Foram capacitados mais de 20 cooperados que contribuirão para o bom desempenho da cooperativa no mercado, abordando e levando para a prática, principalmente os
ensinamentos que foram repassados.

A Campanha Agro Fraterno levou cestas de alimentos
para produtores rurais do Município de Amajarí, em Roraima.
A força tarefa liderada pela CNA/Senar, pelo Sistema
OCB/RR, pelas entidades do IPA, apoiada pelo Sistema FAERR/
SENAR e pelos Sindicatos dos Produtores Rurais de Roraima,
foi responsável por distribuir cestas básicas para produtores
rurais dos Municípios de Caracaraí, Caroebe, Rorainópolis, São
João da Baliza, Mucajaí, Bonfim, Cantá e Amajarí.
Aproximadamente 14t de alimentos já foram distribuídas para 800 famílias de produtores rurais desses municípios.

Rodada de negócios no Acre
OCB/AC

ação e mentorias para desenvolver as cooperativas do setor e
trabalhar as fragilidades identificadas nos diagnósticos.
Entre as instituições parceiras, participam da câmara técnica: Sedap, Sedeme, Emater/PA, Adepará, Superintendência
do Ministério da Agricultura no estado Do Pará, Ceplac, Senar,
Sebrae/PA, Imaflora, Fundação Mundial do Cacau (WCF), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e a Universidade
Federal do Pará (UFPA) por meio da Incubadora do Xingu.
“Em nome da UFRA, agradeço a participação de todos. Colocamos a nossa universidade, a mais antiga instituição de nível
superior do estado, à disposição com todo seu corpo docente para
contribuir com estas propostas e de maneira, mais concreta, estimulando pesquisas científicas que abordem especificamente a
cadeia produtiva do cacau”, afirmou a pró-reitora de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico da UFRA, Gisele Barata.
Em parceria com o Plano De Desenvolvimento Sustentável do Xingu (PDRSX), a UFRA e a UFPA Altamira, já
está sendo executado Projeto de Pós-graduação Mestrado
e Doutorado em Agronomia foco para Cacauicultura. O Projeto terá mais de 40 pesquisas na região com produtores e
cooperativas envolvidos com a Cacauicultura.
“Temos vários alunos inseridos em cooperativas Fizemos um levantamento de ordens prioritárias de pesquisa,
juntamente com as demandas locais e, a partir disso, teremos uma gama de experiências apresentadas”, disse a
coordenadora do projeto de pós-graduação em agronomia
na UFPA Altamira, Sandra Silva.

Cooperativa de artesanato recebe visita do Sescoop-AM
OCB/AM

ortalecimento das cooperativas, organização produtiva,
melhoria de produtividade, controle de pragas e prevenção
ao desmatamento são alguns dos objetivos da Câmara Técnica
Cooperativista do Cacau do estado do Pará (CT Coop Cacau). A
iniciativa conta com grandes parceiros como a Fundação Mundial do Cacau, UFRA, UFPA e Sistema OCB/PA. O lançamento da
câmara ocorreu em evento ocorrido na UFPA Campus Altamira.
A Câmara Técnica busca estabelecer um plano de trabalho, envolvendo parceiros estratégicos como o governo
do estado, as secretarias estaduais e municipais além de
parceiros privados para promover o desenvolvimento do
cacau. Com o desenvolvimento da Câmara, será possível
trabalhar o crescimento das cooperativas do setor cacaueiro da região. Tal crescimento poderá ser feito a partir da
organização social das cooperativas e dos seus cooperados,
além da assistência e fomento para a produção de cacau.
A Fundação Mundial do Cacau (WCF) é uma das principais
apoiadoras do projeto da CT Coop Cacau. A WCF trabalha em
três pilares: pessoas, planeta e renda. A Iniciativa é financiada
pelas grandes processadoras de cacau, pelo Governo Federal e
pelos governos dos principais estados produtores do fruto.
“Buscamos aumentar a sustentabilidade no setor do
cacau no Brasil, promovendo um ambiente facilitador de negócios. Agradeço à OCB Nacional e OCB/PA, que fazem um trabalho fantástico. As cooperativas são os grandes protagonistas,
os agentes da transformação que tanto buscamos”, reiterou o
coordenador da CocoaAction Brasil, Guilherme Salata.
A partir da CT Coop Cacau, foi estruturado o projeto denominado Ações de Base Direcionada, que busca atender as oito
cooperativas que trabalham com a produção de cacau no Pará.
O projeto é dividido em três eixos principais, sendo o primeiro
deles o eixo doutrinário e educacional, que busca realizar capacitações sobre cooperativismo, abordando assuntos como
conselho de administração, conselho fiscal, governança cooperativa, além dos direitos e deveres dos cooperados.
O segundo eixo do projeto é voltado para a gestão,
no qual vai ser trabalhado a estruturação de programas de
acompanhamento para a manutenção da identidade da
cooperativa e desenvolvimento de gestão e governança
dessas cooperativas. Também serão realizadas oficinas de
planejamento financeiro para cooperativas.
Já o terceiro eixo busca realizar diagnósticos situacionais,
mapeando o ponto de partida de cada cooperativa. A partir
desses diagnósticos serão criados planos de trabalho, planos de

OCB/TO

F

A Cooperativa de Trabalho de Artesanato
Amazonense (Copamart), localizada em Manaus (AM), recebeu a visita da instrutora Adriana Pereira para realizar a aplicação do Eixo
Identidade, que tem o objetivo de assegurar o
respeito aos princípios e à legalidade cooperativistas e contribuir para a prática da autogestão.
A ação faz parte do Programa do Sescoop/
AM, que visa capacitar e habilitar um técnico em
cada cooperativa participante, que será responsável pela implementação do plano de melhoria
de cada Eixo (Identidade, Governança e Gestão).
Participaram da ação a presidente Terezinha Ribeiro, o agente de desenvolvimento, Carlos Júnior, e demais integrantes da cooperativa.

A Cooperaçaí, do município de Plácido de Castro (AC)
participou da Rodada de negócios promovida pelo SEBRAE
Acre. A cooperativa atua na produção de polpas de frutas e
conta com cerca de 40 sócios, em sua maioria, no área da
fruticultura, sendo conhecida pela qualidade e consistência
dos produtos, e esse ano teve apoio importante da Fundação Banco do Brasil para a Estruturacão e fortalecimento.
Na rodada, a Cooperaçaí recebeu convites para comercializar seus produtos em supermercados e empresas fora do Estado.
“Estamos ansiosos pela implantação da obra patrocinada pela FBB para iniciarmos a concretização de boas propostas”, ressaltou o presidente da cooperativa, Francisco Silva.
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Pensamentos Cooperativos

As mudanças no mercado financeiro brasileiro

A crença no cooperativismo

O

O

Brasil tem sistematicamente modernizado o Sistema Financeiro Nacional
e, consequentemente, os produtos e serviços oferecidos mantendo o Brasil na
vanguarda de um mercado financeiro eficiente e respeitado no mundo. A independência do Banco Central, formalizada em
fevereiro/2021 e confirmada pelo STF em
26/08/2021, evidencia esse esforço brasileiro.
O primeiro passo foi o apoio e estímulo
do Banco Central do Brasil à profissionalização das Cooperativas de Crédito, grande
contraponto ao sistema financeiro brasileiro, concentrando em essencialmente 5
bancos, conhecidos como “the big five”. O
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo
respondeu de forma proativa à essa demanda e se reinventou para atender todos
os municípios brasileiros.
O segundo passo foi autorizar e acompanhar o desenvolvimento de fintechs (empresas financeiras tecnológicas, que atuam
essencialmente de forma digital), como
bancos digitais, instituições de pagamento (cartão de crédito), Gestão Financeira,
Empréstimos, Investimentos, Seguros, Negociação de dívidas, Funding entre outras.
Pix e Open Banking
O Pix, modalidade de pagamento e
transferências, em pleno vapor, aceitação
maciça no mercado, com redução de custos para clientes pessoas físicas e jurídicas
de Instituições Financeiras e associados de
Cooperativas de Crédito.
O openbanking, em fase de pré-lançamento, vai proporcionar transparência,
facilidade e redução de custos para os
clientes. O principal benefício está no conhecimento, pela Instituição Financeira, do
comportamento de um novo cliente/associado facilitando a concessão de crédito
e, consequentemente, as taxas praticadas
para o bom pagador.

é acertar essa equação, ou seja, fazer com
que as despesas caibam no seu orçamento. Caso contrário, a portabilidade significa
adiar um problema.
Taxa de juros da Economia Brasileira
Com a alta da inflação, a taxa de juros
da economia brasileira tem aumentado
em cada reunião do COPOM (Comitê de
Política Monetária) que se reúne a cada
45 dias. Atualmente a meta da Selic está
em 5,25%aa, sendo aguardado para o final
deste ano de 2021, no mínimo, 7,5%. A taxa
deve fechar no mesmo nível da inflação,
hoje em 8,99% nos últimos 12 meses, mas
devendo fechar o ano abaixo de 8%.
Para 2022, a meta da Selic pode permanecer em torno de 7,5% ao ano, e é esperada uma queda da inflação para aproximadamente 4%.
Neste cenário temos lado positivo e
negativo:
- Positivo: o Banco Central deve manter a
taxa da economia três pontos percentuais
acima da inflação, o que faz com que investimentos em renda fixa, como o RDC/LCI/LCA,
voltem a ficar atrativos para os investidores,
oferecendo um ganho de até 3% bruto além
da correção do dinheiro pela inflação.
- Negativo: taxa elevada inibe novos investimentos produtivos, a bolsa se adequa
num patamar de valorização mais baixo e,
consequentemente, a redução do desemprego será mais lenta.

Está em busca do bem-estar financeiro? Inicie ou amplie a reserva de emergência. Como?
1) Coloque metas: ao receber seu salário defina um valor ou um percentual para
depositar num RDC com liquidez diária
(garantido pelo FGCoop). Nem que seja R$
50,00 ou R$ 100,00.
2) Toda economia que fizer, numa compra de mercado, no consumo de luz, gás e
água, aplique no RDC com liquidez diária.
Não interessa se é R$ 20,00 ou R$ 50,00.
Não deixe parado na conta.
3) Inicie simultaneamente um investimento em Previdência Complementar na
Cooperativa para a sua aposentadoria. O
tempo é o seu grande aliado, pois o ganho
é de juros sobre juros, diariamente. Quanto antes colocar o dinheiro para trabalhar
para você, mais longe irá.
4) Você pode começar a juntar dinheiro
enquanto está pagando suas dívidas. Á
medida que a reserva de emergência cresce, servirá para liquidar prestações ou até
mesmo o empréstimo total.
5) Você não precisa ser rico para investir, mas precisa investir para ser rico.

s fundamentos do cooperativismo se assentam em um conjunto de princípios e
valores, onde a crença, a dúvida e opinião são
atitudes cujos reflexos impactam no comportamento dos cooperados, nas estratégias e práticas das cooperativas.
No significado amplo, cabe definir crença enquanto atitude de quem reconhece como verdadeiro uma proposição, ou seja, implica na adesão
à validade de uma noção. A crença representa o
reconhecimento de um princípio, os quais norteiam os comportamentos. Já a dúvida é definida
como estado de incerteza, ou seja, uma crença
não suficientemente determinada. A opinião,
por outro lado, consiste em um conhecimento,
uma crença, uma asserção ou declaração que não
inclui garantia da própria validade. Depreende-se, portanto, que a crença não representa a dúvida, visto que esta suspende a adesão à validade
de uma noção, nem representa uma opinião, pois
esta atitude exclui as condições necessárias para
uma adesão. Entende-se que a crença no cooperativismo representa uma noção que implica em
uma atitude de adesão, justificada pela validade
objetiva desta noção, sendo que a própria adesão transforma a noção em regras de comporta-

Emanuel Sampaio é doutor em Sociologia e
professor universitário. emlu70@gmail.com

mento, produzindo a sua realização.
As crenças no cooperativismo, por sua vez, apresentam influência das experiências em virtude do
conteúdo, da natureza e da precisão dos juízos que
as exprimem, bem como da personalidade e do papel social do sujeito, bem como da estrutura social.
Ou seja, caso um cooperado acredite na concretização de uma ação econômica ou social pela cooperativa e tal ação não se concretizar, decorrente de
diversos fatores, poderá resultar em um processo de
erosão da sua crença. Porém, as questões de natureza econômica, em face do imediatismo econômico,
também definido como ausência de dogmatismo
que norteia os negócios, tendem a impactar as crenças no cooperativismo. Nesta linha de pensamento,
o resultado negativo de uma ação econômica, por
exemplo, implica em uma sanção imediata.
A atitude do cooperado perante o projeto
cooperativo pode ainda ser categorizada em
dois tipos de crença: normativa e positiva. A
primeira pode ser entendida quando se escolhe
participar de uma cooperativa mesmo sabendo
que há muitas correntes e situações desfavoráveis, praticamente intransponíveis. Tal atitude
revela um comportamento de quem acredita
no projeto cooperativo independente dos resul-

ARQUIVO PESSOAL
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ARQUIVO PESSOAL

Cooperando com as finanças

tados a serem alcançados. Já a crença positiva
pode ser exemplificada como a participação na
cooperativa em virtude de acreditar haver uma
disputa de mercado altamente acirrada, mas
possível de ser vencida. Tem-se então que, no
cooperativismo, as crenças positivas e normativas estão indissociavelmente ligadas, pois representam uma escolha, perante outras existentes,
cuja consequência esperada trará os melhores
resultados para seus associados e a sociedade.
A crença no cooperativismo não é uma manifestação irracional nem algo simplista que relaciona apenas com a realidade social. A crença
no cooperativismo, considerando a perspectiva
de Èmile Durkheim, consiste em um parâmetro
de avaliação e de ação, moldadas segundo a
personalidade, a situação e o meio dos cooperados. Acreditamos que esta perspectiva é o melhor caminho para consolidar os fundamentos e
as propostas do cooperativismo.

Portabilidade de empréstimos e financiamentos
Medida já consolidada no mercado é a
portabilidade de empréstimos e financiamentos, em busca de condições melhores,
prestações menores. Para o público em geral as cooperativas de crédito têm oferecido taxas bem atrativas. Esteja atento, pois
a portabilidade vai reduzir os seus gastos.
Atenção: Se você está com dificuldade
de pagar um empréstimo, com despesas
mais altas que o salário, o primeiro passo
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ARQUIVO PESSOAL

Visão Cooperativa

Mercado

ESG no cooperativismo

A

Mercado de táxi volta a ficar aquecido com a falta de motoristas de aplicativo
mais justo e equilibrado, se transformando em
parâmetro referencial de equilíbrio econômico
que contribui para a justiça social mais ampliada, ou seja, além da própria cooperativa.
Desde a constituição da Cooperativa dos
Probos de Rochdale, lá na Inglaterra nos idos de
1844, o movimento cooperativista internacional
vem satisfazendo as necessidades e aspirações
dos associados, de modo a implementar o desenvolvimento sustentável. Neste contexto está
comprometido com o progresso econômico e
social das pessoas, ou seja, seus cooperados,
colaboradores, clientes, parceiros e comunidade em geral. Esse compromisso se estabelece
através da importância dada, especialmente,
à educação, à formação e à informação, e seus
reflexos no desenvolvimento individual, profissional, organizacional e comunitário.
A intercooperação reforça a integração e
fortalecimento do movimento cooperativista
através da parceria e cooperação entre as cooperativas, que trabalhando em conjunto, através
de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais, se configura em uma das formas pelas quais se pratica o valor da solidariedade, uma
vez que é de interesse das cooperativas que as
suas coirmãs, do mesmo e de outros ramos, possam atuar de forma integrada e busquem meios
de implementação dessas parcerias com o intuito garantir a perenidade do movimento em
benefício das pessoas que delas participam, da
sociedade como um todo e do ambiente.

C

om o avanço da vacinação e a redução da oferta de
motoristas de aplicativo, o mercado em todo o Brasil
já está percebendo o aumento expressivo na busca de corridas com o Táxi. Diariamente, reportagens em diferentes
canais registram este movimento sólido e sem volta, mas
aí entra uma questão importante, que é saber aproveitar
a oportunidade com as melhores ferramentas de gestão.
Se no passado ter chamada por rádio era sinônimo de modernidade, hoje sistemas de pedido em diferentes canais,
como App, por exemplo, são apenas uma das pontas do
negócio, como cita o fundador e CEO da Original Software,
Rogério Casagrande.

Geraldo Magela é administrador, mestre em Estratégia e
Competitividade, professor nos MBAs de Gestão de Cooperativas
de Crédito de Gestão Estratégica de Cooperativas e em Direito
do Agronegócio, coordenador acadêmico do Curso de Gestão
Tecnológica de Cooperativas; consultor, representante do Sistema
Ocemg no Fórum Permanente Mineiro da Micro e Pequena
Empresa, no Conselho Estadual de Trabalho e Renda do Estado
de Minas Gerais e no Conselho Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável de Minas Gerais.

A responsabilidade social que o cooperativismo proporciona ao desenvolvimento local
evidencia seu compromisso e interesse pelas
comunidades nas quais as cooperativas se inserem. Assim o cuidado com o meio ambiente, sua
recuperação e preservação é um compromisso
cada vez mais evidenciado através de inúmeras
iniciativas e ações em desenvolvimento.
Ao longo de todo o período da atual pandemia Covid-19, em todos os continentes e em
inúmeros países as cooperativas vêm demonstrando que os seus compromissos, práticas e
ações no tocante ao que hoje se denomina ESG
é intrínseco ao seu DNA, ou seja, sempre esteve
presente no cooperativismo e se fortalece cada
vez mais, na medida em que todos os cooperativistas compreendem as suas responsabilidades
individuais e coletivas para o bem da humanidade do nosso planeta e do universo.

Como está a sua percepção do mercado de táxi hoje?
Estamos diariamente acompanhando o crescimento
de corridas, demandas de contratos e empresas buscando
no táxi a segurança para transportar a si, seus familiares e
colaboradores. Na nossa percepção, o mercado ainda passará por mudanças e regulamentações, mas a cada dia
fica mais claro que o táxi manterá o seu papel importante
na mobilidade individual de passageiros, dentro da lei e
segurança que oferece. O que estamos constantemente levando às cooperativas e ao mercado é que agora é
a hora de se (re)organizar e se (r)estruturar dentro das
melhores práticas e ferramentas, é aí que entramos com
a nossa tecnologia e expertise.
Poderia explorar mais a questão da tecnologia?
A Original Software, que comemora 15 anos neste
ano de 2021, entrega às cooperativas uma ferramenta
completa, um verdadeiro ERP que permite aos gestores
explorar todas as possibilidades de gestão, auditoria e
transparência. Cientes que as cooperativas devem seguir os

preceitos da OCB, oferecemos aos nossos clientes a melhor
experiência, seja ao passageiro, ao taxista ou à cooperativa. Ttemos a convicção de que nossos clientes, por conta
da nossa tecnologia, qualidade no suporte e comprometimento, passaram pela fase mais aguda da pandemia com
muita segurança e confiança na plataforma.
Teria algum exemplo para nos passar?
A CoopertaxiBH, hoje, reconhecida nacionalmente
com uma das maiores e melhor cooperativas do Brasil, é
um exemplo claro de como a tecnologia, aliada às melhores práticas e gestores comprometidos, traz resultados. No
mês passado atingiu um patamar semelhante ao período
pré-pandemia, com mais de 115.000 corridas de táxi, sendo 50% oriundas do aplicativo passageiro e dos chamados
boletos eletrônicos (corporativo). É um excelente exemplo
de como uma cooperativa pode se beneficiar ao utilizar
nossas ferramentas, podendo ter uma equipe de profissionais otimizada, com alto índice de automatização. Esta
informação por si só já é relevante, mas quando analisamos a fundo como ela faz isso, é ai que tudo faz sentido.
Ela utiliza nossas principais ferramentas, como uma equipe
de profissionais extremamente otimizada, com alto índice
de automatização. Imagine poder processar todos os fluxos
de pagamento de boletos e vouchers eletrônicos, emissões
de boletos e notas em apenas um dia, sem a montanha de
papéis e um time enxuto?
Nossa ferramenta permite gerenciar repasses, contribuições, taxas, tributos, contas, E-social, guias, impostos
e outras obrigações em um único sistema interligado aos
bancos. Tudo isso auditável e integrado aos sistemas de
despacho, administrativo, gestor corporativo e aplicativos,
com alto índice de disponibilidade e suporte de alto nível.

Enfim, oferecemos todas as ferramentas que as cooperativas precisam, uma solução realmente completa, uma experiência que chamamos de Táxi 360º.
O que fará diferença daqui para frente?
Foco, tecnologia e entrega. Por entrega entenda
comprometimento do taxista e cooperativa com o seu
cliente, seja ele pessoa física ou empresa. É preciso a
combinação perfeita entre a nossa entrega da tecnologia e ferramentas que permitem ao nosso cliente ganhar
escala e crescer mitigando erros, e aperfeiçoando processos, e do compromisso do taxista e cooperativa com a
entrega de um serviço de qualidade ao seu cliente final,
o passageiro. Mas só qualidade e foco, sem escala, limita
as possibilidades de uma cooperativa e aí entra a nossa
tecnologia, que permite escalar, crescer mitigando erros
e aperfeiçoando processos.
Já estamos praticamente no fim de 2021. O que teremos para 2022?
Foi mais um ano intenso, cheio de muitas surpresas, mas também de muitas oportunidades de mudanças importantes. Nós nos consideramos vitoriosos, pois,
continuamos no nosso ritmo de crescimento. Temos
novos clientes vindos de diferentes concorrentes. Para
2022, estamos reservando muitas novidades, através de
parceiros de diferentes segmentos e ampliando a nossa
atuação em diferentes áreas ligadas a mobilidade para,
além, das nossas fronteiras. Infelizmente muitos ficaram
para trás ou até encerraram suas atividades porque não
estava preparados, e aqueles que seguiram acreditando
na ferramenta conseguiram se manter durante a turbulência e até crescer.
ORIGINAL
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sigla em inglês “ESG”, relativa às palavras environmental, social and governance, pode
ser traduzida para o português como “ambiental,
social e governança”, é usada para descrever o
quanto uma organização procura reduzir danos
ao meio ambiente, adota as melhores práticas de
gestão e está engajada com temáticas sociais.
No âmbito do movimento cooperativista, à
luz dos seus princípios e valores, pode-se afirmar
que tendo como base o exercício da adesão livre e voluntária as pessoas se dispõem a assumir
responsabilidades como membros, sem discriminação de sexo ou gênero, social, racial, política e
religiosa, e assim, através da promoção da integração podem acessar a igualdade de oportunidades.
A gestão democrática pressupõe a autogestão da cooperativa, se constituindo em um modelo de governança pautado no controle pelos
cooperados, na transparência, na responsabilidade e na participação igualitária de cada pessoa,
através de estruturas, processos e canais adequados de modo a garantir a atuação da organização
na busca de resultados em favor dos seus cooperados, de suas famílias e de suas comunidades.
A participação econômica dos sócios possibilita o desenvolvimento da organização, de
modo que os cooperados contribuem equitativamente e são remunerados conforme sua operação junto à cooperativa. É através da participação econômica que a cooperativa consegue
se manter e oferecer melhores serviços aos cooperados e ainda contribuir para um ambiente

Original Software

Rogério Casagrande, CEO da Original Software
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Paulo Campos é contador, educador, psicanalista.
Consultor contábil e tributário e instrutor do Sescoop.
paulo.campos@vdplanoseprojetos.com

ARQUIVO PESSOAL

E agora, dirigente?

Oportunidade projetada de mercado para cooperativas de professores
m projeção planejada, com tecnologia,
materiais e metodologia adequadas, as
cooperativas educacionais de professores
podem integralizar R$ 180.000.000,00 em
capital social e registrar o valor aproximado
de R$ 60.000.000,00 em ingressos mensais,
totalizando R$ 720.000.000,00 anuais, por
resultado da efetivação de um plano de negócios de médio e longo prazos.
Site jornalístico confiável divulgou esta
semana que uma empreendedora constituiu
uma franquia para professores, com tecnologia e método para ministrar aulas complementares de reforço
escolar para alunos dos ensinos
fundamental e médio.
Segundo a reportagem, o
valor inicial de investimento
de cada franqueado é de R$
6.000,00 para acessar a plataforma e operar. A metodologia, os materiais e a tecnologia
pertencem à franqueadora,
que projeta em seu planejamento a captação de franqueados num volume expressivo
de professores de todas as
áreas de conhecimento.
Essa iniciativa deve ser, no
mínimo, seguida pelas cooperativas de professores. Primeiro, porque o capital que seria pago para
a franquia converte-se em capital social.
O professor aporta o capital que continua
sendo seu e, quando aplicado no mercado
financeiro pela cooperativa, ainda gera resultado. Duas primeiras grandes vantagens
em relação ao modelo de franquia.
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Mais, o professor não precisa constituir
empresa para atuar, pois já tem a sua cooperativa. Outra vantagem. E nesse embalo, desfruta de cobertura previdenciária: mais uma.
Continuando, como proprietário do empreendimento, ele possui participação econômica no negócio, protagoniza a gestão,
aproveita outros benefícios de convênios
incorporados, pode e deve deliberar em assembleia, com seus pares, sobre os assuntos
da sociedade, inclusa, aí, a definição das taxas administrativas para manutenção e me-

prospectar mercado para atender aos novos cooperados, incorporando ganho para
todos, potencializando o ramo de forma
sistêmica, auferindo melhores resultados
próprios e apropriando benefícios múltiplos através de convênios e outras formas
de parcerias institucionais.
Mais uma penca de vantagens.
Hipoteticamente, o que
é viável e possível, diga-se de
passagem, a depender do planejamento, se as cooperativas
associarem no país 30.000 cooperados na plataforma, com
subscrição e integralização de
capital social no valor de R$
6.000,00, auferindo ganhos de
R$ 2.000,00 mensais cada um,
teriam elas o montante de R$
180.000.000,00 em capital social subscrito e integralizado
e um faturamento por conta
de ingressos no valor de R$
60.000.000,00 mensais e de R$
720.000.000,00 anuais, só deste nicho de negócio e serviços.
Resta, portanto, as cooperativas iniciarem os trabalhos de planejamento e
organização, suponho, sobre o que posso estar enganado, claro, pois não tomei
meus remédios hoje antes de escrever
este artigo.
DIVULGAÇÃO

E

lhoria do sistema. Mais vantagens.
As cooperativas já tem seus professores
cooperados que, inclusive, irão incrementar seus rendimentos imediatamente com
o uso do sistema projetado, o que já garante o sucesso do planejamento - Isso, sim, é
vantagem - cabendo-lhes (às cooperativas)
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O caminho é mais
transformador
quando a gente
Coopera.
Vivemos um momento em que cuidar do outro
se tornou uma condição para o nosso próprio
bem-estar. Um tempo em que a cooperação é
mais que uma palavra de ordem, mas uma
cultura necessária para gerar transformação.
Caminhamos lado a lado com as cooperativas,
construindo uma história de sucesso para,
juntos, entregarmos um futuro melhor para
todos os brasileiros. Trabalhamos para criar
hoje um amanhã com mais tranquilidade
financeira e qualidade de vida para seus
cooperados, suas famílias e a sociedade.
Seguimos juntos construindo com vocês as
melhores soluções em Seguros de Vida,
Previdência, Capitalização e Investimentos para
ampliar ainda mais a nossa missão como
agentes de estabilização econômica.
Esse é o nosso compromisso com o
cooperativismo brasileiro. Conte com a nossa
parceria.

Seguros de Vida | Previdência | Capitalização | Investimentos
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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