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om sua peculiar sabedoria, já previa o presidente
americano Abraham Lincoln: “Não criarás prosperidade se desestimulares a poupança. Não criarás estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado.
Não evitarás dificuldades financeiras se gastares mais do
que ganhas. Não poderás ajudar os homens de maneira
permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e
devem fazer por si próprios.”
O mundo inteiro está passando por um período de
remodelação de suas estruturas econômica, política
e social. E o Brasil não teria como ficar de fora desse
reload global.
A despeito de todo o cenário de negacionismo, imbróglios político-sanitários, convicções terraplanistas e
crenças no boitatá, a sociedade brasileira forçosamente deverá se adequar ao novo modelo econômico que
exigirá criatividade, força de vontade e espírito de entre todas as camadas sociais.
Por sua natureza integrativa e aglutinadora, o cooperativismo desponta como força motriz de um país
que, de tempos em tempos, se encontra à deriva, dependente de políticas cambiais mal dimensionadas,
volatilidade do mercado internacional, incertezas
quanto à governabilidade da nação, especialmente
em um ano de eleições majoritárias.
Sem sombra de dúvida, é preponderante o papel
do cooperativismo na retomada da economia nacional, para definitivamente colocar nos trilhos do desenvolvimento e crescimento a poderosa locomotiva que
irá conduzir o Brasil produtivo à modernidade e ao patamar de nação soberana.
As exportações do agronegócio brasileiro são dignas de aplausos e cada vez mais demonstram a pujança do modelo cooperativo, frente ao cenário econômico complexo e incerto que por vezes nos deparamos.
A força do cooperativismo financeiro vem se tor-

(Adam Smith)

nando mais evidente a cada dia, ao passo que mais
agências de cooperativas de crédito vêm sendo abertas em todo o país, na contramão dos bancos tradicionais, que vêm migrando para o atendimento única e
exclusivamente digital.
As oportunidades para as cooperativas de trabalho
e produção de bens e serviços diariamente estão batendo à nossa porta, possibilitando cada vez mais trabalhadores retomar sua força produtiva, resgatando
dignidade e cidadania.
O modelo do ramo Infraestrutura, por sua vez, vem
se mostrando uma solução cada vez mais viável para
inúmeras comunidades pelo Brasil afora, fornecendo
energia elétrica, solar, fotovoltaica e de outras fontes
sustentáveis, reduzindo os custos dos consumidores.
Os transportadores cooperativos de cargas e passageiros também são um reflexo da organização e união
inerentes ao modelo cooperativista, que possibilita ganhos em maior escalar e divisão mais justa de riquezas.
Tudo isso sem deixar de mencionar o papel social
mais relevante que as cooperativas de saúde vêm desempenhando no combate à pandemia da Covid-19
há mais de dois anos.
São muitas as razões para apontar o sucesso que
o modelo cooperativo pode alcançar na retomada da
economia brasileira.
Nesta edição inaugural dos Cadernos Temáticos BR
Cooperativo, destrinchamos as possibilidades que o cooperativismo oferece, em suas inúmeras frentes de atuação.
Para isso, convidamos um verdadeiro time de craques para analisar o novo cenário econômico do país e
o que se pode esperar daqui para a frente, com a força
da locomotiva cooperativista a puxar os vagões do desenvolvimento brasileiro.
Boa leitura, fiquem bem, usem máscaras, evitem
aglomerações, vacinem-se e saudações cooperativistas!
BR Cooperativo Cadernos Temáticos l Ano 1 l Janeiro 2022
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Para muitos especialistas, a Covid-19 é muito mais do que uma pandemia. O antropólogo e médico americano Merrill Singer criou o termo
sindemia — sinergia + pandemia —, que nada mais é do que o processo de interação entre duas ou mais doenças, que, somados às condições
socioeconômicas de uma população cada vez mais empobrecida, gera
uma grave situação.
A definição de sindemia, portanto, é mais adequada para definir o
que o mundo enfrenta desde dezembro de 2019, quando o novo coronavírus ganhou as manchetes dos meios de comunicação.
A Covid-19 é fatal quando associada a outras enfermidades físicas,
como a obesidade, o câncer, o tabagismo, e a elas podemos incluir a
ignorância, a falta de educação, a desigualdade social. E as estatísticas
comprovam que os efeitos mais deletérios da doença recaem sobre os
mais pobres. Isto porque, além da doença em si, a sua propagação é
afetada pelas condições sócio-econômicas em que vive a maioria dos
habitantes do planeta. A falta de oportunidades para boa parte da população, o lucro exagerado, o crime ambiental, condições de vida que
levam o ser humano a exploração predatória da natureza. A conta vem
em forma de doenças.
E é neste cenário que entra o cooperativismo. Não foi à toa que o
sistema cooperativista cresceu 15% em 2021, que as cooperativas de
crédito cresceram e ajudaram empreendedores que, de outro modo, não
teriam ajuda do sistema convencional financeiro, e que as agros conseguiram funcionar de modo a abastecer todo o mundo.
Nesta edição especial, BR Cooperativo mostra como a sinergia do
sistema cooperativista, ao contrário de causar o caos econômico da Covid-19 associada a outras condições negativas da sociedade, foi a única
saída para muitos empreendedores que conseguiram se manter durante
este período de dois anos.
A experiência do cooperativismo de Crédito, do ramo Saúde, do ramo
Agro, são exemplos de superação que comprovam a eficiência cooperativista.
E a retomada econômica passa pelo cooperativismo. É o que 100%
dos entrevistados nesta edição esperam. Este período serviu para mostrar a força da cooperação. E que, se de um lado existe a sindemia da
doença, por outro contamos com a sinergia de pessoas voltadas para a
construção de um mundo mais inclusivo e justo. O verdadeiro remédio
contra a desigualdade social mundial.

Locomotiva
Coop
por Cláudio Montenegro e Claudio Rangel
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A expectativa do ramo Transporte para 2022
coordenador nacional do ramo Transporte da OCB e
presidente da Fetranscoop MG e da Coopmetro, Evaldo Matos, fala das expectativas do setor para o ano de
2022. Ele destaca que no Brasil há 1.300 cooperativas de
transporte. Entre elas, 530 de cargas. Durante este período
pandêmico, houve um crescimento das demandas, principalmente na área alimentícia, e uma alta significativa da
procura de transporte para atender ao e-commerce.
“As demandas continuam altas. Há um volume muito
grande de trabalho executado por autônomos ou empresas
mercantis atuando de modo irregular no mercado. O cooperativismo tem o papel de organizar essa cadeia produtiva.
“Já temos cooperativas de e-commerce alimentadas pela
cadeia de transporte de carga e um volume muito grande de
autônomos atuando nesse momento pelo Brasil. As cooperativas conseguem normalizar o trabalho. Esse é o caminho que o
transporte por cooperativas têm adotado”, aponta.
Com a retomada e o crescimento da economia, Matos
acha que o grande desafio do setor são os altos custos de
insumos de transporte.
“O mercado está aquecido, a oferta de veículos de
transporte está grande, mas os custos dos insumos aumentaram significativamente. Então, acho que o mercado de
transporte de cargas vai se autorregular. Temos essa esperança, pois o setor precisa de um olhar especial do governo
e da sociedade. Porque o transportador brasileiro responde
por mais de 70% de todo transporte realizado no país feito
por rodovias. E o transporte de cargas feito por rodovias
precisa de uma atenção especial”, destaca.
Quanto ao transporte de passageiros de táxi e escolares, com a redução do home office, Matos percebe que o
transporte de passageiros começa a aquecer.
“Mais uma vez, é uma oportunidade do transporte de
passageiros, que pode pensar no processo de inovação e
atuar no transporte de encomendas. Surge um mercado diferente. É um serviço complementar para o transportador
que atua com cargas menores, tanto com veículos como
vans, quanto com motos e veículos maiores”, avalia.
Intercooperação
A pandemia e o isolamento social reforçaram ainda
mais os laços entre cooperativas, como revela o representante nacional do ramo Transporte.
“Temos que nos preparar para o surgimento de algo parecido com a pandemia, a qualquer momento. Aqui em Belo
Horizonte, interagimos com várias cooperativas de transporte de passageiros para interação com o site Mercado Livre.
Temos esperança de que nesse ano o transportador se profissionalize cada vez mais. A Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) tem um programa de governança e gestão
para cooperativas. Temos o projeto da plataforma Negócios
Coop. Acho que esse é o momento de inovar e colocarmos
em prática tudo aquilo que aprendemos com a pandemia,
e fazermos com que os nossos negócios alavanquem. Temos

um sistema produtivo muito importante para o país que é o
cooperativismo. A mão de obra está escassa. E no cooperativismo temos o próprio cooperado trabalhando no seu veículo. É uma oportunidade de empreendimento para aqueles
que ainda não têm”, comenta.
Para quem está no setor de transportes, o veículo é
o instrumento de trabalho. Evaldo Matos defende que o
prestador brasileiro precisa ter serviço e qualificação, além
de melhor condição de trabalho. Mas não dá para esperar
do governo melhores condições para compra do veículo.
“Aguardar o governo é uma esperança que não devemos ter. Temos algumas linhas de crédito, mas elas não correspondem à necessidade do transportador. Para quando
teremos isso? Não sei. Mas sabemos que o transportador,
operando de maneira correta e estruturada, e tendo qualidade na prestação de serviço, terá condições”, pondera.
O custo do trabalho
Matos defende uma relação eficiente com o mercado. A
alta dos combustíveis afeta transportadores de carga e de passageiros, como ocorrido em relação aos carros de aplicativos.
“Acho que tudo tem saída. Em Minas Gerais, vemos que
é preciso atentar para a mudança da matriz energética no
país. O carro elétrico está aí. Vamos reduzir muito o impacto do combustível a partir da energia solar. Aqui em Minas,
já estamos inaugurando usinas. E outras em vários locais
do Brasil. Um dos objetivos é produzir energia para nossos
veículos de transporte. A Volkswagen lançou um caminhão
elétrico. Estamos em contato com montadoras chinesas. O
Brasil tem a maior reserva de nióbio. Acho que a energia solar
vai ser importante nos próximos anos. Temos muitos carros
elétricos circulando em pequenos percursos”, analisa.
Outra questão envolve a procura x oferta. Segundo
o dirigente, o frete vai ter que se restabelecer para que o
transportador brasileiro tenha como trabalhar. Dados obtidos em reunião de transportadores de carretas em Mato
Grosso e divulgados por Evaldo Matos indicam que o custo
de combustível para os caminhoneiros é de 65%.
“Como o transportador sobrevive? Não vai viver. E como
o país vive sem o transporte? Não vai viver. Então, acho que o
caminho é a regulação do mercado. Não acredito em redução
de custo. Mas teremos que aumentar o preço do frete que vai
impactar a operação. Além disso, faltam caminhões no mercado. Um pedido leva quatro meses para ser concretizado.
Um pneu de caminhão custa quase R$ 3 mil. Alguém vai ter
que pagar, e não só o caminhoneiro”, adverte.
Mas o cooperativismo do setor segue em frente. A
Fetranscoop Nacional firmou convênio com o Sescoop para
a criação do MBA de gestão estratégica de cooperativas de
gestão de transporte. Será voltado para o entendimento do
transporte por rodovias e por mar.
“Esse MBA será importante para as cooperativas, e
principalmente para quem está voltado para o transporte
alternativo”, conclui Evaldo Matos.

FETRANSCOOP MG

O

No detalhe ao lado, o representante nacional do ramo Transporte e
presidente da Fetranscoop MG e Coopmetro, Evaldo Matos
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Aurora Coop: investimento em modernização e comunicação mercadológica em 2022

O

ano de 2021 foi dinâmico e intenso, repleto de desafios e forte
competição em todos os mercados. O presidente do Conselho
de Administração da Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora
Coop), Neivor Canton, revela que a primeira preocupação da instituição foi a proteção da saúde de todos os seus trabalhadores e parceiros em face da pandemia do novo coronavírus. Nesse sentido, foi
priorizada a maciça vacinação de seus 40 mil empregados e, simultaneamente, mantidos e ampliados todos os cuidados dentro e fora
dos ambientes de trabalho para evitar a propagação da covid-19.
“Com a conscientização e a cooperação de todos foi possível
neutralizar e superar os deletérios efeitos da crise sanitária. A Aurora
Coop manteve o nível máximo de produção em todas as unidades
produtivas, no campo e nas plantas industriais, para atender as demandas do mercado doméstico e do mercado internacional.
No mercado brasileiro, onde a Aurora Coop obtém cerca de
70% de sua receita operacional bruta, as vendas não atingiram o
nível ideal em razão da conjuntura, marcada ainda por alta taxa
de desocupação e pela redução média da renda das famílias.
Um fator determinante nesse contexto foi o forte aumento
dos custos de produção das proteínas animais – especialmente das
carnes de aves e suínos – em face do explosivo aumento dos preços
do milho, da soja, do farelo de soja e de milhares de insumos utilizados pela agroindústria de processamento de carnes. Energia elétrica
e combustíveis também contribuíram para essa elevação de custos.
Dessa forma, os custos de produção imensamente elevados
foram, em parte, inevitavelmente transferidos para os preços finais dos alimentos cárneos.
O Governo e a cadeia produtiva procuram alternativas para
essa situação implacável em que o consumidor paga mais caro e
a indústria não tem ganhos. De um lado, a seca que grassou em
todas as regiões brasileiras reduziu a produção de grãos para a nutrição animal, que constituem a maior parte dos custos de produção. De outro lado, a maciça exportação de milho e soja escasseou
a presença desses insumos no mercado doméstico.
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Essa crise de superencarecimento de insumos afetou toda
a indústria brasileira de carnes, exigindo um novo debate entre
o Ministério da Agricultura e o setor privado sobre o suprimento
estratégico desses grãos para as longas e complexas cadeias da
avicultura e da suinocultura industrial.
Foi nessa contextura que a Aurora Coop atuou para consolidar e ampliar sua presença no mercado externo. Hodiernamente,
30% de suas receitas totais são obtidas no mercado mundial, registrando uma notável evolução nos anos de 2020 e 2021.
Além das condicionantes de preços internacionais e custos internos, a operação logística das exportações foi duramente afetada
pela falta de navios e de contêineres nos portos brasileiros. Os armadores priorizaram as rotas transpacíficas entre China e Estados Unidos, escasseando a atracação de navios em portos brasileiros. Em
consequência, os fretes marítimos aumentaram exponencialmente.
No primeiro semestre os preços internacionais compensaram
amplamente a operação, mas, na segunda metade do ano decaíram
significativamente, enquanto os custos gerais, como já mencionado, subiram. Assim, inevitavelmente, as margens decresceram.
As dificuldades não impediram que a Aurora Coop investisse
fortemente no aumento da produção, no campo e nas indústrias, na
ampliação e modernização das fábricas, na qualificação profissional e
no lançamento de novos produtos. Mais uma vez, apoiou as autoridades e instituições de saúde do entorno das unidades de produção.
Sem dúvida, foi um ano intenso, mas com resultados compensadores.
Os números que expressam o desempenho da Aurora Coop
no ano que se encerra serão anunciados logo após a assembleia
geral que aprovará o balanço de 2021 e o plano de investimentos
para 2022, em janeiro próximo.
Em 2022 a Aurora Coop prosseguirá na implementação de
um vigoroso programa de investimentos em várias unidades,
buscando a modernização das plantas industriais, aumento da
produção, ampliação de sistemas de proteção ambiental e aperfeiçoamento de operações logísticas.

BR Cooperativo Cadernos Temáticos l Ano 1 l Janeiro 2022

Algumas variáveis influenciarão o desempenho da economia
em 2022, como o pagamento do Auxílio Brasil, que deve se refletir
no nível de consumo. O País espera que o Congresso aprove as reformas estruturantes necessárias para a retomada da economia e que a
gestão macroeconômica resulte no controle do processo inflacionário
e em estímulos reais aos investimentos e novos empreendimentos.
A Aurora Coop, em 2022, atuará para robustecer ainda mais
sua presença no mercado externo e consolidar a participação no
mercado nacional. Também inovará na comunicação mercadológica, entre outras atividades.
Perspectivas
O ano de 2021 foi de muito trabalho e de desafios em um
quadro emoldurado pela pandemia. Defender toda a estrutura
produtiva contra os efeitos deletérios do coronavírus, protegendo
nossos maiores ativos – os trabalhadores – foi a linha condutora
de nossas prioridades. Fizemos isso ao mesmo tempo em que
investimos no aumento da produção, no campo e nas indústrias,
na ampliação e modernização das fábricas, na qualificação profissional e no lançamento de novos produtos. Apoiamos as autoridades e instituições de saúde do entorno de nossas unidades
de produção. Sem dúvida, foi um ano intenso, mas com resultados
compensadores. O que fica de permanente são o conhecimento e
a experiência obtidos com o enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus e os novos hábitos de higiene e profilaxia incorporados
às rotinas laborais em todos os setores da atividade econômica.
Para 2022, a Aurora implementará um vigoroso programa
de investimentos em várias unidades, buscando a modernização
das plantas industriais, aumento da produção, ampliação de sistemas de proteção ambiental e aperfeiçoamento de operações logísticas. Devemos robustecer nossa presença no mercado externo
e consolidar ainda mais nossa participação no mercado nacional.
Também inovaremos na comunicação mercadológica, entre outras atividades”, analisa Canton.
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Venha para a COOPERFORTE!
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A

té o final de 2022, o cooperativismo de crédito deve
abrir 1,3 mil novas agências para atendimento do público brasileiro. Com isso, a rede das Cooperativas chegará
a 8.800 pontos de atendimento, consolidando-se como a
maior rede de atendimento do Sistema Financeiro Nacional. Além de mais inclusão bancária, as cooperativas
também vão contribuir para a retomada da economia e a
geração de empregos, com a estimativa de ao menos 13
mil contratações nessas novas instalações. Os dados fazem
parte da primeira pesquisa com a projeção de futuro do
setor feita pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de
Crédito (FGCoop).
“Reunimos as projeções de expansão dos diferentes
sistemas cooperativos (Sicredi, Sicoob, Unicred, Cressol,
Ailos e Uniprime) e das principais cooperativas singulares
e centrais independentes filiadas ao FGCoop para mostrar
como o cooperativismo financeiro pretende contribuir com
a retomada da nossa economia”, afirma o presidente do
FGCoop, João Carlos Spenthof.
Embora o futuro possa ser incerto para muitos, para
essas instituições o horizonte é de manter o ritmo de crescimento — que se mantém ascendente há mais de 15 anos,
inclusive em momentos de crise econômica, como os vividos em 2008, 2012 e 2020.
“O cooperativismo financeiro cresce de forma sustentável porque estamos com um olho no futuro — investindo em novas tecnologias — sem esquecer nossas raízes,
que se baseia no cuidado com as pessoas e com o desenvolvimento das comunidades”, acrescenta Spenthof.
Justamente por isso, o cooperativismo de crédito
deve aumentar sua presença em municípios desassistidos,
bairros periféricos e em cidades de médio e grande porte. O
intuito é estar perto das pessoas levando mais conveniência, acessibilidade e serviços de qualidade. Na sua missão
de inclusão financeira, as cooperativas estão presentes em
mais de 600 municípios até então desassistidos pelo SFN,
proporcionando cidadania, dignidade e desenvolvimento
para a população dessas cidades.
Outro grande destaque está na previsão de crescimento da presença dessas instituições em estados das regiões Norte (69,66% em relação a 2020) e Nordeste (55,17%
em relação a igual período), por serem locais com pouco
acesso a serviços bancários.
“A carência [na Região Norte] é muito grande. Quanto
mais para o Norte, menos agência bancária existe por habitante”, garante o dirigente.
Desenvolvimento regional e criação de empregos
As cooperativas de crédito são protagonistas do
desenvolvimento econômico e social em suas regiões
de atuação. Elas fomentam a economia com suas linhas
de crédito, que atendem todos os setores produtivos, e
promovem a inclusão bancária do povo brasileiro, com
um portfolio completo de produtos e serviços financeiros
— reconhecidos por taxas e tarifas justas, que fomentam
a redução de custos financeiros e qualidade de vida para
seus associados. Além disso, o apoio às micro e pequenas
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Na contramão dos bancos

Aqui você se associa com a integralização de capital
de R$ 50,00 (pagamento único) e tem acesso a:

empresas e demais setores, contribuem para a geração de
milhares de empregos e auxiliam na retomada econômica
no pós-pandemia.
Para completar, o cooperativismo financeiro gera,
atualmente, 71,7 mil empregos diretos, número que deve
aumentar ainda mais com a abertura de 1,3 mil novas
agências até o final de 2022.
“Cada nova agência aberta por uma cooperativa
gera, em média, dez empregos diretos – entre atendentes,
caixas e gerentes. Para nós, cooperativistas, é um orgulho
poder contratar mais gente. Mais investimento em pessoas
trará mais resultados porque trará mais associados, mais
crescimento e mais negócios.Batemos no peito, com orgulho, para dizer que queremos, sim,contratar mais gente”,
afirma Spenthof.
Crescimento ‘fisital’
As cooperativas de crédito levarão para suas novas
unidades de atendimento todo o seu portfolio de produtos
e serviços – conta corrente, poupança além de linhas de
crédito mais acessíveis.
Mais importante que isso, essas instituições levarão
o jeito cooperativista de fazer negócios. “Um atendimento humanizado e diferenciado, com atenção e consideração”, explica.
A tecnologia e os meios digitais não ficarão de fora e
os novos cooperados poderão, por exemplo, abrir contas
por meio de aplicativos de smartphones. “Apostamos em
um crescimento “fisital” (físico + digital) da estrutura de
atendimento ao cooperado. Uma estratégia benéfica tanto para as pessoas que buscam a comodidade de resolver
seus problemas financeiros em qualquer hora e lugar, com
total autonomia, quanto quem gosta de contar com uma
opinião especializada na hora de tomar decisões que envolvam dinheiro”, complementa o presidente do FGCoop.
Fechamento de agências bancárias
Em 2020, os quatro maiores bancos do país (Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil) fecharam,
juntos, 1.692 agências bancárias e postos de atendimento.
Desde o início da pandemia, já são 2.080 agências a menos
em todo o país.
Em contrapartida, 2.427 cidades brasileiras não tinham agência bancária em agosto deste ano, segundo o
Banco Central, número que representa 43,4% dos municípios. Em março do ano passado, no início da pandemia,
eram 2.338 (41,9%).
Na contramão dos bancos, que têm fechado agências, o cooperativismo de crédito mostra que há espaço
para crescer quando o atendimento presencial é um diferencial, sem deixar, é claro, de apostar na inovação e na
digitalização de serviços para a parte da população que
tem acesso à internet.
Sobre a pesquisa
Esta primeira pesquisa de projeção de expansão do
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), realizada
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CRÉDITO com taxas pré-ﬁxadas, prazos de até
96 meses e carência de até 89 dias para pagar a
primeira parcela;

INVESTIMENTOS em depósitos a prazo e taxas

João Carlos Spenthof, presidente do FGCoop

pelo FGCoop, ouviu 87,6% das cooperativas associadas ao
Fundo. As entrevistas que basearam o estudo foram realizadas em junho de 2021 com base na Agenda BC#.

atrativas, com garantia do FGCOOP de até R$ 250 mil
por investidor;

Participação nas SOBRAS (resultado líquido) anuais.

Sobre o FGCoop
O FGCoop é uma associação civil sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica própria, de direito privado, de
abrangência nacional, tendo como associadas todas as cooperativas singulares de crédito captadoras de depósitos e
os dois bancos cooperativos: Bancoob e Banco Sicredi.
O fundo garantidor foi criado para proteger os depositantes e investidores das cooperativas associadas, com
as mesmas garantias de depósitos dadas aos clientes de
bancos comerciais (até R$ 250 mil por CNPJ ou CPF). Desta
maneira, o FGCoop contribui com a manutenção da estabilidade do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC),
ampliando a credibilidade do sistema.
Sobre o SNCC
O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) é
composto por dois bancos cooperativos, quatro confederações, 34 centrais, 663 cooperativas singulares de crédito
captadoras de depósitos e 170 cooperativas singulares de
capital e empréstimo. Também fazem parte do setor outras
empresas controladas por cooperativas que atuem majoritariamente na prestação de serviços para o cooperativismo
financeiro, como a Confederação Nacional de Auditoria
Cooperativa (CNAC) e a Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras).
Vale destacar: em junho de 2021, o SNCC contava com
7.500 unidades de atendimento em funcionamento (sedes
+ postos de atendimento), que hoje representa a maior
rede de atendimento financeiro do Brasil.
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Desenvolvimento além do econômico

L

ledir Magri, presidente da Cresol Confederação (foto ao lado),
fala do papel do cooperativismo, além do aspecto econômico.
“Entendemos, enquanto Sistema Cresol, que historicamente o cooperativismo vem cumprindo um papel de extrema relevância no desenvolvimento e no crescimento das
comunidades onde ele está inserido. Esse desenvolvimento e
crescimento vai muito além do aspecto econômico. Há todo
um envolvimento social, um comprometimento ambiental,
um respeito ao aspecto cultural, um envolvimento com as
organizações e as entidades que lá se fazem presente.
Do ponto de vista do passado, e que se mantém muito
ativo no presente, o que nos dá a certeza e convicção de
que este mesmo cooperativismo financeiro continuará
cumprindo com a sua missão é o seu propósito de permitir
a inclusão financeira de muitas pessoas, que de alguma
maneira estão alheias ao sistema financeiro.
O cooperativismo terá um papel preponderante na
disponibilidade dos seus produtos dos seus serviços das
suas linhas de crédito porque o sistema muitas vezes disponibiliza, na imensa maioria das vezes, produtos e serviços muito alinhados e adequados às necessidades do seu
quadro social, com taxas de juros muito mais acessíveis,

Luís Aureliano, presidente do Conselho de Administração
do Sicredi Pernambucred e coordenador do
ramo Crédito em Pernambuco
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reais a mais na economia nacional.
O trabalho de pesquisa também ressaltou que, anualmente, as cooperativas de crédito contribuem para a
criação de 79 mil novas empresas, gerando mais de 278
mil empregos e colocando 48 bilhões de reais na economia do Brasil. São números superlativos que poderiam ser
ainda maiores, considerando as enormes possibilidades de
aumentarmos nosso market share, desde que vencido o
principal desafio do cooperativismo de crédito que é o de
ser mais conhecido pela sociedade brasileira.
Em Pernambuco, o ramo Crédito é representado
por quase todos os sistemas existentes no Brasil. Há uma
busca incessante para que prevaleça o sexto princípio do
cooperativismo que é o da Intercooperação. Capitaneados
pelo Sistema OCB/PE, buscamos fortalecer o ramo Crédito e
potencializar o crescimento da nossa inserção no mercado
do estado.
Temos muito orgulho em pertencer a Sicredi Pernambucred. Instituição jovem que completou há pouco 21 anos
de atuação e que atende a mais de 20 mil associados. Fundada a partir da iniciativa de servidores públicos estaduais,
a cooperativa hoje é de livre admissão e está presente em
todo estado de Pernambuco.
O propósito sistêmico do Sicredi, de continuar construindo juntos uma sociedade mais próspera, norteia a
nossa atuação de buscar sempre transformar a vida das
pessoas, para melhor.
Diante do quadro apresentado acima, é inegável o
papel de uma instituição como a nossa na retomada da
economia do país. Um modelo de negócio que é feito por
pessoas e para as pessoas. Um modelo de negócio que gera
riquezas, que são distribuídas com os associados e que fazem crescer a economia nas comunidades onde atuamos.
Certamente que o cooperativismo de crédito é uma das
melhores alternativas para o mercado financeiro nacional e
para todos os beneficiados, direta ou indiretamente, com o
ciclo virtuoso - econômico e social- que é gerado”, finaliza.

FOTOS: CRESOL

prazos mais flexíveis, sempre considerando a necessidade
e a demanda dos seus cooperados.
Essa é a visão do Sistema Cresol. Se analisarmos os últimos dois anos desde o início da pandemia, o cooperativismo se manteve dando a resposta importante, consistente e
sólida junto ao seu quadro social.
Isso se reflete na evolução do cooperativismo nos últimos dois anos. E os associados sentem e percebem que o fato
de estar vinculado a uma cooperativa, na imensa maioria das
vezes, se sentem muito mais seguros e amparados. Porque
entendem que a relação que se estabelece entre o cooperado
e a cooperativa é uma relação muito diferente do que se estabelece por exemplo entre o cliente e o banco.
Portanto, a nossa convicção é de que o cooperativismo
continuará dando respostas consistentes, sólidas e efetivas
nesse momento da reconstrução da economia, atuando
com produtos e serviços adequados à necessidade de seu
quadro social, linhas de crédito diferenciadas fazendo um
trabalho importante de formação de orientação de educação financeira que é tão importante e fundamental.
Esta é a visão do sistema cresol e acredito que a visão
do cooperativismo como um todo.”

Sicoob Pernambuco expande atividades na região metropolitana do Recife

E

m julho o Sicoob Pernambuco havia anunciado um
plano de expansão em plena pandemia da covid-19,
com data limite para dezembro de 2021. O presidente do
Conselho de Administração da cooperativa, Evaldo Campos,
conta quais foram os resultados da ação.
“Este plano nos permitiu abrir duas agências na região metropolitana do Recife (Jaboatão dos Guararapes e
Camaragibe), com negociações com outros municípios para
abertura de novas agências em diversas localidades.
A abertura das agências contribuiu para o crescimento
de nossos ativos em 46,42% e nossa carteira de crédito em
55,54% no exercício,
Dados estatísticos indicam que o Sicoob está em excelente posição como instituição financeira em relação a
outras no Brasil. E vemos que a atuação da cooperativa,
tanto em outros estados como também em Pernambuco, é
forte nas cidades interioranas.
Atualmente, possuímos 22 agências no interior

de Pernambuco e 6 no interior da Paraíba. Inúmeros
associados pessoas jurídicas foram atendidas com Linhas de Crédito Pronampe, Fampe e FGI PEAC com juros atrativos para manutenção e crescimento das suas
atividades. Tivemos injeção de recursos na área rural
(bovinocultura de corte; avicultura de corte e postura,
e cana de açúcar).
A população pode ter acesso aos serviços financeiros
do Sicoob Pernambuco através dos pontos de atendimento
(agências físicas) e pelos meios digitais.
Para 2022, vejo o Sicoob Pernambuco contribuindo
cada vez mais com a economia regional, incrementando a
adesão dos associados aos meios digitais, com abertura de
novas agências físicas. Além disso, vamos promover novas
campanhas de divulgação da nossa marca, visando a aumentar nosso quadro de associados e, ainda, implantar a
figura do gerente de relacionamento para fortalecimento
do cooperativismo de crédito”, finaliza.

SICOOB PE

O cooperativismo de crédito, considerando as transformações que estão ocorrendo no cenário econômico e
financeiro no Brasil constitui, sem sombra de dúvidas, a
melhor alternativa.
Uma cooperativa de crédito possui tudo que uma instituição financeira tradicional possui. São oferecidos aos associados todos os produtos e serviços disponíveis no mercado,
só que com alguns diferenciais importantes. O nosso cooperado, ao mesmo tempo que é o associado, é também o dono
da instituição, participando das decisões e das deliberações
que indicam o nosso caminho. Apresentamos soluções financeiras inteligentes e com interesse genuíno ao associado.
Como instituição sem fins lucrativos, tudo o que seria
lucro num banco tradicional, para nós é resultado ou sobras. E essas sobras são distribuídas para o associado, na
medida em que ele utiliza nossos produtos e serviços. E o
melhor, essa riqueza produzida fica aqui em nosso estado,
fomentando a economia local e gerando um ciclo virtuoso
na comunidade onde atuamos.
Garantimos taxas mais justas aqueles que querem
antecipar a realização de seus sonhos e tomamos conta do
patrimônio daqueles que procuram uma instituição que
proporciona um relacionamento humanizado, com foco
no crescimento sustentável e que busca contribuir para um
mundo socialmente mais justo.
O Sistema Sicredi, em conjunto com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE -, realizou um estudo
inédito que mostra os impactos das cooperativas de crédito
na economia do país. O resultado trouxe dados consistentes
sobre a importância do nosso modelo de negócio. Nos municípios onde há, pelo menos uma cooperativa de crédito,
tem-se um aumento de 5,6% do PIB por habitante, ocorre
ainda um aumento no número de vagas de trabalho formal
em mais de 6%, além de que há um aumento de mais de
15% no quantitativo de novos estabelecimentos comerciais. A pesquisa apontou ainda que para cada 1 real de
crédito concedido pelas cooperativas, foram gerados 2,45

C

Da esquerda para a direita: Adriano Fassini, Evaldo Campos,
Nadegi Queiroz e Almir Miranda

Presidente da Unicred do Brasil almeja objetivos ainda maiores em 2022

P

ara o presidente da Unicred do Brasil, José Maria de Azevedo, a retomada da economia
passa pelo estímulo ao crédito do pequeno e micro empresário e da pessoa individual.
“É capitalizando os pequenos que montaremos a base da pirâmide financeira de sustentação para o crescimento de todos. Temos que dar condições financeiras para que todos possam
consumir e fazer suas compras, dando oportunidade aos menos favorecidos. Aí é que entra o
cooperativismo de crédito, modelo econômico que visa à igualdade social, sem perdedores, e
que já é uma realidade em todo país.
Em 2021, transformamos desafios em soluções, com sinergia entre colaboradores e gestores, aliados à alta tecnologia e produtividade, tudo em prol da continuidade das excelentes
relações com nossa família de cooperados. Fechamos o ano com o melhor resultado da história
do Sistema Unicred, o que nos consolida no mercado e nos projeta para podermos alcançar
objetivos ainda maiores em 2022”, prevê o dirigente.

UNICRED DO BRASIL

SICREDI PERNAMBUCRED

uís Aureliano é presidente do Conselho de Administração do Sicredi Pernambucred e coordenador do
ramo Crédito em Pernambuco. Para ele, o cooperativismo
propõe-se a ser um movimento econômico base de todas
as atividades de produção e distribuição de riquezas. Um
sistema em que as pessoas possam trabalhar de forma colaborativa, onde a interação permite o crescimento e a distribuição dos resultados de forma socialmente mais justa.
“A pandemia, que ora enfrentamos, potencializou
mudanças de comportamento e acelerou transformações
de toda ordem na vida das pessoas. De repente, nos deparamos com possibilidades de finitude e isso nos fez repensar sobre nossa relação com diversos temas que eram
postergados, confortavelmente, até que fosse inevitável o
seu encontro. Uma dessas relações adiadas é a nossa relação com o dinheiro. Todas as angustias advindas deste novo
momento fizeram as pessoas repensarem sua relação com
suas finanças. É aí que entra a possibilidade de conhecer e
aderir a um modelo de negócio tão tradicional e, ao mesmo
tempo, tão atual como o cooperativismo de crédito.
Num momento inicial, a maior parte da população
viu-se dentro de casa e descobriu espaços não utilizados e
que necessitavam de ajustes. Resultado: mercado da construção civil aquecido e falta de insumos. Por outro lado, o
isolamento despertou, também, a necessidade de viajar,
de procurar satisfazer a necessidade de ir a outros locais,
imediatamente, sem demora. Ao menor sinal de queda nos
números nefastos, inicia-se a corrida para as agências de
viagem. A par e passo, questões de ordem emocional floresceram, trazendo todas as mazelas e dúvidas sobre nosso
futuro. Finalmente, passado o turbilhão emocional inicial e,
diante da acomodação natural aos novos tempos, as pessoas passaram a entender a necessidade de cuidar, com mais
atenção, de suas economias pessoais.

SICREDI PERNAMBUCRED

Cooperativismo de crédito fortalecido em Pernambuco
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A essência de cooperar
esta entrevista a BR Cooperativo, o presidente da Confebras e do Conselho
de Administração da Central Ailos, Moacir
Krambeck, faz uma análise do atual cenário
do cooperativismo de crédito e sua importância na retomada da economia brasileira.
BRC - Qual a importância do cooperativismo em meio à pandemia? De que forma
ele foi responsável por ajudar na retomada da economia?
O cooperativismo é (e sempre será) importante para as pessoas físicas e jurídicas
de pequeno porte, que são o segmento da
economia mais aderente ao ato de cooperar e relevante na geração de empregos.
Isso se deve à filosofia e aos princípios cooperativistas. Falamos de um movimento
que se caracteriza pela proximidade da
comunidade, das pessoas que convivem
diariamente com nossas cooperativas. Essa
visão ganha ainda mais importância em
cenários como o da pandemia, uma crise
sanitária que ainda está em curso.
O trabalho das cooperativas tem sido
fundamental para que as pessoas mantenham seu padrão de consumo, e os micros
e pequenos empresários preservem os negócios e continuem gerando empregos.
Por sinal, se buscarmos uma linha histórica,
lembraremos que o cooperativismo ganhou
vida numa situação semelhante a essa que
vivemos, resguardadas, é claro, as devidas
proporções. Mas era um momento em que
o mundo sentia as dores do desemprego e
da fome. São contextos em que o segmento se torna mais visível à sociedade. Nunca
se omitindo e sempre marcando presença
diante das dificuldades de seus cooperados
e das comunidades em que atua.
BRC - O senhor tem uma boa previsão
para esse ano ou acha que ainda será um
ano difícil no setor econômico?
Tenho certeza de que o cooperativismo continuará crescendo em ritmo muito
forte, pois no contexto de dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos, é perceptível o efeito do fortalecimento do espírito
cooperativista. E as excelentes projeções
de mercado surgem corroborando essa
tendência que visualizo. A expectativa é
de que, em 2022, as cooperativas de crédito abram 1.300 novas agências, segundo
pesquisa do FGCoop (Fundo Garantidor
do Cooperativismo de Crédito). Isso vai
oportunizar a abertura de novas vagas de
trabalho, dando ainda mais robustez ao se-
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tor. Esse impulso tem a ver, também, com
os valores e princípios que seguimos e que
correspondem a um modelo econômico
muito mais alinhado aos novos tempos e
necessidades. Nossa sociedade clama por
uma realidade financeira mais humana e as
cooperativas respondem a isso com perfeição. É um sentimento cada vez mais sólido
em nossas mentes e que nos faz acreditar
que, somente juntos, podemos superar os
desafios. Essa é a essência de cooperar.
BRC - Como levar esta visão e estes princípios aos jovens, que responderão pelo
futuro da economia?
O cooperativismo é guiado pelo olhar
comunitário e pela conexão entre as pessoas. E preciso ser sincero em confessar que me
emociona ver esse propósito justamente chegando até aos jovens, que sentiram a necessidade de se conectar para obter uma melhor
qualidade de vida, e que a felicidade do ser
humano não está com ele, mas com seu semelhante. Esse é o norte que se aponta para
a construção da Sociedade 5.0, um grande
tema balizador da 14ª edição do Concred que
a Confebras e o Sicoob Central Nordeste estão
preparando. O maior evento do Cooperativismo da América Latina acontecerá em Recife,
de 10 a 12 de agosto, com uma programação
voltada à abordagem da essência humana e
dos futuros plurais. Mais uma vez, reforçamos
nossa capacidade em olhar para frente e antever o novo, estando preparados a atendê-lo.
Lembrando também que, na própria edição
do 13º Concred, em agosto de 2021, já iniciamos um movimento de valorização deste
público com a criação do Espaço Integração
Juventude no evento, totalmente gratuito, no
qual centenas de jovens puderam interagir,
aprender e discutir questões cruciais como o
futuro do trabalho, dos relacionamentos, do
planejamento pessoal para o que virá.
BRC - Como o cooperativismo pode ajudar o pequeno empresário, o cooperado e
também gerar impacto real na economia?
Essa demonstração de apoio ficou evidente durante a pandemia. Não fosse o cooperativismo, uma grande parcela de micro
e pequenas empresas teriam fechado suas
portas. Estamos efetivamente junto dos
nossos cooperados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Uma das provas disso é
que aderimos maciçamente aos programas
de crédito oferecidos pelo Governo Federal como o Pronampe (Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas

BR Cooperativo Cadernos Temáticos l Ano 1 l Janeiro 2022

de Pequeno Porte). Por outro lado, sempre é bom lembrar que nossas cooperativas praticam valores de serviços justos
e taxas de juros vantajosas. E isso é o que
precisam os pequenos empreendedores,
por exemplo, para se manterem girando
a roda da economia. Esse é um elemento
fortíssimo também para a consolidação do
Cooperativismo Financeiro. Hoje, o próprio
BureauCoop, uma plataforma exclusiva de
Business Intelligence desenvolvida pela
Confebras de forma a centralizar os dados
sobre o segmento, traz clareza aos principais indicadores do setor.
Dados oficiais do SNCC ali presentes,
demonstram a força do Cooperativismo
de Crédito que atingiu, nos últimos 10
anos, números fabulosos e surpreendentes, conquistados por crescimentos anuais
superiores a dois dígitos. Do final de 2011
a setembro de 2021, as cooperativas singulares de crédito, atingiram R$ 409,1 bilhões
em ativos totais, crescimento de 550,6%; R$
249,4 bilhões em operações de crédito, saltando mais de 568,5%; e R$ 253,1 bilhões
em depósitos totais, alavancando 631,1%
no período. Isso em se considerando o universo das cooperativas singulares.
BRC - De onde vem esse resultado tão
significativo?
Posso dizer que nós, do cooperativismo, conhecemos as necessidades dos nossos associados e, portanto, disponibilizamos o que eles precisam, seguindo sempre
um ciclo virtuoso de inclusão econômica e
de prosperidade.
CONFEBRAS

N

Quer estar preparado para a Sociedade 5.0? O 14º Concred mostra como

Moacir Krambeck, presidente da Confebras e
do Conselho de Administração da Central Ailos

10a12.AGO.2022

A

14ª edição do maior evento do cooperativismo financeiro do Brasil já soma mais de 1.500 inscritos e conta
com palestrantes de renome confirmados.
Evento que construiu uma história de prestígio no
Brasil e na América Latina ao longo de duas décadas, contribuindo para expansão, desenvolvimento, fortalecimento
e consolidação do Cooperativismo Financeiro, o Congresso
Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred) terá uma
edição totalmente inovadora em 2022.
Depois da experiência marcante da 13ª edição, 100%
digital no ano passado, o Concred será realizado pela primeira vez em formato híbrido. A expectativa da Confebras,
realizadora do evento, em parceria com o Sicoob Central
Nordeste, é reunir mais de cinco mil participantes. Até o
momento, mais de 1.500 pessoas já garantiram vaga na
14ª edição, que ocorrerá em Recife, de 10 a 12 de agosto.
Sempre com o compromisso de inovar, apresentando
a cada edição conteúdos atuais, inspiradores e alinhados às
necessidades do setor, o Concred este ano tem como tema
central “Futuros Plurais e a Essência Humana: horizontes do
Cooperativismo Financeiro rumo à Sociedade 5.0”.
De acordo com a superintendente da Confebras,
Telma Galletti, a Confederação está preparando uma
programação que honra a história do Congresso em sua
tradição de vanguarda.
“Os últimos dois anos apontam para um cenário
mais humano, justo e igualitário, facilitado pelas ferramentas tecnológicas. Nesse sentido, pensamos em uma
temática atual, realista e ao mesmo tempo visionária,
que auxilie nosso segmento a formular novas estratégias
e a desenvolver ações convergentes com o mais avança-

do panorama de bem-estar social, individual e coletivo”,
comenta Telma.
Com este propósito de instigar a reflexão e o debate
sobre os desafios e as oportunidades do Cooperativismo
de Crédito brasileiro, a programação foi estruturada sobre
quatro colunas temáticas:
Eixo 1 – Cenários globais: análises atuais e contextualizadas da economia e do mercado, em que se pretende
apresentar tendências sobretudo em relação à regulação
atual, intercooperação e à inovação.
Eixo 2 – Ambidestria organizacional: reflexões sobre
gestão empresarial fortemente mercadológica – incluindo
questões sociais, ambientais e de governança – nutrindo o
olhar crítico sobre a realidade que contempla, ao mesmo tempo, a obtenção de resultados expressivos e o comprometimento concreto com grandes causas mundiais.
Eixo 3 – Essência Humana: a retomada de políticas
de gestão e iniciativas para valorizar a comunicação humana e resgatar o bem-estar como uma necessidade para
as organizações, em especial as Cooperativas, em meio ou
depois da pandemia.
Eixo 4 – Futuros Plurais: análises e debates sobre o
horizonte transformador das inter-relações entre empresas,
colaboradores e consumidores na Sociedade ultra complexa
denominada 5.0. Uma visão que considera a antecipação e
construção do amanhã, adotando-se ações baseadas em
evidências científicas, no desenvolvimento tecnológico e no
próprio mundo dos negócios.

•
•

•
•

Estrutura da programação e palestrantes confirmados
Palestras, talk shows, Ecossistema do SNCC, Estúdio

ConectCoop, Espaço Integração Juventude, Arena 5.0 e lançamento do Prêmio Concred ESG estão entre os destaques
da programação.
Nos três dias de evento, os participantes ainda conhecerão as últimas novidades com renomados palestrantes
nacionais e internacionais sobre temas como regulação,
sustentabilidade, liderança, estratégia, governança, tendências globais, compromisso social, inovação, diversidade
e perspectivas.
Entre os palestrantes já confirmados no 14º Concred
estão:
Carlos Piazza, darwinista digital, nexialista, futurista
e fundador da CPC;
Grazi Mendes, head de Diversidade, Equidade e Inclusão na ThoughtWorks;
Onara Oliveira de Lima, superintendente de Sustentabilidade ESG do Grupo CCR;
Paula Maria Harraca, diretora de Futuro da ArcelorMittal;
Rossandro Klinjey, psicólogo, professor e consultor
em Educação e Desenvolvimento Humano;
Tiago Mattos, cofundador da Aerolito e ‘investigador
de futuros’.

•
•
•
•
•
•

Serviço

• 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito –
Concred.
• Data - 10 a 12 de agosto de 2022.
• Local - Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife,
Pernambuco.
• Mais informações e inscrições pelo site: http://www.
confebrasdigital.coop.br.
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Colaboração: Ascom Sistema OCB/RJ

FIQUE LIGADO EM NOSSOS

Cooperativismo fluminense de malas prontas para a nova casa

presidente da OCB/RJ, Vinícius Mesquita, anuncia a nova casa do cooperativismo fluminense em 2022.
“O cooperativismo tem um papel fundamental para a retomada da economia
nos períodos de pandemia e, futuramente,
no pós-pandemia. Primeiro porque é um
modelo de negócios justo, em que as pessoas recebem na proporção daquilo que
produzem. Além disso, no cooperativismo,
a riqueza, ou seja, tudo o que é produzido
fica no próprio local, movimentando a economia e gerando novas oportunidades.
Mas um ponto de destaque, é que temos lido nos últimos dois anos que o novo
mundo, ou o novo normal, pede mais inclusão social, mais economia colaborativa,
mais altruísmo, mais valor compartilhado,
melhores distribuições de resultados e redução das desigualdades. Se formos analisar estes aspectos, percebemos que o cooperativismo, por meio dos seus princípios e
valores e modo de atuar, constrói há anos
uma nova forma de viver, de conviver, de
criar, de recriar, de inovar e de reinventar.
Está na essência cooperativista a valorização das pessoas. Mas não no aspecto do assistencialismo. O Cooperativismo faz, sim, ações
de voluntariado e de promoção social, visando
ao bem-estar da comunidade. Mas proporciona também oportunidades, por meio do
empreendedorismo, para que os profissionais
sejam donos do seu próprio negócio e passem
a enfrentar com dignidade essa recessão econômica pela qual atravessamos.
Para ter uma ideia, de 2020 para 2021
tivemos, no Rio de Janeiro, um aumento de
15% no número de cooperados. Isso reflete
a busca por novas rendas, por novos modelos de negócios e o cooperativismo proporciona um caminho viável para que as pessoas procurem novas fontes de renda a fim de
assegurar o sustento de suas famílias. Mais
do que isso, a sociedade ganha com acesso
a novos serviços e produtos de qualidade.
Em relação à nova sede do Sistema OCB/
RJ, vejo como início de uma era de mais resultados, de mais crescimento, e, principalmente, de reconhecimento do papel que o
cooperativismo exerce na sociedade.
Pela primeira vez, em mais de 50 anos
de história, a casa do cooperativismo fluminense tem um prédio próprio. E essa
conquista é de todos os cooperativistas.
O espaço tem 14 andares e mais de 3 mil
m² com total infraestrutura para receber as
bases operacionais das cooperativas fluminenses, salas de coworking e treinamentos,
auditório, biblioteca, salão para eventos e
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O

uma agência compartilhada entre Sicoob,
Unicred e Sicredi.
Somado a isso, a sede está localizada
num dos pontos mais nobres, estratégicos
e históricos do Centro do Rio de Janeiro,
por conta do Paço Imperial – onde a Princesa Isabel assinou o Decreto N º 6186, de 26
de abril de 1876, o registro mais antigo de
uma cooperativa em terras brasileiras – do
prédio da Alerj e do Tribunal de Justiça.
Estamos firmes no propósito de transformar o Rio de Janeiro em um lugar cada
vez mais coop”, finaliza.
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Inovação no cooperativismo
fluminense: 20 anos em 4

SESCOOP/RJ

CANAIS DE DIVULGAÇÃO
Capa
DO COOPERATIVISMO.
PORTAL E REVISTA

D

efinir o conceito de Inovação pode ser feito de várias maneiras. Mas, o que significa inovar no cooperativismo? Para
a OCB/RJ, é preciso colocar as cooperativas olhando para formas
inovadoras de gerar competitividade e sustentabilidade para os
seus negócios, sempre mostrando que existem novos caminhos.
O superintendente do Sescoop/RJ, Abdul Nasser (ao lado),
fala sobre inovação no cooperativismo. Ele esteve na Alemanha e
viu o que é feito por lá. O dirigente destaca que, apesar de o Rio de
Janeiro ser a terceira economia do país, o cooperativismo do estado está em décimo lugar. Daí a importância da inovação no setor:
“Foram anos fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. A gente resolveu mudar a estratégia para
colocar o Rio de Janeiro mais próximo do seu potencial econômico, mais próximo do que ele pode fazer. A gente costuma dizer:
“fazer 20 anos em 4”. É o que a gente está tentando fazer”, disse.
A inovação nos processos de produção é uma necessidade. Por exemplo, Abdul cita que a maior transportadora
do mundo hoje investe na produção de impressoras 3D. E
as pessoas desavisadas nem imaginam o motivo: “Porque,
no futuro, você vai precisar de um produto e vai mandar imprimir em 3D, na impressora perto de sua casa. Esse vai ser
o transporte da mercadoria. Você vai fabricar ela em casa.
E mercadorias de todo tipo. Na verdade, a empresa está se
antecipando ao futurto”, disse.
Inovar virou uma corrida mundial e as cooperativas
não podem ficar para trás sob pena de perder competitividade. Abdul revela que o Sistema OCB inicia um processo
de reinvenção. A partir deste ano, a OCB/RJ lança um programa de formação de agente de inovação, como explica:
“Será um curso de oito meses focado em treinar pessoas com as mais recentes técnicas e ferramentas desenvolvidas. Aproveitando os perfis dos cooperados. A meta é que
todos os nossos funcionários tenham essa formação e que
nossas cooperativas estejam com pelo menos um agente
de inovação em seus quadros”, define.
Outra iniciativa do Sistema OCB/Sescoop, em parceria
com a cooperativa E-Conges, é o desenvolvimento de um
sistema de gestão para cooperativas totalmente focado no
negócio delas. Está na segunda fase de testes, desta vez,

O COOPERATIVISMO BRASILEIRO SE ENCONTRA AQUI.
Uma parceria

WEBRÁDIO, PODCAST E LIVE

com 50 cooperativas. Será oferecido sem custos para as
cooperativas registradas no sistema.
Inovação até na sede
E os líderes do cooperativismo fluminense não param
por aí. Abdul Nasser revela os planos para a utilização do
espaço na nova sede da OCB/RJ.
“Queremos ter um espaço de coworking para as cooperativas que tenham potencial de crescimento e que aceitem
uma atuação do Sistema OCB/RJ em termos de consultoria,
treinamentos, metas de ordem negocial, mercado, para que
ingressam no networking e saiam em seguida, após crescerem”.
Abdul lembra os resultados do Balcão de Negócios em que
cooperativas participam e trocam informações sobre suas atividades. Como resultado, ele destaca a criação da plataforma Onde
Tem Coop. “Estou bem empolgado com esse projeto. Chega em
uma hora boa e com pessoas que foram formadas pelo sistema”.
Nascido das ações da OCB-RJ, a plataforma Onde Tem
Coop é uma ação intercooperativa criada pelas coops Comunicoop, Network Táxi Graffiti, além do Sicoob Cecremef
como meio de pagamento da plataforma.
“Isso foi possível graças ao ambiente que criamos para que
o projeto nascesse. Colocar todos com o mindset certo, com pensamento certo e com a formação certa, além da oportunidade de
ter vários encontros de negócios e uma formação toda te empurrando para inovar, para criar novidades, fez com que cooperativas
tão diferentes se juntassem para fazer isso”.
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Colaboração: Ascom Sicoob Central Rio

DIVULGAÇÃO

Região dos Lagos, no RJ, ganha agências do Sicoob Fluminense

A

forma como o Sicoob Fluminense inicia o ano de 2022 demonstra a força do
cooperativismo no Rio de Janeiro. A coop
financeira inaugura novas agências na Região dos Lagos, em Armação dos Búzios e
Cabo Frio.
Antes de mais nada, é preciso destacar
que há um planejamento em execução. Em
Búzios, o endereço é Avenida José Bento
Ribeiro Dantas casa 1, parque das Acácias,
Praia de Manguinhos. Já em Unamar, o imóvel está localizado na rua A, quadra 3, lote
3, no bairro Chácaras Gargoá. Portanto, as
unidades não estão nesses locais por acaso:
“Apesar das dificuldades nos últimos
dois anos, devido à pandemia da Covid-19,
o Sicoob Fluminense mantém, com planejamento e realização de pesquisas de mercado, a estratégia de expansão, com abertura de novas agências. A Região dos Lagos
é uma área de grande relevância turística e
com potencial de crescimento de diferentes setores da economia. Estamos contribuindo para o desenvolvimento dessa região”,
diz Neilton Ribeiro da Silva, diretor-presidente
do Sicoob Fluminense.
Desafios para o futuro
E a diretoria do Sicoob Fluminense está
decidida a vencer as dificuldades. E, para
Ribeiro, isto é plenamente possível: e os
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cooperados são os principais beneficiados
neste período de pandemia. Como resultado do trabalho, cooperativs do Sicoob em
todo o país têm concedido empréstimos
emergenciais com taxas acessíveis e favoráveis aos empresários. Em 2021, coops filiadas à instituição ofereceram crédito via
Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae, Pronampe e com
recursos próprios.
No Rio, o Sicoob, via cooperativas filiadas, é um dos parceiros da Prefeitura no
Crédito Carioca. Além disso, o Sicoob Rio
oferece a linha de crédito Energize, com
condições boas para projetos de energia
renovável e outras iniciativas com foco em
sustentabilidade. Um dos propósitos da
Energize é incentivar empreendedores a colocar em prática o conceito ESG (sigla em inglês de environmental, social and governance). A expressão define práticas que referem
uma organização socialmente consciente,
sustentável e corretamente gerenciada, não
preocupada apenas com lucro.
Apoio aos cooperados
Assim, a linha Energize é destinada a
interessados em desenvolver ou ampliar atividades empresariais com fontes de energia
renováveis. Isto inclui a aquisição de veículos
elétricos ou híbridos, programas de gover-
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nança para capacitação de recursos humanos e o apoio à cadeia produtiva sustentável.
“Nossas ações empresariais e de investimento levam em conta a sustentabilidade”,
diz o gerente de crédito do Sicoob Central
Rio, George Figueiredo, organização que
coordena o Sicoob Rio.
“Estamos empenhados em adequar os
nossos produtos e serviços financeiros aos
cooperados, pessoa física e jurídica. Isso
implica também em propor soluções com
prazos adequados, ganhos energéticos,
redução de poluentes, racionalização de
processos e treinamentos”, acrescenta Figueiredo.
O cooperativismo financeiro oferece a
pessoas físicas e jurídicas os mesmos produtos e serviços do setor bancário. Porém,
tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento social e justiça financeira dos seus
associados e de suas comunidades.
No Sicoob, os associados são donos. Em
outras palavras, participam das decisões e
dos resultados em uma organização administrada democraticamente. Desse modo, possibilita a todos excelentes taxas, rendimentos
maiores e o recebimento das sobras líquidas
apuradas ao término de cada período. Além
disso, os depósitos nas cooperativas contam
com a proteção do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, o FGCoop.

BR Cooperativo Cadernos Temáticos l Ano 1 l Janeiro 2022

21

Colaboração: Ascom Sistema Ocemg

O

projeto MinasCoop Energia já alcança 773 cooperativas
mineiras e envolve mais de dois milhões e cem mil
mineiros, o que representa 30% da população do Estado
envolvida direta ou indiretamente com o cooperativismo.
O assessor institucional da Ocemg, Geraldo Magela,
explica que a Organização procura empreender projetos
cada vez mais em sintonia com os objetivos de desenvolvimento sustentável.
“O sistema ocemg é signatário do Pacto Global das
Nações Unidas. São projetos visando o desenvolvimento
sustentável a partir de iniciativas do cooperativismo, como
o MinasCoop Energia”.
Magela explica que o projeto Minascoop Energia levou
dois anos para ser idealizado. O objetivo é implantar um projeto de energia limpa em Minas Gerais, estado brasileiro líder
em projetos de energia fotovoltaica.
“O projeto está fundamentado em um tripé de economicidade que visa buscar uma redução significativa de
custos no dispêndio de energia por parte das nossas cooperativas, na questão da sustentabilidade ambiental, haja
vista que a energia fotovoltaica energia limpa e renovável,
e no terceiro tripé, para fazer a questão social, uma vez que
parte da energia gerada pelas usinas das cooperativas que
integrarem o MinasCoop será doada para instituições filantrópicas, hospitais, creches e asilos nas respectivas regiões
do estado onde as nossas cooperativas aderentes ao projeto estiverem situadas ou tiverem operações”.
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O governo de Minas firmou acordo de cooperação com
o programa. O ambiente legal é favorável para a expansão
do projeto.
Benefício para o consumidor
Magela diz que há uma grande confusão sobre o uso
da energia fotovoltaica.
Trata-se de um tema nacional. E foi apresentado pela
OCB na Cop 26, em Glasgow, na Escócia, como referência do
que as cooperativas brasileiras estão fazendo. A proposta
é contribuir para a questão climática quanto a utilização e
geração de energia limpa e renovável por todos.
“A regulamentação prevê a criação de cooperativas
de infraestrutura para geração de energia. Essas cooperativas vão gerar energia para abastecer as necessidades
dos seus próprios cooperados. As cooperativas poderão ter
suas próprias usinas e gerar energia para o seu consumo.
No nosso projeto temos em torno de 40, quase chegando
a 50 cooperativas que aderiram. Essas usinas vão abastecer
ou suprir as suas necessidades de energia e vão doar parte
dessa energia para instituições filantrópicas”, disse.
Magela explica ainda que uma empresa comercial
produtora de energia fotovoltaica só pode distribuir a energia para cooperativas de consumidores criadas para tal.
O cooperativismo tem um papel importante nessa cadeia produtiva de geração de energia fotovoltaica no Brasil. Sem cooperativa o consumidor não consegue acessar as
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Colaboração: Ascom Sistema OCB/ES

Um ano de desafios e conquistas para a Cooabriel

vantagens para ter um custo reduzido de energia”.
Outra modalidade de uso da energia fotovoltaica
ocorre quando o consumidor instala equipamentos em seu
prédio para uso próprio. Nesse caso, produz energia para o
autoconsumo.
Dados revelados por Magela indicam que hoje em Minas Gerais existem 20 cooperativas de geração de energia
fotovoltaica, do ramo Infraestrutura. Outras coops estão
espalhadas pelo Brasil. Magela acredita que esta será a
tendência mundial.
”Quando concluí meu mestrado em estratégia e competitividade em 2005 encontrei informações a respeito
desse tema. Na Alemanha já houve um grande desenvolvimento. E tinha mais de 2.000 cooperativas de geração de
energia limpa.
“E na conferência da Cop 26 veio à tona essa grande
preocupação da humanidade
No caso do Brasil, um país abençoado por Deus, temos
um grande potencial de incidência solar”.
Apesar das possibilidades, Magela alerta para um
problema que pode ocorrer no futuro: “Quando você vê
essas empresas, que não são cooperativas, oferecendo benefício da energia limpa para consumidores, elas não citam
que o caminho para esse consumidor ter acesso a energia
gerada por essa empresa é participar de uma cooperativa.
No nosso entendimento, essa omissão tem que ser observada”, disse.

A

o avaliar os principais fatos e acontecimentos do ano de
2021, torna-se necessário recordar que a pandemia iniciada no ano anterior, apresentou seus reflexos em todas as
áreas da economia, com grandes desafios especialmente,
devido a maior crise de estrutura logística da história mundial e que impacta diretamente o agronegócio brasileiro.
Com isto, o ano de 2021 foi marcado por muitas incertezas.
Dentre os caminhos que a Cooabriel trilhou para
vencer as incertezas, foi dar foco no alinhamento de estratégias de trabalho aplicado em todas as áreas afins e na
implementação do programa de inovação tecnológica e
modernização do sistema de tecnologia de gestão de processos de negócios. Desta forma, mesmo em meio a tantos
desafios o ano resultou também em muitas conquistas.
O plano de exportação de café foi implementado, com
a estruturação do departamento de exportação e apresentou bons resultados já no início de 2021.
“O ano de 2021 foi muito planejado e alcançamos bons
resultados. Um deles é o aumento da exportação. O sentimento é de gratidão. Para ano de 2022 também há muita
expectativa”, ressaltou a conselheira fiscal Veronica Kruger.
Em 2021, foi o início do projeto de pimenta-do-reino
e o antigo armazém da cooperativa em Vila Valério/ES é a
base deste projeto piloto, que provou ser um sucesso.
A Cooabriel inovou com a busca crescente por cafés
certificados, intensificando ações voltadas a essa linha, estabeleceu novos critérios para a participação na Certificação 4C, podendo comemorar a revalidação da certificação.
Os resultados foram possíveis a partir da estruturação
do Departamento de Exportação e Sustentabilidade, que
integra a Gerência de Mercados da Cooabriel.
Vale aqui relembrar reestruturações internas visando
maiores resultados e melhores controles internos, como a
criação da Gerência de Tecnologia, reestruturação da gerência de RH e da gerência administrativa financeira, no
redirecionamento dos trabalhos do setor de controladoria e
a reestruturação da coordenação de marketing. E ainda no
início do ano de 2021 a criação da superintendência geral.
Diante das expectativas de crescimento de volume de
safra, em junho, a Cooabriel chegou a 1 milhão de sacas
de 60kg de café recebidas dos cooperados em toda área de
ação da cooperativa.
“Quero deixar os agradecimentos a cada um dos nos-
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superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André
dos Santos Oliveira, lembra que, desde o início da
pandemia, o cooperativismo se destacou justamente por
conseguir resultados positivos mesmo diante de tanta instabilidade e de tantas incertezas que a Covid-19 trouxe. Os
números apresentados em publicações como o Anuário do
Cooperativismo Brasileiro deixam claro que esse modelo de
negócio cresceu e que sua tendência é continuar crescendo.
“No processo de retomada econômica, temos certeza
de que o cooperativismo sairá à frente, principalmente por
conseguir unir duas coisas fundamentais para superarmos
esse momento: a contribuição efetiva para a economia das
cidades, estados e do País somada a uma atuação que visa

COOABRIEL

OCEMG

Minas Coop, o futuro da energia

ESPÍRITO COOPERATIVO

sos cooperados pela conquista e pela credibilidade e confiança em nosso trabalho. Agradecemos também os nossos
colaboradores pelo empenho e dedicação. Vamos trabalhar
muito para melhorar cada vez mais a prestação de serviços.
Juntos, nós seremos mais fortes”, comemorou o presidente
Luiz Carlos Bastianello.
No quesito qualidade, na edição de 2021, o XVIII Concurso Conilon de Excelência recebeu um total de 149 inscrições com cafés produzidos pelos cooperados. No evento de
premiação foi reconhecido o café Conilon de 90 pontos, o
grande campeão, degustado por um júri técnico exigente,
tendo como head o senhor Silvio Leite.
O 1º Leilão Internacional realizado pela Cooabriel
arrematou 73 sacas de cafés dos dez finalistas do XVIII
Concurso Conilon de Excelência e gerou mais de R$ 126
mil em negócios. O lance histórico para o café conilon foi
arrematado pela empresa Louis Dreyfus no valor de R$4 mil
em uma saca do café do vencedor do concurso, o cooperado
Edgar Bastianello.
“2021 foi um ano diferenciado, pois a cooperativa
cresceu acima do esperado. Crescer não é fácil e precisamos
tomar decisões assertivas e com foco nos resultados”, afirmou o vice-presidente da Cooabriel, Onivaldo Lorenzoni.
A Cooabriel manteve a 22ª posição de Maior Empresa do Espírito Santo, de acordo com o Ranking IEL-Findes
– edição 2021, publicado no 25º Anuário 200 Maiores e
Melhores Empresas do Espírito Santo. O Ranking Geral foi
apurado segundo Receita Operacional Bruta (ROB) referente ao exercício de 2020.

Crescimento responsável
OCB/ES
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No Ranking por setor a Cooabriel é a 4ª maior empresa
dentre as 10 maiores na categoria comércio atacadista capixaba. E na classificação das empresas em receita líquida
por empregado a Cooabriel é a 20ª no ranking.
Na análise dentre as cooperativas capixaba, a Cooabriel é a segunda no ramo agropecuário e a 3ª em classificação dentre as mais de 20 cooperativas do ranking.
No ano de 2021 obtivemos mais um sucesso da nossa
Black Week, semana de descontos nas lojas que foi abraçada pelo produtor e que a cooperativa apresenta ofertas imperdíveis. E finalizamos o ano, com o 1º encontro de líderes
e gestores, uma tarde de reconhecimento das pessoas que
trabalham dia a dia para levar o melhor para a Cooabriel e
seus cooperados.
“Sobre os resultados da Cooabriel em 2021 temos
muito a agradecer. O dever de casa foi bem realizado, as
equipes entenderam o chamado e os números e as ações
aconteceram, como a superação da marca de R$ 1 bilhão
de reais em faturamento e resultado líquido próximo de R$
50 milhões”, disse o superintendente da cooperativa, Carlos
Augusto Pandolfi.
Para 2022, a 2ª edição da Feira de Agronegócios da
Cooabriel já tem data marcada e será realizada de 28 a 30
de julho, em São Gabriel da Palha. A inauguração de novas
unidades, a próxima já na cidade de Sooretama/ES.
“Trabalhamos para atender ao cooperado e parceiros
com uma estrutura mais eficiente e um trabalho de excelência. Em 2022, iremos ampliar os investimentos para levar
a qualidade do conilon mundo afora”, finalizou Bastianello.

ao desenvolvimento social e ao bem-estar da população.
Quando colocamos juntos esses dois fatores, vemos
que o cooperativismo atende à necessidade atual que se
impõe, ofertando produtos e serviços de altíssima qualidade, buscando um crescimento responsável, estimulando a
economia local e trazendo para a discussão um consumo
muito mais consciente. Todas essas características já estavam claras para o mercado, mas foram potencializadas com
o advento da pandemia.
O olhar para o futuro que se aproxima mostra que o
nosso movimento se manterá firme, pujante e atuante,
gerando emprego, renda, mais dignidade e promovendo
oportunidades para todos.”
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SP COOPERATIVO

Colaboração: Ascom Sistema Ocesp

A

Cooperativa Agrária Agroindustrial, em
parceria com o Sindicato Rural de Guarapuava, realiza no dia 7 de janeiro de 2022, a
partir das 6h, o Mega Encontro de Tratores. O
evento acontece no distrito de Entre Rios, em
Guarapuava (PR).
Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 26, a abertura oficial da 15ª Coopershow, evento promovido pela Coopermota, no campo de difusão tecnológica em
Cândido Mota. O lançamento ocorreu no
‘Auditório Central’, com a presença de autoridades, que foram recepcionadas pelo presidente da cooperativa, Edson Valmir Fadel
(Branco Fadel), e vice-presidente, Antônio
Rocha. Fizeram parte da mesa principal do
evento, o prefeito de Cândido Mota Eraldo
Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Cândido Mota David Vieira, presidente do Civap e prefeito de Tarumã, Oscar
Gozzi, diretor da Apta de Assis Sérgio Doná,
presidente da Fema Arildo Almeida, presidente do Conselho de Administração da
SicoobCredimota Valdir Martins, presidente do Sindicato Rural de Palmital Gilberto
Frandsen, e o representante do deputado
estadual Mauro Bragato, o vereador em Tarumã Antonio Marcos Costa Lima.
“É muito importante para o Sistema
Ocesp participar de um evento de disseminação de novas tecnologia, educação,
relacionamento com cooperados. E cabe
ressaltar que, ainda neste período da pandemia, existe a preocupação do setor agro
em voltar à normalidade, seguindo todos
os protocolos de segurança, distanciamento, utilização de máscara, etc. O agro nunca
parou e as cooperativas e cooperados estão animados em participar de um evento
como esse e poder acompanhar as novas
tecnologias e buscar qualificação”, explica
o consultor do Sescoop/SP, Ayries Lopes.
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Participaram ainda da solenidade, o
vice-prefeito de Cândido Mota, Luiz Carlos
Nicodemos Guedes, o ‘Carlos Gordo’, vereadores Regina Jabur, David Aparecido de
Oliveira, o ‘David Leiteiro’, professora Elaine
Guedes e Vinícius Nascimento, vice-prefeito de Tarumã Fernandes Baratela, prefeito
de Ibirarema José Benedito Camacho, o ‘Camachinho’ e vice-prefeito, Juvenal Pontremolez Filho, além do presidente da Câmara
de Assis, Luiz Antonio Ramão, e vereador
Alexandre Cachorrão.
Branco Fadel agradeceu a todos os colaboradores que trabalham para montar a
estrutura da feira e destacou que o objetivo
do evento é promover a difusão tecnológica do campo aos agricultores da região. “A
Coopershow é a nossa Vitrine Tecnológica,
é uma oportunidade que a Coopermota
conduz a todos os envolvidos no mundo
agro, para conhecer as novas tendências,
sejam práticas de cultivo ou maquinários e
equipamentos em geral. O agro não para,
por isso, temos que proporcionar formas
de produzir mais e com qualidade, sempre gastando menos”, destacou Fadel, que
agradeceu ainda os diretores da cooperativa e parceiros da Coopershow.
O presidente da Câmara de Cândido
Mota, David Vieira, enalteceu as mulheres
que atuam no campo e destacou a importância do agro na vida de todos. “Começo
parabenizando a todas as mulheres que
fazem a diferença no agro. Também parabenizo todos os expositores e organizadores da Coopershow, pois o agro gera muito
mais que o alimento, o agro gera a vida.
Obrigado a todos que trabalham pelo agro.
Que Deus continue abençoando cada um.
Gratidão a todos”, discursou.
Por sua vez, Oscar Gozzi enalteceu a
dimensão da Coopershow e a importância
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do evento para Cândido Mota. “É um evento que mexe não só com a cidade, mas com
toda região que vive do agro, e a cada ano
vai se fortalecendo cada vez mais. É um trabalho maravilhoso que a Coopermota realiza através de seu presidente, diretores e
funcionários, por isso, parabenizamos a todos e agradecemos pela matriz pertencer a
nossa cidade. O agro é muito forte e dependemos dele para sobreviver”, ressaltou.
O prefeito de Cândido Mota, Eraldo
Pereira, também fez questão de enaltecer
o importante trabalho realizado pela Coopermota, assim como a realização da Coopershow. “Falar da Coopershow é muito
bom. Um evento com vários expositores de
várias regiões, que gera para a economia
uma movimentação importante, além de
proporcionar o crescimento do agro sem
grandes impactos. Tenho certeza de que
80% da nossa cidade estão relacionados ao
agro, por isso, estaremos sempre apoiando
este belíssimo trabalho realizado pela Coopermota. Estaremos sempre à disposição,
conte conosco”, disse.
A 15ª edição da Coopershow prosseguiu até 28 de janeiro, sendo realizada da
maneira mais segura possível, aliando as
medidas de prevenção ao Covid-19 em todas as atividades do evento. Para entrar no
recinto do evento, é necessária apresentação do Certificado Nacional de Vacinação
Covid-19, com as duas doses aplicadas, ou
a comprovação de Vacinação da Dose Adicional (3ª dose), ou também, com a apresentação do laudo negativo da testagem
de RT-PCR com até 48h de antecedência
da entrada e em última instância, com a
realização do exame de RT-PCR no local,
que estará sendo oferecido no formato
particular, em tenda montada na entrada
da Coopershow.

DIVULGAÇÃO

Sistema Ocesp prestigia abertura da 15ª Coopershow
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CENTRO-OESTE COOPERATIVO

Colaboração: Ascom Sistemas OCB/GO, OCB/MT, OCB/MS e OCDF

presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, tem expectativas positivas em relação ao futuro econômico
do Brasil e do Mundo, principalmente com o crescimento da
participação do cooperativismo no cenário. Ele também faz
um alerta aos possíveis candidatos a cargos políticos.
“Estamos passando um momento na economia brasileira
em que todas as ações do mundo empresarial e do setor público
estão focadas na retomada das atividades econômicas. Estamos
partindo do meio para o fim desse processo, que ainda atinge,
infelizmente, todos os setores da economia brasileira e mundial.
Não temos dúvidas de que, de 2022 para 2023, teremos
muito avanço na atividade econômica. Temos ingredientes
muito importantes,tanto no Brasil como no mundo. O primeiro deles é a questão sanitária, de saúde da população,
com altos e baixos, mas já com sinais de que o mundo terá
uma convivência com a pandemia.
Por outro lado, no Brasil, temos as questões políticas, as
eleições gerais dos estados, Assembleia Legislativa e Executivo pelo país afora.
O cooperativismo desponta como uma das melhores formas de atividade empresarial para este e os próximos anos. As
perspectivas são das melhores em todos os setores do cooperativismo. No agronegócio, na saúde, que acima de tudo, tem

feito um extraordinário trabalho neste momento de necessidade, ofertando produtos e serviços através de nossos empreendimentos cooperativos. No crédito, muito forte na penetração,
ultrapassando a barreira dos 10% de participação e o próprio
órgão regulador do Banco Central do Brasil vislumbrando que
até 2025 vai chegar em 20% de participação no mercado.
Isto é uma mudança, uma quebra de paradigmas no
setor financeiro brasileiro. A participação das cooperativas
de crédito é muito forte, trazendo uma alternativa mais
inclusiva naqueles lugares. Onde os interesses dos bancos
comerciais convencionais não chegam, as cooperativas vão
lá e fazem um trabalho muito forte de inclusão, de educação
financeira, de balizador de mercado, ampliando a concorrência. As cooperativas de crédito têm feito um trabalho extraordinário em todos os lugares, no campo e na cidade.
Não tenho dúvida de que esse momento trará muitas
das soluções para o crescimento e retomada do crescimento
brasileiro e das comunidades. Isso só será possível porque o
DNA do cooperativismo está alicerçado na doutrina e filosofia
da cooperação e ajuda mútua, de buscar o bem comum.
Para os governos que estão querendo se candidatar,
aponto que o governo que não der o devido respaldo, ou
ainda atrapalhar o cooperativismo, vai estar fora.
OCDF

Do agro à reciclagem no DF

P

residente do Sistema OCDF, Remy Gorga Neto, destaca
a presença do cooperativismo nos diversos setores da
economia brasileira.
“Na retomada da economia, considero que o cooperativismo tem um papel muito importante em vários segmentos.
Poderia destacar três deles. O primeiro é o cooperativismo
agropecuário, que já detém em torno de 50% de todo o setor
no país e tem se mostrado cada vez mais importante para o
desenvolvimento do agronegócio brasileiro, seja na viabilização
para o produtor das suas atividades, seja no processo de agroindustrialização, agregando valor aos produtos, gerando trabalho
e renda, e também contribuindo para a balança comercial brasileira, já que muitas cooperativas hoje exportam seus produtos.
E também com o aumento dos valores das commodities, as cooperativas também estão em muitas regiões,
planejando investimentos para melhorar os seus processos
de beneficiamento, de agroindustrialização.
Também temos acompanhado o crescimento do coope-

rativismo de crédito, ocupando um espaço cada vez maior no
sistema financeiro em várias regiões por meio de acesso ao
crédito, fazendo com que os recursos girem na comunidade.
As cooperativas de transporte são cada vez mais importantes na retomada da economia, sendo a logística um
poderoso instrumento com o desenvolvimento do mercado
online e das entregas.
Quanto às cooperativas de saúde, o sistema de saúde
brasileiro passou por uma grande prova com a questão da
covid. Essas mudanças vão trazer novos paradigmas. E o co-

OCB/GO

Parceria com o setor público em Goiás
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L

uís Alberto Pereira, presidente da OCB/GO, destaca o
papel do cooperativismo no Estado.
“O cooperativismo faz um duplo papel na retomada da
economia, pois é um instrumento importante, não somente
na geração, quanto também na distribuição de renda. Em
Goiás, em parceria com o setor público e outras entidades
do sistema S, estamos trabalhando no projeto IncubaCoop. Com este projeto estamos assegurando que os novos
arranjos cooperativos já nasçam em um ambiente controlado, garantindo apoio, acompanhamento e consultorias
no que diz respeito à viabilidade, administração e gestão
do negócio.”
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Tem que ser realmente um apoiador desta forma de as
pessoas cuidarem dos seus próprios negócios. A cooperativa
traz para comunidade, para o município, a riqueza distribuída. E isso faz com que as pessoas se beneficiem desse processo extremamente profissional organizado e que traz para
os seus participantes a felicidade, porque promove harmonia
entre as pessoas de diversos setores diferentes.
O cooperativismo tem sido, ao longo dos anos, no Brasil
inteiro, um alento para toda a comunidade. Não vai ser diferente
nesse momento de grande dificuldade. De sorte que estou esperançoso de que mais uma vez o cooperativismo vai dar resposta
para as pessoas, para a comunidade, para os governos nesta retomada do crescimento. Juntos somos muito mais e mais fortes.”
operativismo também vai contribuir para o processo saúde,
cada vez melhor no nosso país, contribuindo e dando uma
complementaridade para a saúde pública.
O cooperativismo de trabalho também cresce com
a tecnologia da informação. É um ramo que tem crescido
demais, dentro dessa nova tendência de da questão virtual
de sistemas. E as cooperativas de TI têm um espaço muito
grande para se consolidar. Bem como as cooperativas de
trabalho, produção de bens e serviços, destacando a questão da logística relacionada à reciclagem.
As cooperativas de catadores se estruturaram em vários lugares. Em Brasília, o cooperativismo de reciclagem
já é uma referência, com duas centrais, transformando e
agregando valor, gerando trabalho e renda. Essa categoria
profissional, não mais de catador, mas de recicladores, tem
ocupado um espaço importante por atuar nos principais
segmentos da nossa economia. É uma importante mola
propulsora para o desenvolvimento da economia.
Acredito que o cooperativismo vem sendo um importante aliado no desenvolvimento de nossa economia.”

Equilíbrio cooperativo

P

residente do Sistema OCB/MT, Onofre Cezário de Souza Filho ressalta que, pela natureza da cooperativa como empresa diferente das
mercantis, atuando no social e no econômico, mercado é preponderantemente econômico, o social é o ato cooperativo na essência. “Com isso,
nossa capacidade de retomada será melhor se esse equilíbrio estiver
presente em toda sua extensão dos princípios cooperativistas”, destaca.
OCB/MT

O

OCB/MS

A oportunidade do cooperativismo no Mato Grosso do Sul
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sUL COOPERATIVO

Colaboração: Ascom Sistemas Ocepar, Ocergs e Ocesc

O

presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, vê o ano
de 2022 como um momento de planejar e preparar as
cooperativas de todos os ramos.
“Temos uma boa expectativa para o cooperativismo
neste ano. E a explicação está essencialmente pelo fato das
nossas cooperativas dos sete ramos atuarem em atividades
essenciais. É assim no Agro, no abastecimento de alimentos,
no Crédito, nos financiamentos tão necessários ao processo
produtivo, na Saúde, que foi extremamente desafiada na
pandemia, na questão do Transporte, na logística que as cooperativas de transporte realizam a Infraestrutura, geração e
distribuição de energia, e também da atividade das cooperativas de Trabalho, de Consumo e de Educação.
Todos atuamos em áreas essenciais. E, na prática, não
tivemos a possibilidade de interromper nossas atividades
quando a pandemia se acirrou em todo o país. Ao contrário,
tivemos que dar sequência a nossas atividades. Até porque
no caso, por exemplo, de abastecimento de alimentos, a
demanda aumentou muito e acelerou as nossas atividades
previstas, tanto em nível internacional quanto interno.
Imaginar nesse momento uma possível retomada temos
que ser muito otimistas. Não parece haver condições nem eco-

rinense, que tem uma matriz diversificada, e ao arrojo do
empresariado historicamente vocacionado para empreender,
inovar e ampliar. Refletindo as características desse contexto
no qual estão presentes há mais de um século, as cooperativas catarinenses responderão por parcela significativa da
geração de emprego e renda, da produção econômica e da
arrecadação tributária.
Ainda não dispomos de números do exercício recém-encerrado, mas a receita operacional bruta das cooperativas
– fruto do esforço dos seus mais de 3 milhões de cooperados
– será seguramente em torno de 60 bilhões de reais em 2022.
Continuará gigante a participação das cooperativas nas
exportações do agronegócio, que respondem por mais de
70% das vendas catarinenses no exterior, decorrente da
imensa presença das cooperativas nas cadeias produtivas de
grãos, da suinocultura e da avicultura. O movimento ascendente atingirá, provavelmente, todos os ramos.
As cooperativas continuarão pugnando por investimentos em infraestrutura, pois as más condições de rodovias,

Planejamento e voto certo
OCEPAR

s cooperativas catarinenses darão, mais uma vez, uma
contribuição essencial para a retomada da economia em
2022. Presentes em praticamente todos os setores da atividade, as cooperativas continuarão a gerar empregos, renda,
produção e serviços e, assim, respondendo por ampla parcela
do Produto Interno Bruto (PIB).
Em realidade, as cooperativas em nenhum momento
deixaram de operar – sejam as agropecuárias, de crédito, de
transporte, de saúde, de consumo, de infraestrutura etc. Mantiveram ininterruptamente as atividades e, em sua maioria,
continuaram com os programas de expansão e investimentos.
Santa Catarina, um dos Estados mais cooperativistas do
País, vive um estágio muito peculiar, comparável ao regime de
pleno emprego. Há uma escassez de recursos humanos para
ocupação nas indústrias, no campo, no comércio e no setor de
serviços. O recrutamento, a seleção e a capacitação de trabalhadores brasileiros não tem sido suficiente e, por isso, o emprego
de mão de obra estrangeira vem sendo uma das alternativas.
Essa situação se deve ao dinamismo da economia cata-

nômicas e nem políticas para uma retomada significativa.
Resta-nos nos pautar pelo planejamento já estabelecido,
aproveitando sim as oportunidades que vão surgir e que podem
consolidar a posição do cooperativismo no mercado. Em nível
internacional, durante uma pandemia, os países não produtores
de alimentos tendem a estocar e demandar mais alimentos.
Também em níveis local, regional e nacional temos sempre boas

Coops urbanas no Rio Grande do Sul

P

residente do Sistema Ocergs, o professor Vergílio Perius
diz que, para a retomada da economia e das cooperativas no setor urbano, as cooperativas habitacionais devem
estar totalmente integrados ao projeto de desenvolvimento dos Municípios, com a participação dos Estados e, principalmente, da União Federal através da Caixa Econômica
Federal, que tem recursos abundantes para o setor.
“As cooperativas habitacionais podem utilizar R$ 60 bilhões por ano dessa linha de crédito. E as cooperativas só usam
R$ 20 bilhões. Então, é um grande programa, que na construção civil, em cada metro quadrado, gera três empregos.
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E no campo agropecuário, o Brasil precisa desenvolver mais agroindústrias, pois elas agregam valor. Precisa
exportar mais alimentos, gerar ICMS para os Estados, hoje
totalmente combalidos por causa da Lei Kandir, e fundamentalmente, gera muita mão de obra.
Tanto a construção civil como a agroindústria no campo geram a maior força da riqueza humana, que se chama
mão de obra. Força de trabalho local para trabalhar. E tanto
as agroindústrias como as cooperativas habitacionais pela
construção civil são as que mais geram empregos no mundo inteiro”, conclui.
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Que as promessas
de fim de ano se
tornem realidade

ferrovias, portos, aeroportos, comunicações etc. retiram parte da competitividade obtida dentro dos estabelecimentos
rurais, das fábricas, dos laboratórios e dos escritórios.
Por outro lado, as eleições podem constituir um momento para o apoio aos candidatos que defendam os ideais e
postulados do cooperativismo e os projetos de real interesse
das coletividades.
oportunidades. Então,vamos investir num bom planejamento e
dar sequência em 2022 naquilo que já vimos perseguindo.
Também é importante nesse momento investir nas nossas equipes de uma forma muito profissional. No nosso caso
aqui no Paraná nós vamos nos especializar em consultoria dando metodologia inclusive Internacional e certificação das nossas equipes. É isso que eu acho que nós podemos sim avançar.
Também o momento é de investir um pouco mais na
educação política. Porque boa parte dos problemas que nós
vivenciamos ocorrem por falta de experiência e por falta de
um investimento mais adequado na questão política. Se
nós votarmos mal nós não temos chance de ir bem.
Precisamos restabelecer as nossas redes de contatos para
que o nosso público tenha consciência daquilo que precisa ser
feito. Se a gente não fizer, não adianta reclamar depois.
No Paraná, vamos dar sequência ao nosso PRC 200.
Queremos alcançar R$ 200 milhões de movimento econômico por ano. O momento não é de esperar que haja uma
retomada. O momento é de consolidar e dar sequência
àquilo que a gente já planejou. Essa é a motivação principal
que nos leva a imaginar que 2022 seja sim um ano bom e
um ano de resultados positivos.”
OCERGS

A

OCESC

A contribuição das cooperativas para a retomada econômica

Nós da MAG Seguros torcemos para que todos os seus
desejos se realizem em 2022.
Com a sua força de vontade e o seu empenho, as
conquistas vão chegar!
E tenha certeza: se precisar de nós, estaremos sempre
ao seu lado, protegendo seus sonhos e quem você ama.
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NE COOPERATIVO

Colaboração: Ascom Sistemas OCB/AL, OCB/CE, OCB/MA, OCB/PB, OCB/PE, OCB/PI, Oceb, Ocern e Ocese

O

A economia de Pernambuco tem no cooperativismo um
agregador de negócios, ganhos e resultados. E aí podemos
citar alguns dos ramos que talvez vão prosperar com mais facilidade. O ramo Crédito, que cresce significativamente, até pela
ausência e pela infelicidade do sistema financeiro tradicional.
Vamos ter um cooperativismo de crédito crescendo em todos
os quadrantes do Estado nos próximos anos.
O ramo Agropecuário é outro que vai crescer significativamente, sobretudo nas áreas irrigadas. E porque não
dizer também nas áreas de sequeiro, naquelas atividades
próprias de lá, como a caprinocultura, como as atividades
que são apropriadas das áreas de sequeiro do Estado.
As cooperativas de Transporte terão que se reestruturar, se reinventar, se enquadrardentro das normas e orientações do poder público. Mas há uma perspectiva boa de

crescimento das cooperativas de Transporte.
E por que não falar das cooperativas de Saúde? Estas sim, têm contribuído enormemente no embate com a
pandemia, no cuidado com as pessoas, e protagonizam sair
dessa pandemia muito mais fortalecidas e com maior espaço na sociedade. Inclusive, crescendo muito mais do que as
empresas mercantis da área de Saúde.
Portanto, vejo o cooperativismo no estado de Pernambuco como uma boa perspectiva, uma boa oportunidade.
E a partir do grande trabalho que o Sistema OCB faz em
capacitação, estruturação, organização, e sobretudo, dando
rumo estratégico para o cooperativismo do Estado, a nossa
crença é que teremos um cooperativismo mais vigoroso, mais
auspicioso, mais alvissareiro, prestando um grande serviço à
sociedade pernambucana”, destaca Malaquias.

presidente da Oceb, Cergio Techio, destaca que 2022
será o ano de ampliação de negócios, mesmo os mantidos durante a pandemia.
“O cooperativismo nunca deixou de atender às cooperativas durante a pandemia. Principalmente aqui na Bahia.
Apenas alguns ramos do cooperativismo foram proibidos
de trabalhar. E por isso, foram prejudicados. Mas mesmo
assim, seus dirigentes sempre procuraram cada vez mais
buscar uma alternativa e inovar durante a pandemia.
Tivemos setores do cooperativismo que, em vez de parar
de trabalhar, ampliaram os seus negócios. Ampliaram seus
trabalhos, ampliaram seu corpo de funcionários no sentido
de poder dar suporte aos cooperados durante a pandemia, e
ampliaram os negócios dos cooperados. O relacionamento cooperativo aconteceu em vários ramos do cooperativismo.
Nunca deixamos a economia de lado, apesar de todos
os cuidados que nós tivemos durante a pandemia com nossas pessoas, o cuidado com a saúde, mas não deixando de
lado o desenvolvimento de nosso trabalho.

OCERN

O

presidente do Sistema OCB de Pernambuco, Malaquias
Ancelmo de Oliveira, acredita na força das cooperativas
de todos os ramos para alavancar a economia pernambucana neste pós-pandemia.
“Cooperativismo como filosofia, como projeto de vida,
é um movimento que cuida das pessoas. Estamos vivendo
o final de uma era, a era da pandemia, e já antevemos um
novo tempo para a sociedade, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico.
No tocante à economia, o cooperativismo, pelo fato
de agregar e criar escala econômica, tem muitas possibilidades de ser um movimento vencedor. O movimento que
vai protagonizar uma economia inclusiva, uma economia
solidária, uma economia cuidando das pessoas.
O fato do cooperativismo e suas cooperativas serem
organizações que essencialmente cuidam das pessoas, isso
facilita possibilita que a economia possa se desenvolver no
cenário mais benéfico do que no cenário capitalista.
Então, nós, do movimento cooperativista brasileiro, e de
modo particular do cooperativismo pernambucano, temos
muita esperança de que 2022, e mais precisamente a partir
de 2023, nós teremos uma Economia mais fortalecida, mais
estruturada, mais Inclusiva, e sobretudo, uma economia que
vai trazer novos rumos para a sociedade brasileira.
Não é possível continuar fazendo uma economia que degrada o ambiente, uma economia que especula o mercado, uma
economia que não agrega ganhos e felicidade para as pessoas.
O cooperativismo tem essa premissa. E sobretudo de
tornar as pessoas mais felizes.
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crédito de negócios.
Acredito fortemente que agora nós teremos que
buscar a inovação e buscar formas de dar mais celeridade
ao atendimento, chegando mais próximo dos clientes dos
bancos, do público consumidor.
Certamente, a sociedade vai exigir produtos que tenham
responsabilidade socioambiental, produtos que tenham segurança alimentar. É fundamental que os produtos, sobretudo os
que são para consumo humano, tenham certificação. E isso eu
tenho certeza de que nossas Cooperativas estão trabalhando
para que chegue ao público consumidor produtos de qualidade. Não só no mercado interno, como fora do país. Produtos de
qualidade assegurada, que não tragam prejuízo ao consumo.
Acreditamos que nossas cooperativas terão um papel
fundamental e substancial na retomada da economia.
Temos também um papel de cada vez mais capacitar
nossos dirigentes, os colaboradores e todos os técnicos das
cooperativas, para que atentem para a questão da segurança
alimentar, da qualidade dos produtos e serviços. Lamentavelmente ainda chega nas gôndolas dos supermercados e
prateleiras produtos que são de baixa qualidade. E com preços exorbitantes. Enquanto que a gente vê em outros países
uma grande cautela até chegar na ponta do consumidor.
Nossas cooperativas devem se preocupar com certificações,
normas e processos para garantir a segurança de todos.”
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OCB/PB

presidente do Sistema OCB-Sescoop/PB, André Pacelli,
(à direita) acredita que o cooperativismo é um ator
importante na retomada da atividade econômica do país.
“Nas últimas décadas, por que não dizer, nos últimos
séculos, em todos os momentos de crise cooperativismo
enfrentou umas crises com muita resiliência e com a capacidade adaptativa.os fenômenos que atormentam algumas
economias, as cooperativas sempre tiveram uma capacidade
de enfrentamento muito forte. E agora também é hora de
fazer a retomada do crescimento da economia.
A gente tem visto setores que foram muito afetados, sobretudo nesses últimos dois anos, em face da covid-19. Mas
também vimos que o cooperativismo teve menos impacto do
que muitas empresas mercantis.
No Sescoop, nossa arrecadação está atrelada a massa salarial dos empregados das cooperativas de todo o Brasil. felizmente, não tivemos um decréscimo, mas sim, um crescimento acima
da média. Isto denota um esforço das grandes cooperativas,
principalmente no segmento saúde. a Unimed precisou contratar
profissionais da linha de frente. Os laboratórios, as clínicas, setores
como o agronegócio, tiveram o papel não só para atender a necessidade interna como também as de outros continentes.
Acredito fortemente que o cooperativismo terá papel
importante nessa retomada, como no setor das cooperativas de carga, que teve papel redobrado. As nossas coops
financeiras também atuaram fortemente impulsionando o

Não falamos de retomada do desenvolvimento nas
cooperativas, mas sim a ampliação dos negócios para
quando a pandemia começa a diminuir.
Além da pandemia aqui na Bahia, nós tivemos no final de 2021 muitos problemas com as enchentes causadas
pelas chuvas. Muitos dos nossos cooperados, de nossas cooperativas, nossos funcionários, familiares e comunidades
foram prejudicadas com essas chuvas.
Imediatamente, após tomar conhecimento dessas
chuvas, as cooperativas entraram em campo para ajudar
seus cooperados, seus funcionários, dirigentes, familiares
e as comunidades. Nós tivemos vários grupos e cooperativas em cidades diferentes que imediatamente se reuniram
e formaram grupos para buscar apoio na comunidade e
ajudar as famílias que tiveram seus bens danificados, suas
plantações danificadas. Isso mostra a cooperação, mostra
que as cooperativas nunca abandonam o seu associado, o
seu cooperado e a sua comunidade.
O cooperativismo busca sempre ajudar as pessoas que

o compõem. Sendo uma sociedade cooperativa, nós sempre estamos ao lado das pessoas em uma entrega. E cada
vez mais com muita eficiência, rentabilidade e melhores
negócios para todas as cooperativas nas comunidades.
Acredito que cada vez mais o cooperativismo baiano
está se profissionalizando e buscando cada vez mais atender e desenvolver o estado da Bahia”, avalia.

Aliado da retomada da economia brasileira

O

Responsabilidade socioambiental como compromisso

O

OCEB

Profissionalização do cooperativismo baiano

presidente do Sistema Ocern, Roberto Coelho (à esquerda), acredita que o cooperativismo, como um
modelo eficiente e eficaz de promover desenvolvimento
econômico e social como, também, é um grande aliado
para a retomada da economia brasileira.
“No sentido de que a forma coletiva de empreender pode gerar oportunidades justas e igualitárias, promovendo, de uma maneira especial, o trabalho e a geração de renda para seus cooperados.
Além disso, as cooperativas podem e devem ser ferramentas de benefícios diversos para as pessoas ligadas a elas
seja qual for o ramo de atuação econômica. E mais: as cooperativas também podem ser um importante instrumento

de realização de políticas e serviços em todas as esferas da
administração pública, atuando de forma a complementar
ou mesmo executar tais ações nos setores de saúde, educação, transporte, infraestrutura, abastecimento, entre
tantos outros.
O cooperativismo é um modelo de atuação econômica que foi pensado e estruturado em um cenário de
dificuldades vivenciadas pelos tecelões de Rochdale, em
Manchester (Inglaterra), em 1844. Neste momento de retomada econômica no Brasil e no mundo, nossa sociedade
pode, mais uma vez, contar com a força do cooperativismo
em busca de um mundo com mais oportunidades, justiça e
bem-estar social”, analisou.

Em Sergipe não está sendo diferente, segundo dados
estatísticos da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), em 2021, o número de constituições de cooperativas
foi 72% maior que o ano anterior. Como exemplo, em
meio à crise sanitária, o Sicredi Aracaju iniciou o seu plano
de expansão, abrindo novas agências na capital sergipana
e interior do estado. Até dezembro de 2021, cinco novas
agências foram abertas, gerando emprego, renda e oportunidades para as comunidades locais.
As cooperativas estão presentes em vários segmentos, como no mercado financeiro, na agropecuária, na saúde, na educação, na geração e distribuição de energia, no
turismo, na mineração, no transporte e, também no setor
habitacional e de consumo. Portanto, o cooperativismo é
uma excelente alternativa para o desenvolvimento das
economias locais e, consequentemente, do país.
Além de proporcionar geração de emprego e renda, o

modelo de negócio cooperativo é justo e democrático, promove a união entre as pessoas, o desenvolvimento do bem-estar
social e principalmente, a sustentabilidade. Onde há uma cooperativa, há crescimento e desenvolvimento”, conclui.

Modelo justo e democrático

N

a opinião do presidente do Sistema Ocese, João Teles de
Melo Filho (ao lado), apesar dos desafios impostos pela
pandemia da Covid-19, o cooperativismo vem apresentando
resultados positivos e tornando-se um modelo de negócio
cada vez mais conhecido e difundido entre as pessoas.
“No cenário de incertezas ao qual estamos vivenciando,
onde profissionais perderam os seus postos de trabalho, ter
acesso a um modelo de negócio que proporciona o retorno ao
mercado, renda e autonomia, alicerçado a princípios e valores,
são características que fazem a diferença na vida das pessoas, e
por este motivo, o cooperativismo vem crescendo e tornando-se um importante propulsor da retomada econômica.
Os dados do anuário do cooperativismo brasileiro de
2021, nos mostram que em 2020, tivemos aumento no
número de cooperados, colaboradores e na participação
econômica do nosso país. Apesar dos desafios, o cooperativismo brasileiro está em um dos seus melhores momentos.

OCESE

OCB/PE

Um novo tempo
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AMAZÔNIA COOPERATIVA

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

Cooperativas cresceram 61% no Pará durante a pandemia

agências, estando presente em 39 municípios. No total, são
74.607 cooperados e 361 empregos diretos. Além disso,
a projeção de crescimento do ramo para o período 20212025 tem como meta alcançar um total de R$ 4,5 bilhões
de ativos, 715 mil cooperados e aproximadamente 5 mil
colaboradores, buscando totalizar cerca de 3 milhões de
pessoas na População Cooperativista Paraense.
No ramo da saúde, são seis cooperativas ativas, que
contam com 2.941 cooperados, além da geração de 2.704
empregos diretos em 144 municípios alcançados (conforme plano de abrangência nacional). Em 2021, o crescimento de empregados do ramo já é uma grande realidade, pois
somente a Unimed Belém contratou no primeiro semestre
cerca de mil colaboradores para atender seus clientes no
recém-inaugurado Hospital Unimed Prime.
Já o ramo de transporte no estado do Pará conta com 88
cooperativas ativas, tendo 3.656 cooperados. Estão distribuídas
em 32 municípios, gerando 146 empregos diretos para a região.
O ramo de trabalho e produção de bens e serviços destaca-se, depois do ramo crédito, por ter o segundo maior
número de cooperados vinculados a uma cooperativa e,
ainda pelo fato de, juntamente com o ramo agropecuário,

União cooperativista em Rondônia

S

alatiel Rodrigues, presidente da OCB/RO, reforça a ideia
de união como forma de solução de problemas.
“O cooperativismo deu demonstrações claras de que
unidos somos mais fortes em tempos de pandemia. Na Saúde deu exemplo, e na Economia deu resultados positivos.
“A retomada da economia, com a união de todos, trará
resultados significativos para a questão da geração de emprego. A união de todos nós faz com que possamos sentir
que trabalhar todos unidos em um sistema cooperativista
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ter atuação nas doze regiões de integração do estado do
Pará. Atualmente conta com 61 cooperativas ativas, tendo
44.068 cooperados em 23 municípios, sendo responsável
pela geração de 65 empregos diretos.
Já no ramo de consumo, são cinco cooperativas ativas
com 553 cooperados em três municípios, gerando um total
de 19 empregos diretos. Por fim, o ramo de infraestrutura
conta com duas cooperativas ativas e 43 cooperados.
“O cooperativismo paraense representa um importante
e relevante modelo de negócios para o estado do Pará, uma
vez que o cooperativismo está presente em diversas atividades econômicas, tendo uma pluralidade em seus ramos de
atuação. No último ano conseguimos observar que mesmo em
tempos difíceis de pandemia, o cooperativismo paraense conquistou bons números de crescimento. Dessa forma, podemos
entender que o modelo cooperativista possui um importante
papel para o desenvolvimento, não só do estado do Pará, mas
de todo o Brasil nesse momento de retomada da economia,
tendo em vista que o modelo de negócios une o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social e ambiental,
além da produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo”, afirma Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA.

OCB/RO

ma das características do cooperativismo é a superação
em momentos de crise, e no período de pandemia não
foi diferente. Mesmo nesse contexto, a população cooperativista do estado do Pará aumentou cerca de 61% em
relação ao ano anterior. Em 2019, cerca de 422 mil pessoas
estavam envolvidas no segmento. Até o final de 2020, o
número subiu para quase 679 mil, considerando o total de
cooperados, empregados e seus familiares diretos.
O Sistema OCB/PA também registrou um aumento no
número de cooperativas registradas com relação ao ano de
2019, chegando à marca de 232 cooperativas. Com relação
aos cooperados, houve um crescimento de 18%, chegando
ao total de 163.633.
“Tal porcentagem está acima da registrada em âmbito
nacional, que contou com o aumento de 11% do número de
cooperados. Tal fato representa a força que o cooperativismo
tem no estado e sua relevância para o setor público, como
uma mola propulsora do desenvolvimento regional”, reiterou
o superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra.
Mesmo com os obstáculos da pandemia, as cooperativas paraenses conseguiram ter uma mínima redução no
número de empregados contratados, de forma que, com
relação ao ano de 2019, a diminuição de somente 1% de
empregados em cooperativas do estado do Pará.
Além disso, a relevância do setor também é demonstrada a partir do valor de sobras conquistadas pelas cooperativas mesmo durante a pandemia. No total, os resultados
chegaram a quase R$ 30 milhões, valor que circula de forma
regional, sendo injetado diretamente na economia paraense.
Também é importante ressaltar a presença do cooperativismo em diversos eixos econômicos, sendo eles: agropecuário; crédito; saúde; transporte; trabalho, produção de
bens e serviços, consumo e infraestrutura. Dessa forma,
o Sistema OCB/PA trabalha com uma ampla abrangência
de eixos econômicos em todas as regiões de integração
do estado, com o propósito de promover a representação
político-institucional e o desenvolvimento sustentável das
cooperativas em seus municípios de origem.
No total, o estado do Pará conta com 72 cooperativas
do ramo Agropecuário, estando presentes em 43 municípios. Além disso, as singulares do ramo contam com 6.568
cooperados e 361 empregos diretos.
O ramo crédito conta com 11 cooperativas ativas e 49

OCB/PA

U

é sem dúvida um trabalho focado nas questões da geração
de empregos também.
“As indústrias do cooperativismo de produção elas
trazem no seu bojo a eficiência tanto da gestão quanto
da produção. Para nós do cooperativismo essa modalidade trouxe para nós exemplos fortes em termos de
pandemia. E a união de todos nós nessa retomada da
economia é que nos fará com que sejamos competentes
em tudo que fizermos”.
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ARQUIVO PESSOAL

Paulo Campos é contador, educador, psicanalista.
Consultor contábil e tributário e instrutor do Sescoop.
paulo.campos@vdplanoseprojetos.com

E agora, dirigente?

Cooperativismo: vital no processo de retomada da economia

O

sistema cooperativista está maduro, sendo assim, e inequivocamente, protagonista e vital no processo de retomada da economia brasileira no mundo pós-pandêmico.
As pesquisas sugerem um processo
integrado e coeso de retomada da economia, com vistas ao crescimento sustentável,
trazendo consigo outros benefícios amplos
como, por exemplo, o adensamento da
competitividade a redução da pobreza e da
desigualdade, entre outros.
A modelagem econômica defendida
por corrente teórico-científica majoritária
refere a instalação de um processo econômico-produtivo denominado, por ora, de
“economia verde” ou de “baixo carbono”
fundada sobre três pilares: infraestrutura de
qualidade, inovação industrial e tecnológica
e produção agropecuária sustentável.
Os investimentos em infraestrutura
natural (capital natural) promovem a resiliência produtiva, reduzindo perdas por
intercorrências climáticas e sanitárias, por
exemplo, aumentam o valor agregado da
produção e dos serviços, impulsionando,
com tudo isso, a exportação, o aumento
de postos de trabalho e o desenvolvimen-
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to socioprodutivo e ambiental, sistemicamente. Conjuntamente, investimentos em
logística e transporte devem ocorrer.
A inovação dada pela aplicação de tecnologias sustentáveis vem para reduzir a emissão
poluentes, fomentar modelos energéticos sustentáveis, menos danosos ao ambiente, empoderando o canteiro industrial e tecnológico,
tracionando a força competitiva, tornando o
sistema produtivo mais leve, ágil e perene.
As políticas e diretrizes devem partir de
um modelo de governança que já estava
sendo implementado antes da pandemia,
com a redução de intervenções políticas
na produção, crescimento da garantia da
aplicação da técnica, fortalecimento dos
contratos e transparência na gestão de recursos e nas relações organizacionais.
O cooperativismo dá claros sinais de
maturidade. Exemplos: o ramo Crédito
mostra-se forte, organizado e consistente
para dar o devido apoio a investimentos;
o Agro é potente e receptivo à inovação; o
Transporte está profissionalizado, integrado
e preparado para investimentos e expansão
sustentável; o de Infraestrutura acompanha
as tendências evolutivas na aplicação de
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tecnologias; o ramo Trabalho disponibiliza
as competências com vigor e presteza.
E quem adivinha qual é a cereja do
bolo? A overnança, claro, que, do centro,
ramifica-se em todas as direções aceleradamente, carregando consigo os elementos
Segurança, Confiança e Certeza, que promovem e garantem, por seus turnos, a vitalidade estrutural e de funcionamento do
sistema e a motivação sócio existencial e o
sentimento de pertencimento das pessoas,
o que forma a identidade da nação.
Seja só por isso ou por tudo isso, o cooperativismo é protagonista e vital, como já
disse, na retomada da economia nacional
no ambiente pós-pandemia. Sem ele, não
há luz. Sem ele, estaríamos sujeitos a nos
perder na escuridão das impropriedades e
dos desconcertos de um cenário hostil com
três resultados possíveis: a catalepsia coletiva ou o aceite da escravização desmedida
ou o pior, ambos ao mesmo tempo.

BR Cooperativo Cadernos Temáticos l Ano 1 l Janeiro 2022

35

comunicoop

Prepare sua cooperativa para dar um passo além.
Vem aí a plataforma pensada para conectar pessoas através
dos produtos e serviços de cooperativas, oferecendo
uma série de funcionalidades para alavancar seus negócios.
onde tem coop. mais que uma cooperativa de plataforma,
uma plataforma de cooperativas. aguardem.
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O meio mais cooperativo de fazer negócios.
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